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Útdráttur 

Þessi B.A. ritgerð er þýðing á völdum sögum úr prósaverkinu Við hinir 

einkennisklæddu eftir Braga Ólafsson af íslensku yfir á bosnísku. Fjallað er um 

þýðingar og hvernig hægt er að þýða bókmenntaverk úr íslensku yfir á bosnísku. Í 

formála er fjallað um ástæðuna fyrir því að þetta þýðingarverkefni var valið og 

markmið ritgerðarinnar. Fjallað er því næst um höfund verksins sem verið að þýða og 

verk hans. Sagt er frá bókmenntastefnu og þeim stíl sem höfundur notar í verkum 

sínum. Síðan er rætt um þýðingarhugtök og farið yfir helstu þýðingaraðferðir. Sýndur 

er munurinn á milli mismunandi þýðingaraðferða og rætt um þá aðferð sem er notuð í 

þessari þýðingu. Rökstutt er með dæmum hvað liggur að baki ákvörðun um 

þýðingaraðferð í þessu verki. Nánar er fjallað um bókmenntaþýðingar og einkenni 

þeirra. Einnig er fjallað um það hvað gerir bókmenntaþýðingu að sér þýðingartegund 

og í hverju munur á milli bókmenntaþýðinga og þýðingu nytjatexta felst. Einnig er 

reynt að svara í hverju hlutverk þýðanda í bókmenntaverkum felst og á hvaða hátt 

hann þarf að vinna með bókmenntatextann. Auk þess er gerð grein fyrir 

málfræðilegum þáttum þýðingarinnar, þar sem er fjallað um mismunandi notkun 

greina, persónufornöfn, hlutverk falla og muninn á milli tíða og horfa á milli íslensku 

og bosnísku. Þá er sýnt hvernig setningar í bosnísku eru orðaðar og hvernig 

orðaröðun er frábrugðin orðaröðun í íslensku. Gerð er grein fyrir því hvernig íslensk 

nöfn og staðarheiti eru þýdd yfir á bosnísku. Ennfremur er sýnt hvernig nöfn eru rituð 

og borin fram á bosnísku. Sýnt er hvaða reglur gilda um rithátt bosnískra nafna og í 

hverju munurinn á milli tungumálanna tveggja felst. Tekin eru dæmi um það hvernig 

orðtiltæki eru þýdd og hvernig einstök orð með tvíræða merkingu eru þýdd og löguð 

að bosnísku. Niðurstaðan af þessari umfjöllun um þýðingu og atriði sem henni 

tengjast er sú að munurinn á milli bosnísku og íslensku er töluvert minni en talið var í 

upphafi.  
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1. Formáli 

Ástæðan fyrir því að ég valdi þýðingaverkefni sem lokaritgerð er sú að ég hef áhuga 

á og gaman af því að þýða. Í námi mínu hef ég lesið töluvert af efni eftir Braga 

Ólafsson og hef haft ánægju af því. Það var þess vegna sem ég ákvað að leggja í það 

verk að þýða smásögur hans yfir á móðurmálið mitt. Að þýða smásögur úr íslensku 

yfir á bosnísku er  krefjandi verkefni þar sem um er að ræða ólík málkerfi, með ólíkri 

málfræði og stafsetningarreglum.  

 

Þessi ritgerð er gerð úr tveimur hlutum. Fyrri hlutinn er grein um þýðinguna og í 

henni verður byrjað á að fjalla um höfund bókarinnar og verk hans. Næst er 

umfjöllun um þýðingaraðferðir og hugtök um þýðingar almennt. Sýnt verður fram á 

málfræðilegann mun og menningarmun á milli tungumálanna tveggja. Einnig verður 

gerð grein fyrir bókmenntarþýðingum og komið inná í hverju munurinn á milli 

bókmenntaþýðinga og nytjaþýðinga felst. Reynt verður að svara því hvert hlutverk 

þýðandans í bókmenntaþýðingum er. Farið verður yfir þau vandamál sem upp komu í 

þýðingunni og málfræðilega þætti í þýðingartextanum. Meðal annars er rætt um 

mismunandi notkun horfa á milli tungumála og ólíka notkun persónufornafna og 

greinis. 

 

Annar hluti ritgerðarinnar er þýðing fimm smásagna úr bókinni Við hinir 

einkennisklæddu eftir Braga Ólafsson (2003). Smásögurnar sem um ræðir heita: 

„Námsefnið“ (Nastavni plan), „Sextánda skákin“ (Šesnaesta partija šaha), 

„Dansstíllinn“ (Plesni stil), „Herbergið mitt“ (Moja soba) og „Bensínstöðin í 

Mosfellsbæ“ (Benzinska stanica u Mosfelsbajeru). 
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2. Um höfundinn 

Bragi Ólafsson er fæddur 11. ágúst 1962, hann er búsettur í Reykjavík. Hann er 

kvæntur og á fjögur börn. Hann lauk verslunarprófi frá Verslunarskóla Íslands, 

stúdentsprófi frá nýmáladeild Menntaskólans við Hamrahlíð og einnig hefur hann 

verið við nám í háskóla á Spáni og í Háskóla Íslands án þess þó að ljúka þaðan prófi. 

Braga virðist margt til lista lagt, tungumál lágu vel fyrir honum, hann er rithöfundur 

og tónlistarmaður. Hann lék í nokkur ár með frægri hljómsveit á Íslandi og úti í 

heimi, Sykurmolunum, þar sem ein frægasta söngkona Íslands, Björk 

Guðmundsdóttir, starfaði með honum. Hann var nokkuð vel þekktur fyrir 

tónlistarstörf sín á þeim tíma sem hann starfaði með Sykurmolunum, en þar spilaði 

hann á bassa. Þá var hann einnig í hljómsveit sem kallaði sig Purrkur Pillnikk og var 

meðlimur og hljómsveitarstjóri Jazzhljómsveitar Konráðs Bé um tíma. Hann vann hjá 

póstinum, í banka og plötubúð. Í nokkur ár starfaði hann sem textagerðarmaður og 

prófarkalesari fyrir auglýsingastofu, samhliða ritstörfum. Bragi hefur starfað 

eingöngu sem rithöfundur frá árinu 2001 (Bragi Ólafsson 2010). 

 

Fyrsta bókin sem gefin var út eftir Braga var ljóðasafnið Dragsúgur árið 1986. Síðan 

þá hefur hann komið víða við, gefið út skáldsögur, smásögur, ljóð, leikrit og 

þýðingar. Alls eru nú til eftir Braga 17 bækur, 6 leikrit og 2 þýðingar. Sum af verkum 

hans hafa vakið meiri athygli en önnur og voru tvær skáldsögur hans, Hvíldardagar 

og Gæludýrin, tilnefndar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna og 

Menningarverðlauna DV. Tvær skáldsagna hans, Sendiherrann og Samkvæmisleikir, 

hafa verið valdar sem besta skáldsaga ársins af starfsfólki bókaverslanna. Fyrrnefnda 

bókin var einnig tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna og 

Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Hann hlaut tilnefningu til 

Grímuverðlaunanna árið 2004 sem leikskáld ársins fyrir leikrit sitt Belgíska Kongó og 

einnig sömu tilnefningu árið 2010 fyrir leikrit sitt Hænuungarnir. Sum verka hans 

hafa verið þýdd yfir á önnur tungumál og náð vinsældum langt út fyrir landssteinana 

(Bragi Ólafsson 2010). 

 

Bragi hefur greint frá því að hafa fyrst byrjað að skrifa 13 eða 14 ára gamall, þá 

samdi hann ljóð. Hans helsta fyrirmynd þegar kemur að ritstörfum og sá sem hefur 

haft einna mest áhrif á hann er rithöfundurinn Harold Pinter en eins og fram hefur 

komið hefur Bragi skrifað leikrit líkt og sá höfundur. Bragi hefur þó sagt að hann 



6 

 

forðist það að nefna höfunda sem hafi haft áhrif á ritstörf hans, hreinlega af þeirri 

ástæðu að hann viti ekki hverjir það séu. Húmor er þó eitthvað sem er honum 

ofarlega í huga þegar kemur að áhrifum og segir hann meðal annars að húmorinn í 

verkum Halldórs Laxness og Þórbergs Þórðarsonar sé mikilvægur, ekki aðeins fyrir 

hann heldur fyrir íslenska rithöfunda og listamenn. Í verkum Braga má finna að 

honum hefur tekist að tileinka sér sérstakan stíl með húmor sínum og þennan stíl 

virðist hann sækja til frægra íslenskra skálda. Þannig er hægt að segja að Bragi leggi 

sig fram við að halda áfram á þeirri braut sem ekki ómerkari menn en þeir Halldór og 

Þórbergur fetuðu. Þrátt fyrir að hafa komið aðeins að þýðingum lítur hann ekki á sig 

sem þýðanda og hann fór aðeins út í þannig vinnu eftir að hafa verið beðinn um það, 

hún var ekki tilkomin af áhuga hans á því að þýða verk annara. En núorðið hefur 

Bragi mestan áhuga á skáldsögum og finnst að þær henti honum best sem rithöfundi 

(Post 2008). 

 

Bók Braga sem fengist er við í þessari ritgerð, Við hinir einkennisklæddu, er 

prósasafn. Um er að ræða óhefðbundinn skáldskap þar sem oft örlar á ljóðrænum 

tilþrifum. Bókin er skrifuð á nútímamáli og einkennist af léttu, hversdagslegu talmáli. 

Við fyrstu sýn virðist bókin vera safn smásagna en hún nær ekki alveg því viðmiði og 

því er hér um að ræða prósasafn. Sögurnar sem hér eru þýddar eru samt allt 

smásögur, hver og ein þeirra er sjálfstæð þó að hægt sé að finna lítil atriði í þeim sem 

gefa til kynna að um sama sögumann er að ræða í þeim öllum. Til að mynda er að 

finna í sögunum Dansstíllinn og Herbergið mitt lýsingar á litlum ferhyrningi í lofti 

herbergis sem sögumaðurinn átti sem barn og unglingur. Um er að ræða mann sem 

rifjar upp minnistæð atvik og umhverfi úr æsku sinni. Hann er á misjöfnum aldri í 

sögunum, allt frá því að vera barn og uppí það að vera hálffullorðinn og sú fjölbreytni 

er eitt af því sem gerir sögurnar áhugaverðar, maður veit aldrei hvað tekur við í næstu 

sögu. Braga tekst að setja textann fram á litríkan, kómískan og skemmtilegan hátt 

fyrir lesandann. Nákvæmar lýsingar eru á samtölum sem eiga sér stað, sem og 

umhverfinu sem sögurnar gerast í. Það gerir að verkum að lesandinn getur 

auðveldlega sett sig inn í þær aðstæður sem verið er að fjalla um. Sögurnar eiga það 

allar sameiginlegt að í þeim er hægt að finna tvíræða eða dulda merkingu í textanum, 

einhversskonar boðskap um lífið og tilveruna sem þó er þannig að hver lesandi hefur 

ráðrúm til að túlka boðskapinn á þann hátt sem hann skilur best. Það er einmitt 

ástæðan fyrir því að ég valdi þessar ákveðnu sögur. Í þeim fann ég boðskap eða 

atburði sem ég gat tengt mig við og tel að aðrir lesendur ættu að geta það einnig.  
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3. Um þýðingar 

Í þessum kafla verður rætt um hugtakið þýðing og mismunandi þýðingategundir og 

sagt verður frá þýðingaraðferðum. Aðallega verður rætt um bókmenntaþýðingar en 

það er ein tegund þýðingar. Fyrst verður leitast við að svara spurningunni: Hvað er 

þýðing? Það eru til mörg hugtök í þýðingafræði en ekki verður farið yfir þau öll. 

Aðeins verða nefndar nokkrar mikilvægar skilgreiningar án þess þó að fara djúpt í 

merkingu þeirra. Í bók Ástráðs Eysteinssonar (1996:26), Tvímæli, kemur fram að:  

eina skorinorðustu skilgreininguna á þýðingu er að finna í bók J.C. Catfords, A 

Linguistic Theory of Translation, sem kom út árið 1965 og er mikilvæg bók í 

sögu þýðingarfræðinnar. Catford segir að í þýðingu sé skipt á texta á einu máli 

og jafngildum texta á öðru „the replacement of textual material in one 

language (SL) by equivalent textual material in another language (TL).“ „SL“ 

er hér skammstöfun fyrir „source language“ eða frummál, en „TL“ fyrir „target 

language“, þýðingarmál.  

 

Jakobson (2004:173-180) greinir frá því að hægt sé að greina þýðingar í víðara 

samhengi í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn snýr að þýðingum innan tungumálsins, um 

er að ræða þýðingu innan sama málkerfis. Annar flokkurinn er þýðing á milli 

tungumála og þriðji flokkurinn þýðing á milli táknkerfa. Með þýðingu á milli 

táknkerfa er meðal annars átt við það þegar verið er að þýða yfir á táknmál af talmáli.  

Höfundurinn Jeramy Munday (2008:5) kemur einnig inn á hugtök í sinni bók, 

Introducing Translation Studies. Þar segir að þegar verið er að þýða texta frá einu 

rituðu tungumáli yfir á annað felur það í sér að þýðandinn þarf að breyta upprunalega 

textanum (frumtextanum) í tungumálinu sem verið er að þýða úr (frummálinu) yfir í 

texta á öðru tungumáli (þýðingarmál).  

 

3.1. Þýðingaraðferðir  

Samkvæmt Peter Newmark (2008:45) er hægt að skipta þýðingaraðferðum í tvo 

flokka, skiptingin fer eftir því hvort áherslan er lögð á frummálið eða þýðingarmálið 

(texti þýddur af Jóni G. Friðjónssyni).  

 

Áhersla lögð á frummálið Áhersla lögð á þýðingarmál 

1) Frá orði til orðs 1) Aðlögun  

2) Nákvæm þýðing 2) Frjáls þýðing 
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3) Orðrétt þýðing 3) Eðlileg þýðing 

4) Þýðing á grundvelli merkingar 4) Þýðing á grundvelli tjáningar 

 

Í flokkinum þar sem áhersla er lögð á frummálið eru 4 undirflokkar. Í þeim fyrsta er 

átt við að „orðaröð frummálsins er haldið og einstök orð eru þýdd á grundvelli 

orðabókamerkingar, oft án þess að tillit sé tekið til frumtexta“ (Newmark, 2008:46). Í 

öðrum flokki „er leitast við að nákvæm merking frumtextans komist til skila án þess 

að reglur þýðingarmálsins séu beinlínis brotnar. Nákvæm þýðing er þó oft á kostnað 

stíls og fagurfræði þýðingarmálsins og þær bera það með sér að um þýðingu er að 

ræða“ (Newmark, 2008:46). Í þriðja flokkinum er „orðskipun frummálsins breytt í 

nánustu samsvaranir í þýðingarmálinu og einstök orð eru þýdd beint“ (Newmark, 

2008:46). Í fjórða flokkinum „er meira tillit tekið til fagurfræði þýðingarmálsins“ 

(Newmark, 2008:46). Þegar áhersla er lögð á þýðingarmál er einnig um að ræða fjóra 

undirflokka. Sá fyrsti „felur það í sér að þýtt er „frjálslega“ t.d. við þýðingu leikrita 

og bundins máls. Meginstefjunum er haldið, persónum og fléttum, en textinn er 

staðfærður og aðlagaður að menningarumhverfi þýðingarmálsins“ (Newmark, 

2008:46). Í öðrum flokki „er lögð megináhersla á að koma efninu til skila en ekki 

umbúðunum, þ.e. merkingu frumtextans en ekki stíl hans. Oftast er um að ræða 

umorðanir fremur en þýðingu“ (Newmark, 2008:46). Í þeim þriðja „er kappkostað að 

boðskapurinn komist til skila en þó er ekki skeytt um nákvæma þýðingu, oft notuð 

orðatiltæki og föst orðasambönd sem ekki eiga sér samsvörun í frumtextanum“ 

(Newmark, 2008:47). Í þeim fjórða „er leitast við að þýðing frumtextans komist að 

öllu leyti til skila jafnframt því sem merkingin verður að koma fram í eðlilegum 

búningi á þýðingarmálinu“ (Newmark, 2008:47). 

 

Þessir tveir flokkar eru gjörólíkir. Í þýðingaraðferðum með áherslu á frummál er 

reynt að varðveita frummál eins mikið og hægt er, þar sem er reynt að hafa orðrétta 

þýðingu með sömu orðaröð, orðaforða og orðatiltæki. Reynt er að færa frummtexta á 

þýðingarmál án þess að breyta formi og stíl frumtextans (Newmark, 2008:47).    

   

Þegar um er að ræða þýðingaraðferð þar sem áherslan er lögð á þýðingarmálið er 

leitast við að færa frumtextann yfir á þýðingarmál með því að breyta 

setningaskipuninni og formi textans. Orðaröð er breytt ásamt orðaforða, og textinn 

lagaður að þýðingarmáli. Þýðandi hefur ákveðið frelsi til að vinna með textann og 

gera hann skiljanlegri og læsilegri á þýðingarmálinu (Newmark, 2008:47).     
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Á svipaðan hátt fjallar hin þýski guðfræðingur Schleiermacher (Ástráður Eysteinsson 

1996:77) um tvær leiðir eða aðferðir sem þýðandi á um að velja: 

 

a) Fyrri leiðin, er leiðin frá lesanda til höfundar þar sem megináherslan er lögð á 

frummálið og frumtexta, þýðandinn breytir eða truflar mál höfundar eins lítið og 

mögulegt er. Hann færir lesandann í átt til höfundarins og hans máls. Þýðandinn 

einbeitir sér að frumtextanum og reynir að gera hann skiljanlegri og læsilegri fyrir 

lesandann án þess að breyta frumtextanum mikið. 

 

b) Hin leiðin, er leiðin frá höfundi til lesanda þar sem að megináherslan er lögð á 

þýðingarmál. Þýðandinn breytir eða truflar mál lesandans eins lítið og mögulegt er.  

Hann færir frumtextann í átt til lesandans og hans máls. Hér einbeitir þýðandinn sér 

að þýðingarmáli. 

 

Samkvæmt þeim hugtökum sem farið hefur verið yfir hefur, hér í þessari þýðingu 

verið valin sú leið að leggja áherslu á þýðingarmálið. Um er að ræða 

bókmenntaþýðingu og hentaði sú leið því vel. Það var ekki hægt að notast við 

orðrétta þýðingu á verki eins og bók Braga. Ekki var mögulegt að túlka hugmyndir 

höfundarins án þess að breyta setningaskipan textans, orðaröð, orðaforða og 

orðatiltækjum textans. Í þýðingunni var leitast við að finna föst orðasambönd og 

orðatiltæki sem eiga sér samsvörun í frumtextanum. Þannig að aðferðin sem notast 

var við er samkvæmt þýðingarhugtökum Newmans og Schleiermachers samsvarandi 

aðferð með áherslu á þýðingarmálið „þýðing á grundvelli tjáningar“. Samkvæmt 

Newmark (2008:47) er þýðing á grundvelli tjáningar miðuð við málhæfni lesanda. 

Þýðingin er ekki tekin orðrétt úr frumtextanum, leitast er við að laga hluti eins og illa 

orðaðar setningar og að koma til skila sérkennum höfundar. Megináhersla er lögð á 

boðskapinn og stílinn sem einkennir frumtextann.  

 

3.2. Bókmenntaþýðingar 

Í þessum kafla verður rætt nánar um bókmenntaþýðingar og reynt verður að sýna 

fram á hvað felst í þýðingu á bókmenntaverkum. Rætt verður um hlutverk þýðanda í 

bókmenntaþýðingum. Er þetta einföld þýðing eða felst meira í bókmenntaþýðingum 

en aðeins það að þýða texta yfir á annað tungumál? 
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Hægt er að segja að bókmenntaþýðing sé sérstök þýðingartegund þar sem þýðandi 

þarf að hugsa um boðskap og málsnið verksins, varðveita stíl, form og margræðni 

merkingar textans. Hann þarf að koma boðskap verksins til skila á vönduðu 

þýðingarmáli. Um hana gilda öðruvísi reglur en við nytjaþýðingar. Í þýðingum á 

nytjatexta er markmiðið að koma textanum til skilja á eðlilegu og skiljanlegu 

þýðingarmáli. Það er hægt af því að í nytjatexta er að um ræða einræðan texta með 

skýra merkingu. Það sem gerir bókmenntaþýðinguna erfiða viðfangs er að frumtexti 

bókmenntaverka getur oft verið tvíræður, hann getur líka falið í sér óbeina merkingu 

sem ekki er hægt að þýða beint enda er ekki hægt að nota orðrétta þýðingu í 

bókmenntaverkum. Með því að þýða tvíræða merkingu frumtextans yfir á 

þýðingarmál getur þýðandi haft það hlutverk að túlka hugmyndir frumtextans 

(Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson 1988:96-99). 

 

Þýðandinn þarf fyrst og fremst að hugsa um samhengi textans og kynna sér 

frumtextann, merkingu og hugmyndir hans mjög vel. Textagreining gefur til kynna 

um hverskonar texta er að ræða. Með textagreiningu reynir þýðandinn að gera sér 

grein fyrir hlutverki og markmiði textans. Auk þess þarf hann að gera sér grein fyrir 

hugsanlegum viðtakendum, væntingum þeirra og velja þýðingaraðferð sem er í 

samræmi við hlutverk textans. Að lokum þarf þýðandinn að hafa frelsi í þýðingu 

sinni og notast við frjálsa þýðingaraðferð (Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson 

1988:76).  

 

Það sem þýðandinn þarf alltaf að hafa í huga þegar verið er að þýða bókmenntatexta 

er að varðveita merkingarauðleg textans. Þýðandi gerir það með því að þýða 

hugmyndir frumtextans á réttan hátt, en hann þarf að vanda sig við að breyta ekki 

hugmyndum frumtextans og breyta um leið merkingu verksins. Þýðandinn má ekki 

misnota frelsið og frjálsu þýðingaraðferðina. Í frjálsri þýðingaraðferð hefur 

þýðandinn leyfi til að breyta orðaröð og orðaforða, hann getur stytt eða lengt 

þýðinguna til að færa textann yfir á vandað þýðingamál. Það er mikilvægt að lesendur 

þýðinga fari ekki á mis við þær hugmyndir og skilaboð sem höfundur er að reyna að 

koma til skila. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að túlka hugmyndir í frumtextanum á 

réttan hátt.  

Í eftirfarandi dæmum má sjá þetta betur. Í dæmunum er fyrst tekin setning úr bókinni, 

næst sést hvernig vönduð þýðing lítur út á bosnísku og að lokum sést hvernig 
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þýðingin er, orð fyrir orð úr bosnísku yfir á íslensku. Þannig sést munurinn á milli 

tungumálanna tveggja vel. Sami háttur verður notaður í öðrum dæmum í ritgerðinni. 

 

a) Eiginlega alveg stökustu vandræðum. (Bragi Ólafsson 2003:66) 
1
 

U ozbiljnim problemima. (þýðing á bosnísku) 

Í alvarlegum vandræðum. (orðrétt þýðing úr bosnísku yfir á íslensku) 

 

b) Það var ekki fyrr en í þriðja glugganum, fyrir miðju húsinu, sem eitthvað 

áhugavert  

bar fyrir augu. (28) 

Tek smo gledajući  kroz treći prozor kuče, primjetili nešto zanimljivo. 

Þegar horfðum í þriðja glugga hús, sáum eitthvað athyglisvert. 

 

Síðar í ritgerðinni verður varpað ljósi á hvers vegna þessi munur er á frumtexta og 

þýðingu. 

 

4. Frummál og þýðingarmál 

Hér á eftir verður farið yfir hvað tungumálin eiga sameiginlegt og hvað er ólíkt í 

þeim. Farið er yfir málfræðileg atriði og tekin dæmi í hverjum kafla til að reyna að 

sýna á sem skýrastan hátt í hverju munurinn liggur og hvaða vandamál komu upp í 

þýðingunni. 

 

4.1. Notkun greinis 

Hér verður gerð grein fyrir mismunandi notkun greinis í tungumálunum tveimur. Í 

íslensku er hægt að nota ákveðinn greini með nafnorðum, í bosnísku er það ekki 

hægt. Í bosnísku eru notuð ábendingafornöfn sem skeytt er fyrir framan nafnorð og 

gera þau  nafnorð ákveðin eins og til dæmis, þessi strákur, þessi íbúð og þetta hús. 

Þannig að hlutverk ábendingafornafna í bosnísku samsvarar hlutverki ákveðins 

greinis í íslensku. Það hefur ekki áhrif á merkinguna í þýðingartextanum ef ákveðna 

greininum er sleppt en í vissum tilvikum eru notuð ábendingarfornöfn í stað greinis. 

Hér má sjá þetta skýrar í eftirfarandi dæmum:  

 

a) Þessi í enska dressinu? spyr ég (21).  

        Onaj u engleskom odijelu? pitam ja.  

        Þessi í enska dress? spyr ég. 

 

b) ,,En íbúðin er á sölu, er það ekki?‘‘ (57) 

,,Ali ovaj stan je na prodaju zar ne?‘‘ 

,,En þessi íbúð er á sölu, er ekki?‘‘ 

 

                                                 
1
 Hér eftir er vitnað til þessarar heimildar með blaðsíðutali í sviga í meginmáli. 
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c) ,,Það er sem sagt ekki hægt að skoða herbergið?‘‘ (57) 

,,Znaći nije moguče pogledati ovu sobu?‘‘ 

,,Sem sagt ekki er hægt skoða þetta herbergi?‘‘ 

 

d) ,,Þegi þú,‘‘ endurtekur skólastjórinn. (18)  

,,Zaveži ti,‘‘ ponovi direktor. 

,,Þegi þú,‘‘ endurtekur skólastjóri.  

 

4.2. Notkun persónufornafna 

Í þessum kafla verður rætt um mismunandi notkun persónufornafna í tungumálunum 

tveimur. Í íslensku eru persónufornöfn oft notuð í hlutverki frumlags. Í bosnísku er 

hægt að sleppa notkun persónufornafna og er það oft gert þar sem sagnir gefa til 

kynna kyn og tölu geranda. Persónufornöfn í bosnísku eru oftast notuð til að leggja 

áherslu á geranda sem er í frumlagi setningarinnar, eins og verður sýnt í dæmum c og 

f þar sem persónufornöfn eru varðveitt í þýðingunni. Önnur dæmi sýna með hvaða 

hætti persónufornöfnum er sleppt. 

 

a) Áður en ég elti hana inn eftir ganginum að hjónaherberginu (55)  

Prije nego što sam krenuo za njom prema glavnoj spavaćoj sobi 

Áður en fer eftir henni í átt að hjónaherbergi 

 

b) Svo sýnir hún mér baðherbergið, (55)  

Zatim mi je pokazala klozet, 

Svo sýnir mér baðherbergi, 

 

c) „Nei þú skilur ekki alveg,“ (15) 

,,Ne ti ne razumiješ u potpunosti,‘‘ 

„Nei þú skilur ekki alveg,“ 

 

d) ,,Ég get því miður ekki sýnt þér stofuna eins og er,‘‘ (56) 

,,Na žalost, ne mogu ti pokazati dnevni boravak ovog momenta,‘‘ 

,,Því miður get ekki sýnt þér stofu þetta augnablik,‘‘ 

 

e) Áður en ég geng niður stigann (59) 

Prije nego što sam sišao niz stepenice 

Áður en geng niður stiga 

 

f) „Þú mátt fara,“ segir hann fremur snubbótt,(17) 

 „Ti možeš ići,“ reče on pomalo arogantno, 

 „Þú mátt fara,“ segir hann fremur góður með sig, 

 

Eins og hægt er að sjá í dæmunum um notkun persónufornafna í bosnísku er þeim 

sleppt af þeirri ástæðu að það þurfti ekki að leggja neina sérstaka áherslu á gerandann 

í þessum setningum, hins vegar er ekki hægt að sleppa þeim í íslensku í þessum 

dæmum. 
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4.3. Notkun falla 

Það er töluverður munur á notkun falla á milli þeirra tveggja tungumála sem hér um 

ræðir. Munurinn liggur aðallega í því að um er að ræða mismunandi fjölda falla og 

þar með hlutverk þeirra í tungumálunum. Í bosnísku eru til sjö föll en í íslensku eru 

aðeins fjögur þannig að öll föllin í íslensku samsvara ekki öllum föllunum í bosnísku. 

Íslenska og bosníska eiga fjögur föll sameinleg, það eru nefnifall (nominativ), þolfall 

(akuzativ), þágufall (dativ) og eignarfall (genitiv). Auk þess eru til í bosnísku 

vokativ, lokativ og instrumental. Föllinn fjögur sem sameiginleg eru hafa yfirleitt 

samsvarandi hlutverk í báðum tungumálum og því er hægt að bera þau saman. Helsti 

munurinn er á notkun þágufallsins. Þágufall í íslensku samsvarar ekki í öllum 

setningum hlutverki og notkun á dativ í bosnísku, eins og hægt er að sjá í dæmum b, 

d og e hér á eftir. Í þessum setningum á íslensku eru nafnorðin í þágufalli en í sömu 

setningum í bosnísku eru þau í þolfalli (akuzativ). Í dæmi a er hægt að sjá tilvik þar 

sem persónufornafn er í þolfalli á íslensku en í sömu setningu á bosnísku er það í 

nefnifalli. Ástæðan fyrir því er að sumar sagnir í íslensku taka með sér annað fall en 

samsvarandi sagnir í bosnísku.  

 

Það er einnig munur á notkun ópersónulegra sagna sem beygjast ekki í föllum í 

íslensku. Þær ópersónulegu sagnir sem höfundurinn notar í bókinni eru til dæmis: 

mig langar, mér bregður.  Þessar sagnir eru persónulegar í bosnísku og þær beygjast í 

föllum, eins og sést í dæmum a og c. Hin þrjú föllin í bosnísku samsvara ekki notkun 

og hlutverki falla í íslensku. Notkun falla í bosnísku er að því leyti miklu flóknari en 

notkun falla í íslensku. Í dæmi f er sýnd notkun á fallinu instrumental í þýðingunni. 

Instrumental (verkfærisfall) er notað til að sýna hvaða verkfæri er notast við þegar 

athöfn er framkvæmd, það tekur með sér forsetninguna með og svarar spurningum 

með hverjum og með hverju? (Ronelle og Elías-Bursač 2006:99). 

 

a) Mig langaði einfaldlega til að koma aftur í gamla herbergið mitt,/þf (53)  

Ja sam jednostavno želio ponovo doći u svoju staru sobu,/nf 

Ég einfaldlega langaði aftur koma í mitt gamla herbergi,/nf  

 

b) spurði ég, svona í og með til að stríða honum því ég vissi að honum var meinilla  

við þá tegund tónlistar/þgf (68)  

upitam ja, sa namjerom da ga isprovociram jer sam znao da on ne podnosi tu 

vrstu muzike/þf 

spurði ég, til að stríða hann því vissi að hann þoldi ekki þá tegund tónlist/þf 
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c)  ,,takk‘‘ segi ég og ýti upp hurðinni/þgf (54)  

,,hvala‘‘ kažem i gurnem vrata/þf 

,,takk‘‘ segi og ýti upp hurð/þf 

   

d) Mér bregður og ég staðnæmist með höndina á húninum/þgf (58) 

Ja sam se zaprepastio i stajao sam držeči kvaku od vrata/þf 

Ég er brugðið og staðnæmist held hún af dyr/þf 

   

e) Ég kinka til hennar kolli afsakandi, sný síðan húninum/þgf (58)  

Ja potvrdno klimnem glavom izvinjavajuči se, okrenem kvaku/þf 

Ég kinka kolli til hennar afsakandi, sný húnn/þf 

 

f) Það er allavega frekar ólíklegt fyrst þau voru að ferðast um á leigubíl./þgf (74) 

To je malo vjerovatno sa obzirom da su oni putovali taksijem./verkfærisfall 

Það er mjög ólíklegt út af því að voru þau ferðast með leigubíl./verkfærisfall 

 

      

4.4. Óbein ræða og viðtengingarháttur 

Hér verður gerð grein fyrir því hvernig setningar sem eru í viðtengingarhætti á 

íslensku eru þýddar og lagaðar þegar textinn er þýddur yfir á bosnísku. „Í óbeinni 

ræðu á íslensku er ávallt notaður viðtengingarháttur eða framsöguháttur og fer það 

eftir merkingu sagnar í aðalsetningunni í beinni ræðu hvort er notað. 

Viðtengingarháttur er notaður í óbeinni ræðu með sögnum og orðasamböndum sem 

tákna óvissu, vafa eða afstöðu en framsöguháttur er notaður í óbeinni ræðu með 

sögnum og lýsingarorðum sem tákna fullvissu, staðreynd eða skynjun“ (Jón G. 

Friðjónsson 1988:78). Í bosnísku er viðtengingarháttur ekki til og aðeins er notaður 

framsöguháttur með sögnum, í þátíð eða nútíð sem er samsvarandi viðtengingarhætti 

í óbeinni ræðu í íslensku. Hér má sjá nokkur dæmi um notkun viðtengingarháttar:  

 

a) hún er að bíða eftir að ég fari. (58)  

ona ćeka da ja odem. 

hún bíður að ég fer. 

 

b) eins og einhver hafi lagt frá sér glas og það hafi rekist í annað glas, (58)  

kao da neko ostavlja svoju čašu i pri tom udara u drugu čašu, 

eins og einhver leggur frá sér glas og með það rekst í annað glas, 

 

c)  „Ætli sé ekki best að ég byrji á að sýna þér hérna hjónaherbergið og klósettið,“ 

 (55)   

„Zar nije najbolje da poćnemo sa glavnom spavačom sobom i klozetom,“ 

„Er ekki best að við byrjum með hjónaherbergi og klósett,“ 

 

d)  Þótt hann sé að læra á eitthvert hljóðfæri. (67)  

Iako on uči da svira instrument. 

Þótt hann lærir að spila hljóðfæri. 
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4.5. Þýðing íslenskra og erlendra nafna og örnefna á bosnísku 

Í þessum kafla verður rætt um þá aðferð sem notast er við þegar íslensk og erlend 

nöfn eru þýdd yfir á bosnísku. Í verki Braga er hægt að finna mörg dæmi um notkun 

sérnafna, bæði íslensk og erlend. 

 

Í bosnísku er notuð sú regla að ritað mál er eins og það er talað og nöfn eru skrifuð 

eins og þau eru borin fram. Það yrði mjög erfitt fyrir lesendur á bosnísku að bera 

fram erlend nöfn með erlendum stöfum. Samkvæmt þessari reglu er nauðsynlegt að 

laga þessi nöfn að bosnísku. Í bosnísku eru sumir íslenskir stafir ekki til eða ekki 

þekktir, þannig að í þýðingatexta er þeim breytt og þeir lagaðir að bosnísku 

stöfunum. Þetta má betur sjá hér: 

 

Íslenska               Bosníska 

i, í, y, ý    samsvara       i 

 ö,ó       samsvara        o 

 ú       samsvarar        u 

 sch       samsvarar        š 

 ss      samsvarar    s 

 ð        samsvarar        d 

         au               samsvarar  oj 

         c             samsvarar   k 

         nn             samsvarar   n 

         w             samsvarar   v 

 

Þannig að Fischer í íslensku verður Fišer í bosnísku, Tupac Shakur verður Tupak 

Šakur og Hanna Tryggvadóttir verður Hana Trigvadotir. Með því að breyta stöfunum 

í sérnöfnum og staðarheitum verður auðveldara fyrir lesendur á þýðingamálinu að 

bera þau fram og lesa textann. Þegar koma fyrir sérnöfn í þýðingartextanum, líkt og 

Laugardalshöll og Mosfellssveit er stundum nauðsynlegt að skeyta fyrir framan þau, 

orðum sem gefa til kynna að um sé að ræða íþróttahöll og sveitarfélag svo að 

merking orðanna komist til skila í textanum eftir að staðarheitum hefur verið breytt í 

samræmi við reglur og rithátt á bosnísku. Þetta má sjá í dæmi a og b. Þegar verið er 

að þýða erlend og íslensk nöfn yfir á bosnísku er nauðsynlegt að beygja þau í 

tilheyrandi föllum í bosnísku eins og má sjá í dæmum c og d. 
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a) Sú sextánda í einvígi Spasskís og Fischers í Laugardalshöllinni 1972 (29). 

Ona famozna šesnaesta partija u meću izmedju Spaskog i Fišera koja se održala u 

sportskoj dvorani Lojgardal godine 1972. 

Sú sextánda leik í einvígi á milli Spasskís og Fischers sem var haldin í 

íþróttahöllinni Laugardal árið 1972. 

 

b) ,,En hvar varst þú þegar Vestmannaeyjagosið var?‘‘ (70) 

,,I gdje si ti bio kada se desila erupcija vulkana na ostrvima Vestmanaejar?‘‘  

,,Og hvar varst þú þegar var eldgos á eyjum Vestmannaeyjar?‘‘ 

 

c)  Svo, daginn eftir, er ég í nýju verslanamiðstöðinni í Kópavogi, hvað heitir hún 

 afturþessi verslanamiðstöð í Kópavogi?(71) 

I tako, dan poslije ja se nalazim u trgovačkom centru u Kopavoguru, kako se on 

opet zove, taj trgovački centar u Kopavoguru?  

Og svo, daginn eftir ég er í nýja verslunarmiðstöð í Kópavogi, hvað heitir hún 

aftur þessi verslunarmiðstöð í Kópavogi? 

  

d) mér þyki þetta auðvitað mjög leiðinlegt, ég hafi alltaf kunnað vel við Hönnu 

   Torfadóttur.(14) 

        jako mi je žao, uvijek sam osjećao poštovanje prema Hani Torvadotir. 

       mér finnst þetta mjög leiðinlegt, ég hef alltaf borið virðingu fyrir Hönnu 

 Torfadóttur. 

 

 

4.6. Orðatiltæki og þýðing einstakra orða 

Í þessum kafla verður fjallað um orðatiltæki og föst orðasambönd sem Bragi notar í 

bók sinni. Í bókinni er hægt að finna mörg dæmi um notkun orðatiltækja sem erfitt 

var að þýða og aðlaga fyrir lesendur á þýðingarmálinu. Í sumum dæmunum var 

orðaröðun og orðaforða breytt að öllu leyti, nokkrum orðum jafnvel sleppt til að hægt 

væri að færa textann yfir á þýðingarmálið og gera hann skiljanlegan og læsilegan 

fyrir lesendann. Flest þessara orðatiltækja er ekki hægt að þýða beint og flest þeirra 

eru ekki til á þýðingarmálinu. Eina leiðin sem hægt var að fara, var sú að finna 

sambærileg orðatiltæki á þýðingarmálinu með svipaða merkingu. Að þýða orðatiltæki 

var eitt það erfiðasta í þýðingunni og í þessum dæmum hér á eftir er hægt að sjá að 

töluverður menningarmunur getur verið á milli tveggja tungumála. 

 

a) og baða sig í bjarma frægðarinnar, (15)  

        i uživati u vrhuncu slave, 

       og njóta þess að vera á topp frægð, 

 

b) þótt það nánast ræki oddhvassan fleyg í máltilfinningu mína. (70) 

iako je to što sam rekao po mome mišljenju zvučalo totalno pogrešno. 

þótt það sem ég sagði að mínu mati hljómaði alveg vitlaust. 
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c) þér kæmir það eflaust spánskt fyrir sjónir (20) 

ti bi to smatrao jako čudnim 

þú munt finnast þetta vera mjög undarlegt 

 

d)  eitthvað sem skólastjórinn þarf að velta vöngum yfir, (17) 

nešto što je direktora natjeralo na razmišljanje, 

eitthvað sem skólastjóri þarf að hugsa um,   

 

e) eða að minnsta kosti ekki ennþá haft fyrir að fiska upp úr minninu. (19) 

ili u najmanu ruku nisam se mogao prisjetiti tih dogadjaja.  

eða að minnsta kosti var aldrei áður reynt að muna eftir þessum atburði. 

 

f) Mér fannst þetta svolítið einkennilegt, að einhverjir Frakkar hefðu allt í einu stungið 

upp höfðinu (67) 

Ja sam smatrao neobičnim činjenicu da su neki Francuzi iznenada došli u zemlju 

Mér fannst undarlegt að einhverjir Frakkar höfðu allt í einu komið í land 

 

g) það er þrautin þyngri. (16) 

to je jako teško. 

þetta er mjög erfitt. 

 

Í þýðingunni reyndist erfitt að þýða nokkur einstök orð í íslensku sem hafa ólíka 

merkingu í bosnísku. Orðið systkini er ekki hægt að þýða beint því það er ekki til. Í 

bosnísku er talað um bræður og systur og gerður greinarmunur á milli þeirra. Það 

sama á við orðið frændi, sem á íslensku er notað yfir karlkyns ættingja. En á bosnísku 

eru til heiti yfir skyldfólk eftir því hver skyldleikinn er, í þessu dæmi er orðið rodjak 

notað fyrir systkinabörn en það er ekki sama orð og er notað til dæmis fyrir 

föðurbróður og systkinabörn. Hjónaherbergi er ekki til í bosnísku, hér er helst hægt 

að notast við orð sem kemur úr ensku, master´s bedroom.     

 

4.7. Notkun tíða og horfa 

Í dæmunum hér á eftir er sýnt hvernig setningar sem eru í loknu horfi nútíðar eða 

þátíðar í íslensku eru þýddar og lagaðar að bosnísku. Það er ekki hægt að finna 

sambærilegt horf í bosnísku sem samsvarar notkun og hlutverki á loknum horfum í 

íslensku. Lokið horf nútíðar og þátíðar í íslensku samsvarar framsöguhætti nútíðar og 

þátíðar í bosnísku.  

 

    a) ,,Hann hefur ekki ætlað á tónleikana í kvöld?‘‘ (67) 

,,Zar on ne namjerava iči na koncert večeras?     

,,Ætlar hann ekki fara á tónleika í kvöld?‘‘ 

 

b) Hann hafði fengið gefins einn miða á tónleika þetta kvöld, (66) 

On je dobio na poklon jednu ulaznicu za koncert tu večer, 

Hann var að fá gefins einn miða á tónleika þetta kvöld, 
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d)  ég var búinn að parkera bílnum mínum nálægt dyrunum svo ég væri fljótari að   

    komast að honum til að elta þau (74) 

ja sam več bio parkirao svoj auto blizu izlaza tako da bih mogao brzo doči do 

njega da bi ih mogao poslije pratiti 

ég lagði minn bíl nær útgangi þannig að gat fljótlega komið að honum til að geta 

fylgst með þeim 

 

e) það var búið að breyta öllu umferðasysteminu, (74) 

tamo gdje je bio promjenjen kompretan saobračajni tok, 

þarna sem var breytt öll umferð, 

 

 

4.8. Orðaröðun 

Í íslensku og bosnísku er orðaröðun samsvarandi. Í báðum tungumálunum er notuð 

bein orðaröð frumlags, sagnar og andlags (Höskuldur Þráinsson 2006:332). Eins og 

sýnt verður með dæmum er orðaröðun í bosnísku þó frjálsari en orðaröðun í íslensku. 

Í bosnísku er hægt að byrja setningar á sögnum, sama hvort um er að ræða formlegt 

ritmál eða óformlegt talmál. Í nútímamáli á íslensku er hins vegar ekki eðlileg að 

byrja setningu á sögnum. Þó er hægt að finna dæmi í forníslensku þar sem setningar 

byrja á sögnum. Í ritmáli og nútíma talmáli á íslensku koma sagnir alltaf í öðru sæti 

nema í spurnarsetningum. Þar fylgja sagnir alltaf frumlagi (Höskuldur Þráinsson 

2006:320-321). Í bosnísku gilda öðruvísi reglur um notkun sagna og þar eru setningar 

myndaðar á annan hátt. Í sumum setningagerðum geta sagnir verið sjálfstæðar, þær 

þurfa ekki fylgja persónufornafni eða frumlagi og geta verið fremstar í setningunni. 

Til dæmis er hægt að segja í bosnísku: Snjóar, rignir, labbar hann úti. Einnig er hægt 

að sleppa persónufornöfnum og mynda setningu aðeins með sögnum og andlagi til 

dæmis er hægt að segja les bók í staðin fyrir ég les bók. Í íslensku, sérstaklega í 

ritmáli, er ekki viðurkennt að mynda setningar á svipaðan hátt. Ekki er hægt að 

sleppa frumlagi og mynda setningu aðeins með sögnum og andlagi nema í 

spurningasetningum, óformlegu talmáli og fornu máli. Munurinn á tungumálunum 

sést hér:   

 

     a) Við náðum okkur í bjór, settumst inn í stofu og fórum að tala um hvar við hefðum  

verið staddir í lífi okkar ... (69) 

Sjedili smo u dnevnom boravku ispijajući pive i razgovarajući o tome gdje smo se 

mi nalazili ...  

Sátum við í stofu drukkum bjór og töluðum um það hvar vorum við staddir ... 

 

b) Ég stóð í röð við afgreiðslukassann og heyrði konu á fertugsaldri ...(70) 
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Stajao sam u redu pored kase kad sam čuo ženu koja je imala četrdesetak 

godina... 

Stóð í röð við afgreiðslukassa þegar heyrði konu sem var í kringum fertugt ... 

 

4.9. Málsnið 

Stíllinn sem höfundur notar í bók sinni er óformlegur. Í bókinni er hægt að finna 

mörg dæmi um talmálseinkenni í samræðum á milli persóna sem er ekki algengt að 

nota í formlegu rituðu máli. Hér í þessum kafla verður greint frá því talmáli sem 

höfundur notar og hvernig það er frábrugðið formlegu ritmáli. Talmál sem höfundur 

notar gerir bókina mjög auðvelda í lestri en krefjandi er að þýða hana. Eitt af 

einkennum talmáls eru svokölluð hikorð sem höfundur notar mikið. Þessi hikorð hafa 

enga sérstaka merkingu og í bók Braga hafa þau það hlutverk að gefa til kynna að 

þetta sé talmál. Í bókinni notar höfundurinn oft hikorð eða smáorð eins og: bara, 

svona, hérna, heyrðu, semsagt, eins og sést í dæmunum hér fyrir neðan. Einnig er 

hægt að sjá dæmi um það hvernig hikorð eru notuð í bosnísku, það er sýnt í dæmi d. 

En mikilvægt er að benda á að notkun hikorða í bosnísku er ekki algeng í ritmáli, 

sérstaklega ekki í bókmenntaverkum. 

 

    a) ,,Heyrðu, þá er það bara herbergið hér,‘‘ (56) 

Znači, sljedeča je ova spavaća soba,‘‘  

Þá, næsta er þetta svefnherbergi,‘‘ 

 

b) ,,Það er bara ekki hægt í augnablikinu,‘‘ (56) 

,,To u ovom trenutku nije moguće,    

,,Það í þessu augnabliki er ekki hægt,    

 

c) ,,Þetta er nú meira bara svona geymsla,‘‘ (55)  

,,To se sada koristi kao ostava,    

,,Þetta er núna notað sem geymsla,‘‘ 

 

d) ,,Hann var að deyja, hérna söngvarinn í Nirvana.‘‘ (70) 

,,On je umro, znaš onaj pjevač Nirvane.‘‘ 

,,Hann er dáinn, þú veist þessi söngvari Nirvana.‘‘ 

 

Sumum hikorðum, sem ekki var hægt að finna samsvarandi orð fyrir í bosnísku, var 

sleppt en með því breytist merkingin ekki í þýðingartextanum. Hér er um að ræða 

þýðingu á bókmenntaverki þar sem reynt er að færa lesendum textann á bosnísku á 

vönduðu máli, af þeirra ástæðu var ákveðið að sleppa sumum hikorðum í þýðingunni.  
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4.10. Notkun gervifrumlagsins það 

Gervifrumlag er einnig kallað aukafrumlag eða leppur og merkir ekkert sérstakt og er 

oft notað sem ópersónulegt frumlag í setningum þar sem ekki er um að ræða 

raunverulegt frumlag (Höskuldur Þráinsson, 2006:268-269). Gervifrumlag myndað á 

þann hátt samsvarar ábendingarfornafninu to í bosnísku og það er hægt að nota sem 

gervifrumlag í setningum. Í sumum ópersónulegum setningum, þar sem ekki er til 

staðar raunverulegur gerandi í þýðingartextanum, var hægt að nota það sem 

aukafrumlag en í þeim setningum þar sem var til staðar raunverulegur gerandi var 

hægt að sleppa gervifrumlaginu án þess að merking frumtextans breyttist.  

 

a) Það þarf að leggja á sig til að skilja hlutina. (15) 

Treba se dosta potruditi da bi mogao shvatiti. 

Þarf að reyna mikið að geta skilið. 

 

b) ,,Það breyttist eitthvað þannig að ég dreif mig bara á tónleikana,‘‘ (77) 

,,Nešto se promijenilo tako da sam uspio otiči na koncert,     

,,Eitthvað breyttist þannig að  náði fara á tónleika,‘‘ 

 

   c)  Það held ég ekki, sagði ég. (66) 

Ne bih rekao, kazao sam. 

Ekki held, sagði ég.  

 

d) ,,Það er alveg hugsanlegt,“ sagði ég. (74) 

,,To je vrlo moguče,‘‘ kazao sam. 

,,Það er alveg mögulegt,“ sagði ég. 

     

e)  ,,Það var heppilegt,‘‘ sagði ég. (77) 

,,To je bila sreča,‘‘ kazao sam. 

,,Það var heppilegt,‘‘ sagði ég. 

 

5. Lokaorð 

Það er krefjandi að þýða bókmenntaverk úr íslensku yfir á bosnísku þar sem að þessi 

tvö tungumál eru ólík en þau eiga þó ýmislegt sameiginlegt. Á sama tíma var mjög 

skemmtilegt að vinna með bæði tungumálin. Verkefni mitt var ekki aðeins að þýða 

heldur einnig að sýna í hverju munurinn á milli tungumálanna tveggja felst og hvað 

þau eiga sameiginlegt. Ég hef reynt að sýna það með dæmum úr frumtextanum og 

þýðingartextanum. Af öllum þessum dæmum má sjá að íslensk og bosnísk málfræði 

eru ólíkar á sumum sviðum en líkar á öðrum. Hversu ólík sem tungumálin eru má 

einna best sjá í dæmunum um notkun greinis, persónufornafna og notkun á 

viðtengingahætti og horfa. Þau eiga töluvert sameiginlegt þegar kemur að orðaröðun.  
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Í þessari ritgerð hef ég reynt að fara yfir helstu atriði varðandi málfræði og 

setningarreglur í báðum tungumálunum. Farið var yfir helstu hugtök um þýðingar, 

þýðingaraðferðir og  einkenni bókmenntaþýðinga. Reynt var að svara spurningum 

varðandi hlutverk þýðanda í bókmenntaþýðingum. Það sem er mikilvægast fyrir 

þýðandann er að þýða frumtextann yfir á gott og skiljanlegt mál. En í mörgum 

tilfellum var mjög erfitt að þýða textann yfir á vandað mál og halda á sama tíma stíl, 

merkingu og boðskap textans. Helstu vandamálin sem komu upp í þýðingarferlinu 

snérust um að þýða orðatiltæki og orð sem ekki var hægt að þýða beint á bosnísku. Í 

dæmunum sem sýnd eru með orðatiltækjum var þörf á að breyta alveg frumtextanum 

og laga hann að góðri bosnísku. Í þessum dæmum má einnig sjá vel 

menningarmuninn á milli tungumálanna, því oft er ekki hægt að þýða orðin beint yfir 

á bosnísku heldur nauðsynlegt að finna önnur orð og reyna eftir bestu getu að halda 

merkingu textans þannig að hann tilheyri líka bosnískri menningu. Afleiðingin var sú 

að í þýðingunni minni þurfti ég að nota frjálsa þýðingaraðferð með áherslu á 

þýðingarmálið.  

Þetta verkefni var mjög lærdómsríkt, það hjálpaði mér að auka orðaforða minn í 

íslensku og læra meira um íslenskt tungumál. Með því að greina og leysa 

þýðingarvandamál og þýðingaraðferðir, á ég auðveldara með að læra og greina 

muninn á milli tungumálanna tveggja. Verkefnið auðveldaði mér að læra meira um 

helstu þýðingaraðferðir og um greiningu þeirra. Þessi reynsla af þýðingarferlinu hefur 

óneitanlega hjálpað mér að auka þekkingu mína, bæði á íslensku og bosnísku.   
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Þýðing 

 

1. Moja soba 

Na ogradi moje stare kuće u ulici Hagamelur stajao je natpis ispisan crnim 

markerom: obala samoće. Smješio sam se i pitao: je li to moţda naziv nekog benda ili 

zbirka pjesama? Kako je moguće samom sebi opisati obalu samoće? Moţda sam 

nekad bio na toj obali i gledao prema moru? U najmanju ruku je moguće da se negdje 

u komšiluku nalazi plaţa sa morem. Ali i pored činjenice da se iz Hagamelura ne 

moţe direktno vidjeti more i plaţa, ne vjerujem da je samoća u toj ulici potpuno 

nepoznat fenomen, ništa manje nego i u drugim ulicama. Razlog zbog kojeg sam 

došao ovdje u kuću u kojoj sam prije ţivio sa svojim roditeljima, braćom i sestrama 

kao mladić, je zato što sam vidio da je naš stari stan stavljen na prodaju i odlučio sam 

da iskoristim priliku da ga obiĎem i vidim, i ako nemam nikakvog interesa da ga 

kupim. Posebno ne zbog toga što ţivjeti ovdje krije u sebi opasnost da čovjek bude 

ispran u strašnoj obali samoće! Ja sam jednostavno ţelio ponovo doći u svoju staru 

sobu, tamo gdje sam izrastao iz djeteta u momka – i tamo gdje sam donio većinu 

svojih najvaţnijih odluka, bilo uz pratnju muzike iz audio ureĎaja ili okruţen dobrim 

mirisom dima iz margila, često uz oboje istovremeno muziku i dim.  

  ,,Izvoli‘‘ reče pomalo umorni ali prijateljski ţenski glas na interfonu dok sam 

objašnjavao da sam došao da pregledam stan.  

  ,,Hvala,‘‘ kaţem i gurnem vrata. 

To se desilo ovdje, razmišljam dok sam gledao prema stepenicama na drugom i 

trećem spratu; ovdje se sve to odigralo. 

 Mi smo ţivjeli na trečem spratu. Grubo raćunajući, ovim stepeništem sam se penjao 

izmeĎu osam ili devet hiljada puta. I isto toliko puta sam silazio niz stepenice. Svega 

toga sam se prisjećao dok sam se penjao uz stepenište prvi put nakon dvadeset i četiri 

godine, i kada je sadašnji vlasnik otvorio vrata i ponudio da udjem u stan, stare 

uspomene su se odjednom probudile i prolijetale ispred mene kao da se radi o nekoj 

ţivoj osobi. Ja sam zamišljao isti miris kao i prije. Ali kad sam ušao u hodnik osjetio 

sam neprijatni miris hrane; miris koji umjesto da me učini gladnim je u meni stvorio 

odbojnost prema hrani.  

Tamo gdje se nekad nalazilo ogledalo, izmedju kuhinjskih vrata i trpezarije – 

ogledalo koje me uvjek podsječa na moga mladjeg rodjaka, namrštenog izraza lica, 

dok se ogledao nekoliko dana prije nego što je umro – tamo se sada nalazila slika 
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kuća u akvarelu koja se meni učinila poznatom. Ljudi koji ţive ovdje oćigledno ne 

pridaju veliku paţnju tome da se ogledaju u ogledalu prije nego izadju napolje. 

  ,,Zar nije najbolje da poćnemo sa glavnom spavačom sobom i klozetom,    reče ţena 

koja me je uvela u stan. Imala je oko pedeset godina, lijepog ali vrlo tuţnog izraza 

lica, očigledno je da je bila vrlo umorna. U tom trenutku mi se činilo jako neugodnim 

da je ona morala kuhati nešto što je mirisalo tako loše. Prije nego što sam krenuo za 

njom prema glavnoj spavaćoj sobi, primjetio sam da je moja stara soba, koja se 

nalazila pored ulaznih vrata, suprotno od mjesta gdje se nekad nalazilo ogledalo, 

zatvorena, kao i vrata dnevnog boravka.  

  ,,Djećja soba je ovdje pored spavaće sobe,    reče ţena i kada je otvorila sobna vrata 

vidio sam da je mjesto gdje je nekad bilo uredno sredjeno boravište moga brata, koji 

se uvjek trudio da mu soba bude čista i uredna, sada bila vrlo neuredna ostava; tamo 

su se nalazile nagomilane stare novine iz kojih se širio vrlo loš miris, video kasete, 

plastične kese pune limenki od koka kole i piva i još puno starih stvari koje više niko 

ne koristi. 

  ,,To se sada koristi kao ostava,    reče ţena i zatvori vrata, očigledno ne ţeleći da ja to 

podrobnije razgledam. Zatim mi je pokazala klozet, koji je bio manje više isti još 

otkad sam ja sa svojom porodicom ţivio ovdje i bio je vrlo uredan i čist; kad sam 

ušao u spavaću sobu imao sam osjećaj da je unutra bilo sve očišćeno i pospremljeno 

posebno za moj dolazak. Iako ţena nije izgledala kao da drţi do čistoće, činilo joj se 

vaţnim da se to neprimjeti u spavaćoj sobi. Meni je palo na pamet da se prethodnu 

noć ovdje odigralo nešto što ona nije ţeljela da bilo ko primjeti. I pored činjenice da 

sam upotrijebio riječ neprimjetno u vezi te sobe mogao sam primjetiti sve što se 

unutra nalazilo. Čak je i namještaj bio toliko ruţan i bez stila da sam došao do 

zaključka kako je upravo osjećaj za ljepotu taj element uma koji stvara duboke 

razlike izmedju ljudi. 

  ,,Na ţalost, ne mogu ti pokazati dnevni boravak ovog momenta,‘‘ reče ţena dok 

smo ulazili u predsoblje. Bila je vrlo tuţna dok me je gledala. ,,Izvinjavam se zbog 

toga,    dodala je. 

  ,,Da li se radi o...?‘‘ pitam, dok sam mislio da su moţda u pitanju radovi u dnevnom 

boravku, neke popravke, ili nešto slično. 

  ,,To u ovom trenutku nije moguće,    ponovi ţena.  

  ,,Znači, sljedeća je ova spavaća soba,‘‘ kaţem uzbudjeno i pokucam lagano na vrata 

svoje stare spavače sobe. 
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  ,,I to će morati pričekati,‘‘ reče ţena. ,,ali sljedeća je kuhinja, i unaprijed se 

izvinjavam zato što trenutno nešto kuham unutra. Ovdje se takodjer nalazi i ostava u 

potkrovlju, i moţeš pogledati unutra ako ţeliš.‘‘  

  ,,Znači nije moguće pogledati ovu sobu?‘‘ pitam vrlo iznenadjenim glasom. I bio 

sam vrlo iznenadjen, i razočaran; jer razlog mog dolaska ovdje je bio da ponovo 

vidim svoju staru sobu. 

  ,,Naţalost s obzirom na situaciju to jednostavno nije moguće,‘‘ reče ţena, ne 

pokazujući da joj je posebno ţao zbog toga. 

 ,,Ali ovaj stan je na prodaju zar ne?‘‘ Ţelio sam joj staviti do znanja da smatram 

pomalo neobičnim činjenicu da ne mogu detaljno pregledati stan koji je bio na 

prodaju. 

  ,,Da nije na prodaju ne bi ni davali oglas,‘‘ odgovori ţena. ,,Zar ne ţeliš pogledati 

kuhinju?‘‘ upita ona, tako umorno i bez interesa da me je to odmah navelo na 

razmišljanje o tome kakvo jelo ona sprema u kuhinji, vjerovatno neko loše jelo, loše 

ne samo zbog ukusa i mirisa već loše i na pogled; ja sam već zamišljao lošu kašu, 

tamno smedje boje sa zelenim primjesama, i kuhanim krompirima i povrćem. 

 Dok sam odbio tu ponudu da razgledam kuhinju, počeo sam zamišljati kako je 

izgledala moja stara soba prije nego što smo se odselili. Plafon crne boje, zidovi 

tamno smedje, crni pravougaonik na zidu sa drugim manjim pravougaonikom koji je 

se nalazio unutar većeg i koji je bio smedje boje kao i zid. Sofa na kojoj sam spavao 

je bila boje drveta i radni stol koji je bio tamne boje i koji se nalazio ispod prozora, 

crni stereo uredjaj, istrošeni tamno crveni naslonjač, dotrajala stolica radnog stola sa 

naslonima za ruke, nagomilanim gramofonskim pločama razbacanim po čitavoj sobi i 

slikom Keita Emersona na zidu iznad kauča, koji je sjedio u crnom koţnom 

kombinezonu na crnom motoru sa jednom rukom poloţenom na kacigi koja je se 

nalazila na spremniku za gorivo. Keit Emerson, taj veliki čarobnjak koji je sa 

lakoćom mogao komponovati koncerte za klavir, ili bar jedan koncert dok je putovao 

na svom Harliju Dejvidsonu i dok je se slikao za engleske i njemačke tinejdţerske 

magazine. Tu sliku sam izrezao iz jednog takvog časopisa i stavio na zid moje sobe.  

  ,,Jesi li razgovarao sa ljudima iz agencije za prodaju nekretnina?‘‘ upita ţena i dok 

sam gledao u nju nisam bio siguran da li da nešto izmislim ili da kaţem sa kim sa 

razgovarao u agenciji; teško je reći kakav je odgovor ona očekivala od mene. U tom 

trenutku se čulo zveckanje čaša koje je dopiralo iz dnevnog boravka, kao da neko 

ostavlja svoju čašu i pri tom udara u drugu čašu, nešto slično tome. Ţena je izgledala 

iznenadjeno osvrćući se pri tom oko sebe; ona ćeka da ja odem. Ja se takodjer nisam 
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ţelio ovdje više zadrţavati; zahvalim se ţeni i okrenem se prema ulaznim vratima. U 

tom se trenutku čuo zvuk iz moje sobe; zvučalo je kao da neko ili nešto udara u stol 

ili vrata ormara, i dok sam ja krenuo da otvorim vrata neko je vikao iz sobe:  

  ,,Reci mu da ide!‘‘  

Ja sam se zaprepastio i stajao sam drţeči kvaku od vrata. Glas koji je dopirao iza 

zatvornih vrata sobe je zvučao dosta mlado ali neobično mračno, ja sam zamišljao da 

je svjetlo u sobi vjerovatno bilo ugašeno. Sudeči po ţeninim očima i načinu na koji 

me je gledala shvatio sam da i ona ţeli da odem; ona postupa onako kako joj je 

rečeno. Ja potvrdno klimnem glavom izvinjavajuči se, okrenem kvaku - ista ona 

kvaka koja je bila na vratima prije petnaest godina - i kada sam otvorio ulazna vrata 

čuo sam isti onaj glas od maloprije kako viče: 

  ,,Ja moram izaći iz sobe!‘‘  

Ja sam izbjegavao da ponovo pogledam ţenu u oči, i dok sam prelazio preko kućnog 

praga čuo sam kako neko njeţnim glasom zove:  

  ,,Mama!‘‘  

Nisam mogao ni zamisliti šta se to dešava unutra u stanu iz kojeg sam upravo izašao 

zatvarajuči vrata, ali sam osjetio olakšanje dok sam stajao ispred vrata stana u 

hodniku zgrade. Prije nego što sam sišao niz stepenice - vjerovatno posljedni put u 

svom ţivotu - gledao sam prema uskom i strmom stepeništu u potkrovlju kojeg sam 

mogao pregledati da sam ţelio. 

 Dok sam silazio niz stepenice primjetio sam da su dvije slike, koje su bile obješene 

pored vrata stana, koje je se nalazio na donjem spratu, bile iste one slike koje su bile 

tu još dok smo mi ţivjeli ovdje. Toga sam se trebao odmah sjetiti, kaţem samom 

sebi, nakon što sam prolazio ovuda dvadeset hiljada puta, ukolio to sječanje i ta 

brojka ima bilo kakvo značenje. 

To sječanje je probudilo uspomene na porodicu koja je ţivjela ovdje ispod nas. Sin 

bračnog para koji je ţivio ovdje je bio moj dobar prijatelj i odjednom mi se činila 

neobičnim činjenica da nismo ostali u kontaktu sa tim ljudima otkako smo se odselili. 

Je li moguće da oni još uvjek ţive ovdje? Kad sam zvonio na ulaznim vratima kod 

ţene nisam mogao vidjeti ničije ime, niti na kućnim vratima kao ni kod ulaznih vrata 

u stubištu zgrade, ali ako su iste slike još uvjek visjele na zidu onda je vrlo moguće 

da oni još uvjek ţive ovdje, u najmanju ruku bračni par koji bi sada več trebao biti 

stariji. Ali moţda to i nije tako; ja sam na zidu, u svojoj sobi ostavio crni 

pravougaonik unutar kojeg se nalazio manji smedjom bojom ofarban pravougaonik,. 
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Kao i poster Keita Emersona; ja se nisam mogao sjetiti da li sam sve to ponjeo sa 

sobom kad smo se odselili.  

 

2. Benzinska stanica u mosfelsbajeru 

Kada me je prije nekoliko sedmica nazvao rodjak, malo stariji frajer od mene, koji 

ţivi sam sa svojom mladom ćerkom, mislio sam da me ţeli pozvati da izadjem van sa 

njim – prošlo je dosta vremena od kada smo se vidjeli – ali se ispostavilo da to nije 

bio razlog zbog koje me je nazvao. 

  ,,Jesi li zauzet večeras?‘‘ upita on, pitajuči na taj način kao da je ţelio da mu pravim 

društvo večeras.  

  ,,Ne bih rekao,‘‘ kazao sam. 

  ,,Da li bi moţda mogao da pripaziš na moju ćerku večeras?‘‘ bilo je sljedeće pitanje. 

  ,,Znam da sam te to trebao ranije zamoliti, naročito zbog toga što je petak večer, ali 

se sada nalazim u ozbiljnim problemima. U ozbiljnim problemima. 

  Naravno da ga nisam mogao odbiti, pogotovo kad mi je objasnio zbog čega mu je 

trebala pomoć. On je dobio na poklon jednu ulaznicu za koncert tu večer, koncert 

klasične muzike uz pratnju nekog benda čijeg se imena nisam mogao sjetiti čak i da 

mi je ţivot ovisio o tome, da bi ga zatim zvali sa posla – on je radio u putničkoj 

agenciji koja je organizovala putovanja za turiste u unutrašnjosti zemlje – i njega su 

molili da hitno dodje na posao, zbog nekih Francuza koji su iznenada došli u zemlju i 

bilo je vrlo vaţno organizovati taj put za njih koji bi trebao da počne sutra. Ja sam 

smatrao neobičnim činjenicu da su neki Francuzi iznenada došli u zemlju da bi 

krenuli u obilazak i razgledanje udaljenih i nenaseljenih mjesta – kao da je vaţno 

odmah stići na ta usamljena mjesta u kojima se gubi svaki osjećaj za vrijeme – i ja 

sam suosjećao sa svojim rodjakom, mogao sam zamisliti kako je on bio razočaran 

zbog toga što ne moţe otići na taj koncert o kojem je ranije pričao. Rekao sam da ću 

pripaziti na njegovu ćerku i pitao sam ga da li mogu dovesti moga prijatelja da mi 

pravi društvo.  

  ,,Kojeg prijatelja?‘‘ upita on, zvučavši kao da sam ja namjeravao dovesti nekoga ko 

se ne zna ponašati u gostima.  

  ,,Šta hočeš da kaţeš?‘‘ pitao sam ga. ,,Ja sam mislio na Baldura.‘‘ 

  ,,Je li to Baldur koji pohadja muzičku školu?     upita moj rodjak. 

  ,,Da,   odgovorio sam.  

  ,,Zar on ne namjerava ići na koncert večeras?     
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  ,,Ne mogu to ni zamisliti,‘‘ kazao sam. ,,Baldur sluša samo rok. Iako on uči da svira 

instrument.‘‘ 

 ,,U redu,‘‘ reče moj rodjak, i ja sam to shvatio kao njegov pristanak na to da mogu 

dovesti prijatelja sa mnom. 

 ,,Ti ne ideš na rok koncert?‘‘ upitam ja, sa namjerom da ga isprovociram jer sam 

znao da on ne podnosi tu vrstu muzike. 

,,Moţeš biti siguran da ne idem na rok koncert,‘‘ reče on. 

I kad smo razgovarali o tome kad ja trebam doći i slično, odjednom mi se činilo 

neobičnim zašto me ranije nije pitao da čuvam njegovu ćerku sobzirom da je on imao 

kartu za koncert; koliko traje koncert i da li je on namjeravao ostaviti svoju 

četvorogodišnju djevojčicu samu u kući. Pitao sam ga u vezi toga.  

,,Da, ne,    reče moj rodjak. ,,Da moţda, ustvari, mislim da koncert traje samo sat i pol, 

ili nešto slično tome. Ali ja moram ostati duţe od dva sata, moţda dva i pol sata, na 

poslu.‘‘  

 Smatrao sam jako čudnim da je on razmišljao da ostavi svoje dijete, sat i pol samo u 

kući, ali odlučio sam da prestanem razmišljati o tome i da nazovem svoga prijatelja 

Baldura i pitam ga da li ţeli poći sa mnom. On nije dugo razmišljao o tome; rekao je 

da će me čekati na kriţanju ulica Hofsvalagata i Hagamelura, htjeo je da idemo 

zajedno. 

 Mala curica, koja je manje više bila moja rodica, je bila obučena u pidjamu kada smo 

mi došli. Ona je stajala kod vrata dnevnog boravka i gledala u nas dok smo skidali 

jakne, ne pozdravivši nas. Njen otac koji je bio gol do pojasa vjerovatno je završio sa 

tuširanjem i brijanjem, i mirisao je na kolonjsku vodu koju je koristio. Ja sam ga u 

šali pitao da li on ide na neku zabavu, ali njega očigledno nisu mogle nasmijati moje 

šale, pokazao nam je gdje su se nalazili kola i pive u friţideru i grickalice koje su bile 

u dnevnom boravku. Curica moţe takodjer da uzme ukoliko ţeli sve osim piva ( kao 

da sam je ja namjeravao opiti alkoholom prije spavanja ). 

  ,,Ja ću gledati da to završim što prije,‘‘ reče moj rodjak prije nego je izašao van. 

Prije nego što je on izašao djevojčica je otišla u svoju sobu nakon čega je nismo čuli 

čitavu noć. Ona očigledno nije ţeljela kolu i grickalice, leţala je na podu svoje sobe 

slaţući neke figure u malu plastičnu kućicu. To je bila jako lijepa curica koja nije 

izgledala zainteresovana za druţenje, u najmanju ruku za druţenje sa mnom i 

Baldurom.  

  Sjedili smo u dnevnom boravku ispijajući pive i razgovarajući o tome gdje smo se 

mi nalazili kad su prvi put bile objavljene vijesti o smrti slavnih političara ili 
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muzičara. Bili smo premladi da bi se sječali Kenedijeve smrti, ali smo se obojica 

sjećali kad je Dţon Lenon umro, pjevač Bitlsa, i bili smo saglasni da je ta vijest bila 

veliki šok iako nijedan od nas nije bio veliki oboţavatelj Dţona Lenona. 

  ,,I gdje si ti bio kad se Kurt Kobein ubio?‘‘  

Upita Baldur. 

  Ja se ne mogu sjetiti gdje sam se tačno nalazio tog trenutka kad se on upucao – ja 

sam tada vrlo malo znao o Kurtu Kobeinu – ali sam Balduru mogao reći da sam se 

nalazio u prodavnici onog momenta kada sam prvi put čuo o tome. Stajao sam u redu 

pored kase kad sam čuo ţenu koja je imala četrdesetak godina i koja je stajala ispred 

mene, kako govori drugoj mladjoj ţeni koja je radila za naplatnom kasom: ,,On je 

umro, znaš onaj pjevač Nirvane.‘‘ mladja ţena nije bila previše iznenadjena, ona je 

ipak pitala da li se to stvarno desilo, a starija ţena je odgovorila da se Kurt Kobein 

igrao sa svojom sačmaricom; on se zezao sa svojim susjedom koji je takodjer bio pop 

pjevač, i to se završilo tako loše, da kad je saćmarica opalila, direktno je pogodila – 

ona nije mogla objasniti kako – Kurta u glavu. 

  ,,To se baš nije tako desilo,‘‘ reče Baldur i ja ponovim da sam samo čuo tu priču, on 

je o tome znao puno više nego ja. 

  ,,I gdje si ti bio kada se desila erupcija vulkana na ostrvima Vestmanaejar?‘‘ upitam 

ja prestavši da ispravljam samog sebe iako je to što sam rekao po mome mišljenju 

zvučalo totalno pogrešno. 

  ,,Ja sam spavao,‘‘ odgovori Baldur. 

Ja sam spavao u svojoj sobi, kada me je tata probudio i rekao mi da je počela erupcija 

vulkana na Vestmanaejaru. 

  ,,Šta je sa Tupakom?‘‘ upita Baldur? 

  ,,Šta hočeš da kaţeš?‘‘ kaţem ja. 

  ,,Sječaš li se gdje si bio kad je Tupak Šakur ubijen?‘‘ 

  ,,Kako da se sjetim toga? Ja nemam pojma o tome ko je Tupak Šakur.‘‘ 

  ,,Ali slušaj!‘‘ reče Baldur glasno, bilo je očigledno da se on prisjetio nečeg što bih ja 

mogao smatrati vaţnim. ,,Dok mi je još uvjek u sječanju,    reče on, ,,ja sam te još i 

prije namjeravao pitati u vezi toga: Jesi li ti moţda bio u naselju Mosfelsbajer prije 

dvije sedmice? U petak?     

  ,,Šta sam ja trebao raditi tamo?‘‘ 

  ,,Pitam te zbog toga što su moji roditelji rekli da su te vidjeli tamo,‘‘ reče Baldur 

gledavši me vrlo ispitivački. 
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  ,,Ja se toga ne sjećam,‘‘ kaţem mu. ,,Mislim da bih se vjerovatno sjetio da sam bio u 

tom naselju prije dvije sedmice. Ne mogu se sjetiti gdje sam bio taj petak, ali to 

sigurno nije bio Mosfelsbajer.‘‘ 

  ,,To je vrlo neobično,‘‘ nastavi Baldur. ,,Roditelji su me nazvali taj vikend, prije 

dvije sedmice, rekavši da idu na vikendicu. Oni nikad prije nisu zvali samo zbog toga 

da mi kaţu da idu u vikendicu. To se desilo u petak; oni su namjeravali krenuti oko 

četiri sata poslijepodne, da bi stigli tamo, trebalo im je tri do četiri sata voţnje autom. 

I tako, dan poslije ja se nalazim u trgovačkom centru u Kopavoguru, kako se on opet 

zove, taj trgovački centar u Kopavoguru?        

,,Ne mogu se sjetiti,    kaţem ja. ,,Kopa nekako, vjerovatno.     

,,U svakom slučaju ja sam se nalazio tamo u tom trgovačkom centru i sjedio sam u 

jednom jako čudnom kafeu gdje sam ţelio popiti jaku kafu, i šta misliš koga sam 

vidio dok sam ispijao prvi gutljaj kafe?‘‘ 

  ,,Vjerovatno ne tvoje roditelje?‘‘ kaţem ja. 

  ,,Da. Upravo moje roditelje. Dok sam sjedio u tom smješnom kafeu, vjerovatno 

razmišljajuči kako je njima u vikendici, pa dobro, moţda baš i nisam o tome 

razmišljao u tom trenutku, kada su se oni odjednom pojavili tamo, polako šetajuči i 

razgledajuči izloge trgovina, kao da uopšte nisu bili na putu prema vikendici.‘‘ 

  ,,I jesi li ih zvao?‘‘ upitam ja? 

  ,,Ne, nisam to uradio. Ţelio sam da znam šta se dešava, u tom sam se trenutku 

osječao kao da se nalazim u nekom filmu čijeg se imena više nisam mogao sjetiti, 

radnja se odvijala kao u nekom filmu: ljudi koji nisu trebali biti tu - koji u stvari nisu 

ni mogli biti tu – su se tu nalazili. Ostavivši kafu odlučio sam da pratim svoje 

roditelje. Šta misliš gdje su oni potom otišli? Otišli su zatim u neki Američki 

restoran, neko mjesto čijeg se imena nisam mogao sjetiti – ja sam očigledno 

beznadeţan špijun, u najmanju ruku sam bio veoma loš u pamčenju informacija – ali 

me je ime tog restorana malo podsjećalo na Dejvida Bouvia, u nazivu restorana je 

spominjan Utorak i još nešto, vjerovatno je postojalo neko logično objašnjenje za 

to.‘‘ 

  ,,Jesi li sto posto siguran da su to bili oni?‘‘ upitam ja dok je Baldur napravio malu 

pauzu, popivši nekoliko gutljaja piva i jedući grickalice. 

  ,,Da, da, sasvim sam siguran. Bilo je bez ikakve sumnje, da su oni otišli u neko rok 

mjesto u tom smješnom trţnom centru. Nakon što su mi posebno stavili do znanja da 

idu na vikendicu, tamo gdje se baš i nemoţe ćuti puno rok muzike.‘‘ 

  ,,Jesi li mogao pratiti šta rade unutra u tom mjestu?     upitam ja. 
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  ,,Ne, oni su sjedili za stolom gdje ih ja nisam mogao dobro vidjeti. Nisam ih mogao 

stalno posmatrati. Ali sam primjetio da su pripalili sebi cigare, vjerovatno čim su sjeli 

za stol. Ja ih nikad prije nisam vidio da puše, to je bilo šokanto.     

  ,,I šta si potom uradio?‘‘ upitam ja. 

  ,,Nazvao sam ih. Znam da tata nikad ne ostavlja svoj mobitel, oni su oboje imali 

mobitele, a tata ne ide ni u toalet bez svog mobitela. Nazvao sam svog tatu da pitam 

kako im je u vikendici. ,,Fino nam je, Baldur.‘‘ U tom sam trenutku čuo kad je on 

otpuhivao dim od cigareta. ,,Stvarno je smiješno kako je veza ovako dobra,‘‘ reče on 

potom. ,,Zvuči kao da se nalazimo u susjednoj kući.‘‘ Ali oni nisu u bili u susjednoj 

kući, oni su se nalazili u istoj kući kao i ja. ,,Ali kakva se to buka čuje u pozadini?‘‘ 

upitam ja kad sam čuo aparat za ekspreso kafu u baru, i tata odgovori da su se oni 

nalazili u nekom usluţnom centru, kao da se taj takozvani usluţni centar nalazio u 

blizni vikendice, on bi sam trebao znati da to nije moguće.‘‘ 

  ,,Znači oni uopšte nisu išli u naselje Mosfelbajer?     

  ,,Vjerovatno ne. Oni su mi ţeljeli staviti do znanja da su išli van grada rekavši da su 

te vidjeli tamo, ali pošto ti nisi uopšte tamo bio mislim da nisu ni oni.     

  ,,To je vrlo moguće,     kazao sam. ,,Moţda su oni vidjeli nekog ko liči na mene.     

  ,,Misliš da je to moguće?‘‘ upita Baldur u nevjerici. 

  ,,I šta se desilo poslije restorana? Jesi li ih slijedio?‘‘ 

  ,,Naravno da sam ih slijedio. Čak sam obavjestio Grima da neću moći doći u kino, 

mi smo upravo namjeravali ići u kino u tom trţnom centru. Ja mislim da su oni bili u 

tom restoranu najmanje jedan sat, bilo mi je uţasno dosadno dok sam ih čekao, zatim 

kad su izašli na parking – ja sam več bio parkirao svoj auto blizu izlaza tako da bih 

mogao brzo doći do njega da bi ih mogao poslije pratiti – ušli su u taksi koji ih je 

čekao napolju!‘‘ 

  ,,I da li si ih pratio?‘‘ 

  ,,Da, ali sam ih izgubio na nekom mjestu prije skretanja za Breidholt, tamo gdje je 

bio promjenjen kompletan saobračajni tok, ja sam se na trenutak zbunio i izgubio sam 

njihov taksi.‘‘ 

  ,,Znaći nisi znao gdje su oni išli?‘‘ 

  ,,Oni u najmanju ruku nisu išli u vikendicu. To je malo vjerovatno sa obzirom da su 

oni putovali taksijem. Ja mislim da sam zvao sve hotele u Rejkjaviku ali oni nisu 

rezervisali sobu ni u jednom od njih.‘‘ 

  ,,Da nisu rezervisali sobu pod drugim imenom?‘‘ upitam ja. 
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  ,,Da, moţe biti,‘‘ odgovori Baldur, u tom trenutku mi se činilo da mu je bilo teško 

prisjećati se svih tih sitnih detalja. 

  ,,Zar ih nisi opet zvao na mobitel?‘‘ upitam ga. 

  ,,Da, da, nazvao sam ih odmah čim sam izgubio njihov taksi. Tata se javio na 

mobitel i ja sam ga pitao za neku knjigu koju sam mu davno prije pozajmio. Dok sam 

pričao sa njim na mobitelu čuo sam da su oni bili u autu i pitao sam ih gdje su išli. On 

mi je rekao da su išli u taj izmišljeni usluţni centar; oni su bili na putu prema 

vikendici. I kada sam ih opet zvao te noći kao i dan poslije on se nije javljao na 

mobitel več njegova automatska sekretarica, što je bilo veoma neobično za mog tatu, 

on je uvijek imao mobitel pri ruci.‘‘ 

  ,,Koliko oni imaju godina?‘‘ upitam ja iako sam otprilike znao koliko imaju godina. 

  ,,Oni ulaze u sedamdesete,‘‘ reče Baldur. ,,Kada sam ih nazvao u nedelju navečer, 

oni su tada več došli kući, pričao sam sa mamom i oni su bili veoma zadovoljni kako 

su se proveli u vikendici, jednostavno prezadovoljni, nikad prije nisam čuo da ona 

govori o vikendici kao da je to bio neki centar za odmor i rekreaciju, bilo je smiješno 

koliko je ona bila opuštena i zadovoljna. ,,Iako je sa nama bila mala Alma,‘‘ reče ona 

što je bilo vrhunac sve te farse. Ta Alma je bila unuka njene prijateljice i realno 

govoreči bilo je nezamislivo da su je oni poveli sa sobom u vikendicu. Oni nisu bili 

toliko zainteresovani da vode djecu svojih prijatelja na taj takozvani odmor za dušu. 

Zatim kada sam nakon toga sreo mamu i tatu rekli su mi da su te vidjeli na nekoj 

benzinskoj stanici u trenutku kad su stali da se odmore na svom putu van grada te 

sedmice. Ili gdje god da su oni odmarali na svom putu.    

  ,,Mogu ti sa sigurnošću reći da taj vikend nisam bio u naselju Mosfel.     

  ,,Zar se to ne zove Mosfelsbajer?    upita Baldur.  

  ,,Moţe biti,    kaţem mu. Moţe biti da su promijenili ime od onda kada sam zadnji 

put bio tamo . Isto kao što se grad Keplavik ne zove više Keplavik.     

,,Istinsko rok mjesto,‘‘ reče Baldur vjerovatno razmišljajući o nečemu što se prije 

desilo u Keplaviku. 

,,Kolijevka Islandske rok muzike.‘‘ 

 Zbog nekog razloga ove zadnje riječi moga prijatelja su prekinule naš dijalog. Sjedili 

smo izvjesno vrijeme bez potrebe da nešto dodajemo na ono što smo već rekli i 

počeli smo da diskutujemo u vezi dječjeg odgoja, kako roditelji dozvoljavaju svojoj 

djeci da rade što god ţele, nešto u vezi toga, u trenutku kada je moj rodjak došao 

kući. Bilo je oko ponoći i on je bio društvu drugog čovjeka, obučenog u tamnoplavo, 

kockasto odijelo i svijetli kaput. 



33 

 

  ,,Vi ste se nekako snašli?‘‘ upita moj rodjak nakon što je predstavio svog prijatelja 

imenom, kojeg sam odmah zaboravio. 

  ,,Da, da,‘‘ kaţem ja. ,,Jeste li uspjeli srediti to sa Francuzima?‘‘ 

  ,,Slušaj, sa Francuzima se sve odvijalo drugačije nego što sam očekivao,    reče moj 

rodjak smješeći se nekako posramljeno. ,,Nešto se promijenilo tako da sam uspio 

otiči na koncert,‘‘ nastavi on dalje. ,,To je bio neki nesporazum sa Francuzima.‘‘ 

  ,,To je bila sreća,‘‘ kazao sam. 

  ,,Da, samo po sebi bila je to sreća.‘‘ 

  ,,Naročito sretno, rekao bih,‘‘ dodam na to. 

  ,,I gdje je mala?‘‘ upita moj rodjak.  

  ,,Ona bi trebala biti u svojoj sobi,‘‘ odgovorim mu. 

  ,,Rekla je da će biti tamo.‘‘ 

  Moj rodjak je izgledao neugodno iznenadjen gledajući u mene zaprepašteno da bi 

zatim poprimio malo odlučniji izraz lica, pomalo ljutit izraz gledajući nepomično u 

svog prijatelja, koji je još uvjek stajao u dnevnom boravku u kišnom kaputu, zatim 

krenu ubrzanim koracima prema dječijoj sobi. Ja i Baldur smo krenuli prema hodniku 

da uzmemo naše jakne. U trenutku kada sam uzimao svoj kaput sa vješalice sjetio 

sam se da sam bio u baršunastom kaputu na benzinskoj pumpi u Mosfelsbajeru, i da 

sam posebno pazio da ga ne poprskam dok sam drţao pumpu i plaćao za benzin. Ali 

nisam se mogao sjetiti da sam vidio Baldurove roditelje, ja bih njih prepoznao da sam 

ih vidio čak i ako ne poznajem to dijete koje kaţu da su poveli sa sobom u vikendicu. 

 

3. Nastavni plan 

San me je vodio do ulaznih vrata osnovne škole gdje sam bio učenik u svojim 

tinejdţerskim godinama. Šta drugo do učenik? Čujem svoj glas u pozadini; ja nisam 

bio domar, niti profesor kuhanja. Bio sam u polusnu kada sam ušao u hodnik gdje se 

nalazila moja učionica zadnje školske godine. Iako sam još uvjek spavao prije nego 

što se sve to odigralo, osjećao sam kao da sam se odjednom probudio kada sam u 

hodniku ugledao jednog od svojih starih nastavnika koji je išao prema školskoj 

dvorani. U tom trenutku sam bez sumnje bio više budan nego tokom cijelog svog 

školovanja. 

  U vezi tog nastavnika; moguće je reći puno, bez potrebe da sve to ponavljam sada. 

On je bio nastavnik engleskog. Uvijek sam smatrao da je način na koji je bio obučen 

direktno povezan sa njegovim predavanjima, bilo je nešto posebno englesko u 

njegovom izboru odjeće, ali sada mi se činilo kao da on nije ţelio da se razlikuje od 
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ostalih skandinavskih nastavnika i obrazovnih radnika. On je nestao iz mog vida dok 

je moju paţnju okupirala pozornica koja se nalazila u školskoj dvorani; pozornica na 

kojoj sam odrţao svoj prvi nastup.  

  Dok sam hodao po plesnom podiju u pravcu pozornice – plesnom podiju kojeg su se 

mnogi dječaci bojali kao da je riječ o pravom paklu – ponovo se pojavi nastavnik 

engleskog, stojeći vrlo blizu mene, dotaknu me po ramenima rekavši (napokon, 

nakon svih tih godina, izgleda kao da moţemo ravnopravno razgovarati): 

  ,,Ja sam oduvijek znao da nikad neću biti zabavljač.“ 

  Ja sam se iznenadio sa ovom izjavom nastavnika engleskog, koja ja je izmedju 

ostalog bila razlog da u sljedećem trenutku nestanemo u mračnu, nepreglednu 

izmaglicu – izgledalo je kao da hodam kroz gustu maglu – i sljedeće što sam 

primjetio je da smo se ja i nastavnik, nalazili u kancelariji školskog direktora na 

drugom spratu zgrade. Ja sam sjedio, dok je nastavnik stajao.  

  U kancelariji školskog direktor vazduh je bio teţak i njegova odjeća, svijetlo smedje 

odijelo i dţemper boje zelene mahovine, nije ni na koji način olakšavala atmosferu. 

Pored ćinjenice da ja nemam običaj komentarisati odjevne navike drugih ljudi – imao 

sam dosta jak osjećaj – da je ta tmurna odjeća školskog direktora na neki način 

upijala svu moguću prljavštinu koja je kruţila oko ustajalog i mirnog vazduha u 

njegovoj kancelariji, te iste kancelarije koja se nije provjetravala dosta dugo.  

,,Ti si odlučio da budeš u zabavnoj industriji?     upita direktor koji je bio više 

očinskog nego strogog izraza lica. 

  Meni je bilo dosta teško da sakrijem bilo šta, naročito u prisutnosti direktora, ali sam 

smatrao posebno smješnim njegovo pitanje o meni i zabavnoj industriji, nekako sam 

uspio da zadrţim svoju ozbiljnost i odgovorim mu;  

  ,,Vidio sam da Hana Torvadotir još uvjek radi kao nastavnik u školi. Vidio sam je 

danas ispred učionice za likovnu umjetnost?‘‘ 

  Čujem kako nastavnik engleskog iza mene teško uzdiše što je zvučalo kao tinejdţer 

koji je tek počeo pušiti i koji je ţelio biti siguran da je ispuhao sav dim iz svojih usta. 

Ja sam se petvarao kao da sam vrlo siguran da sam tačno izgovorio ime tog 

nastavnika, ali na kraju nisam baš bio siguran da Hana Torvadotir još uvjek radi kao 

nastavnik. U najmanju ruku sam rekao nešto što očigledno nisam smjeo reči.  

  ,,Šta ţeliš s tim da kaţeš?‘‘ upita direktor. U njegovim očima sam prvo primjetio 

čudjenje, a zatim bijes. ,,Šta ţeliš da kašeš stim da si vidio Hanu Trigvadotir?‘‘ 

ponovi on. ,,Mislim Hanu Torvadotir. Šta ţeliš da kaţeš s tim da si vidio Hanu 

Torvadotir u školi?‘‘  
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  Nastavnik engleskog je ponovo otpuhivao. Zatim sam čuo kako on teško uzdiše. 

  ,,To moţda nije bila ona,‘‘ kaţem ja dok sam izgledao kao da se pokušavam 

prisjetiti koga sam zapravo vidio. Ili sam se pretvarao da sam vidio. 

  ,,Ne, to nije mogla biti ona,‘‘ reče direktor. 

Hana Torvadotir, koju sam ja vidio – te sam smatrao naročito smješnim da sam je 

vidio nakon toliko godina – je umrla, bila je mrtva više od dvadeset godina. Sudeći 

prema načinu na koji je direktor to rekao došao sam do zaključka da je on poštovao 

Hanu Torvadotir čak je se i bojao – te mi je palo na pamet da je se on, kao i drugi 

radnici škole, radovao njenom odlasku sa radnog mjesta, iako je to bez sumnje 

značilo da je ona morala umrijeti da bi se to ostvarilo. 

  Ja sam se izvinuo zbog svoje nespretne greške kriveći pri tom moj loš vid, ja nisam 

imao naočale kad se to desilo, jako mi ţao, uvijek sam osjećao poštovanje prema 

Hani Torvadotir. 

  ,,To je moţda jedan od tvojih trikova?‘‘ upita direktor dok sam pri tom čuo 

nastavnika engleskog, koji je još uvjek stajao iza mene, kako ispušta novi zvuk iz 

sebe, to je bila neka vrsta uzdaha kao i prije, ali ovaj put je to zvučalo puno 

opuštenije i vrlo jasno je opisivalo odredjeni stav, vjerovatno namjenjen meni, pored 

činjenice da ja nisam u potpunosti razumjeo pitanje direktora, bilo je jasno da je on 

očekivao odgovor koji bi pruţio dokaz da ja nisam vrijedan toga da bih se nalazio u 

kancelariji direktora, bilo da je riječ o ovoj školi ili nekoj drugoj sličnoj. 

  ,,Ne razumijem u potpunosti,‘‘ kaţem. 

  ,,Ne ti ne razmiješ u potpunosti,‘‘ reče direktor optuţujučim tonom. ,,Treba se dosta 

potruditi da bi mogao shvatiti. Nije dovoljno samo stajati na pozornici i uţivati u 

vrhuncu slave, bez da se prethodno ne pripremiš i ne suočiš s izazovima i 

problemima iz svakodnevnog ţivota, ako raumiješ šta ja hoću da kaţem. Slava ne 

dolazi iz drugog svijeta, ona dolazi sa ovog svijeta. A ovaj svijet je dodirljiv 

materijalni svijet.     

  Direktor napravi malu pauzu u svom govoru, stavivši drugu ruku na sljepoćnicu, 

kao da je namještao svoje naočale, iako ih u tom trenutku nije nosio; palo mi je na 

pamet da se pokušavao prisjetiti rijeći u nastavku svog govora, kao da je zaboravio 

govor koji je unaprijed pripremio. 

  ,,Zar nije najbolje nastaviti sa svojim ţivotom,‘‘ reče on nastavljajući, ,,a ne 

ostavljati stvari nepromjenjene tamo gdje je sve počelo, treba se nastaviti penjati 

preko teško prohodnih područja i neprijateljskih mjesta.‘‘ 

  Ja sam zamišljao da me je on upravo tome ţelio učiti.  
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  ,,Ništa drugačije od filma druţina prstena,‘‘ reče on zvučavši samouvjereno. ,,I put 

do pozornice je dug, on počinje odavde od kancelarije, pa sve dole do prvog sprata i 

ti bez sumnje znaš u kojem pravcu u predvorju škole se nalazi pozornica. I nije 

dovoljno stajati na pozornici i sanjati o slavi; treba uloţiti puno truda za nastup na 

pozornici, to je jako teško, mogu ti to reči: to je jako teško. Zato je nagrada velika. 

Navešću kao primjer Muzićku Televiziju. Muzićka Televizija ili kako se to već zove, 

te emisije. Sve te odlične tv emisije, su vrijedne toga cilja, ulaganja truda i energije.‘‘ 

  ,,Ja još uvijek ne razumijem,‘‘ kaţem izgledajući pri tom još manje vrijednim da bih 

bio ovdje, jedino što sam ţelio u tom trenutku je da izadjem iz kancelarije. 

  ,,Ja nemam naviku da pijem sa mojim učenicima,    reče direktor. Bilo je očigledno 

da su njegove riječi imale smirivajući uticaj na njega samog, on je se naslonio na 

stolicu posmatrajući me kao da je bio moj otac. ,,Ti se sigurno sjećaš onih dana koje 

smo zajedno proveli u hotelu,‘‘ nastavi on. ,,U tom finom hotelu sa ove strane ulice. 

Hotel Saga. Radison SAS. Hotel Saga. To su bili dani za sjećanje, baš kao i tekst 

pjesme. Samo da bih ti stavio do znanja mladiću, ja sam učinio mnogo toga da bih 

zaboravio te dane, u najmanju ruku sam pokušavao sakriti ćinjenicu da su ti dani 

uopšte postojali u stvarnosti ali ne i u ovom vremenu kojeg zovemo vrijeme snova; ti 

dani prolaze kao što prolazi školski čas, kao što godine prolaze, kao što svaka minuta 

prolazi jedna za drugom.      On je napravio malu pauzu prije nego što mi je postavio 

sljedeće pitanje: ,,Sjećaš li se tih dana?‘‘ Sjećaš li se kako je noćni vjetar pomjerao 

zavjese, kako se plamen svijeća odbijao od čeličnog polkopca, unutar kojeg se 

nalazio obrok kojeg smo naručili putem sobne usluge?‘‘  

  Bio sam vrlo siguran da je direktor čekao negativan odgovor odlučivši da vjeruje 

mojoj procjeni u vezi toga. 

  ,,Ne,‘‘ kaţem. ,,Ja mislim da je u pitanju nesporazum. Mislim, nikad nisam čuo za 

taj hotel o kojem ti govoriš. Niti za hotel Sagu ni za hotel Radison, kako ti to zoveš.‘‘ 

  ,,Ti se ne sjećaš sobe četiristo jedanaest?‘‘ upita direktor, i primjetio sam da je 

govorio puno blaţim glasom. ,,Soba pored lifta?‘‘ dodajući na to. ,,Da ili nešto slično 

tome? Ja misim da je to bila soba blizu lifta.‘‘ 

  ,,Ne,‘‘ odgovorim mu kada mi je postalo jasno da on ne namjerava reći nešto više u 

vezi toga. ,,Mislim da me pamćenje baš i ne sluţi dobro u ovom momentu.‘‘ 

  Mislim da sam rekao nešto što je direktora natjeralo na razmišljanje, ali prije svega 

mislim da je tišina koja je nastala kao posljedica moga odgovora mogla značiti 

njegovu predaju protiv samog sebe ili potpuno beznadje. 
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  ,,Ti moţeš ići,‘‘ reče on pomalo arogantno, naslonuvši se na svoju stolicu i počevši 

da premeće po papirima i knjigama koje su se nalazile na stolu. ,,Očigledno je u 

kakvu si ti školu išao, ti izgleda ništa ne shvataš.‘‘ 

  ,,Vjerovatno si u pravu,‘‘ odgovorim mu. 

  ,,Ti ništa ne shvataš,‘‘ ponovi direktor. 

  ,,Ti moţeš ići,‘‘ reče nastavnik engleskog. 

  ,,Ti šuti,‘‘ reče direktor. 

Ja ustanem i naklonim se bez da je direktor to primjetio. 

  ,,Ti moţeš ići,‘‘ ponovi nastavnik engleskog, misleći da se direktor obraćao meni 

kad mu je rekao da šuti. 

  ,,Ti šuti,‘‘ ponovi direktor. 

Kada sam krenuo prema vratima primjetio sam da se nastavnik engleskog smiješio i 

palcem mi je pokazivao da izadjem. Kad sam izašao u hodnik primjetio sam dugačak 

red učenika koji su stajali pored zida, očigledno ćekajući da budu pozvani na 

razgovor kod direktora, razgovor koji oni sami nisu zakazali – činilo mi se više 

vjerovatnim da su oni bili pozvani na razgovor kod ovog misterioznog čovjeka, kao 

da je on imao nekog ne završenog posla sa njima a ne obrnuto.  

  Dolje u predvorju sam se prisjećao dana kada su na vidjelo izašle seksualne strasti 

Hane Torvadotir, koje sam ja nesretno koristio da bih prikrio činjenicu da sam 

ismijavao direktora. Ona je uhvaćena na djelu u učionici za likovnu umjetnost; 

vidjena je u zagrljaju sa drugim nastavnikom u školi, nastavnikom danskog, ţenom 

sličnih godina, koja je uz to bila udata za zamjenika direktora škole, muškarca. Ja 

sam se pokušavao sjetiti kakve su bile posljedice ovog malog skandala i u tom 

momentu sam ugledao još jednog nastavnika škole. Nije bilo ništa neobićno u tome 

da sretnem nekoliko nastavnika sobzirom da sam se nalazio u obrazovnoj ustanovi, 

ali ovaj nastavnik kojeg sam sada sreo se razlikovao od drugih konvencionalnih 

nastavnika, bio je to stari nastavnik fizičkog odgoja. On je pušio pored ulaznih vrata 

škole. Bio je u crvenoj majici kratkih rukava, sa crnim najlonskim dresom zavezanim 

oko ramena i plavim kačketom na neobično maloj glavi. Na kačketu je bio prišiven 

logo Američkog proizvodjača piva Badvajzer.  

  ,,Zdravo,‘‘ kaţem. 

 ,,Zdravo,‘‘ kaţe on i bilo je očigledno da me se sječao. ,,Ti si se pojavio?‘‘ doda on. 

Činilo mi se da sam napokon pronašao čovjeka sa kojim je moguče normalno 

razgovarati. Čovjeka koji nije provodio većinu svoje karijere prateči učenike starijih 

razreda sa nestrpljivošču, gorčinom i ljutitim izrazom lica, kao što sam pretpostavljao 
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da su radili direktor i nastavnik engleskog. Nastavnik fizičkog mi je ponudio cigaretu, 

koju sam prihvatio, kada mi je on pripalio cigaretu, počeo je sa prepričavanjem nekih 

dogadjaja koje sam ja zaboravio, ili u najmanju ruku nisam se mogao prisjetiti tih 

dogadjaja. 

,,Bila je to nesretna greška koju si napravio na zabavi. Koliko je prošlo od toga? 

Dvadeset pet godina? Ti si stajao na pozornici sa gitarom i kad je počela izvedba 

pjesme That'll be the day ti si se jednostavno zamzrnuo zvuk gitare se nije čuo, već 

samo bas i bubnjevi. Ako ima nešto što ljudi ne podnose onda je to zvuk basa i 

bubnjeva bez pratnje gitare, ti bi to znati vrlo dobro.‘‘ 

  ,,Da, to je izgledalo jako loše,‘‘ kaţem. ,,To je se jednostavno desilo. Mislim, stvari 

se dešavaju.‘‘  

  ,,Pokušaj to objasniti njemu gore,‘‘ reče nastavnik fizičkog i ja sam pretpostavljao 

da on misli na direktora a ne neko drugo uzvišeno biče iznad svih nas. 

  ,,On se svega sječao, bilo da je u pitanju sviranje gitare koje je jedan učenik 

zaboravio ili nešto drugo...ne znam da li da spomenem i drugi incident, ti bi to 

smatrao jako čudnim...uf... to nije bilo lijepo, da ti iskreno kaţem. Uff.‘‘ 

  U medjuvremenu sam se sjetio da je nastavnik fizičkog imao običaj da koristi tu 

riječ, ili uzvik, uff, u toku ili van nastave, povremeno kad bi neki učenik propustio 

čas ili dok je stajao naslonjen na zidu sportske dvorane, sam zadubljen u svoje misli, 

pitam ga: ,,Zar mene pamte po tome? Da sam se zamrznuo tokom izvodjenja pjesme 

That‘ll be the day?‘‘ 

  ,,Prije svega tebe više niko ne pamti,‘‘ reče nastavnik fizičkog. ,,Ti si umro u očima 

škole, tako govoreći. Svaki put kada se učenici prozivaju na početku časa – u svim 

razredima svake školske godine, ne moram to posebno naglašavati – svaki put kada 

se tvoje ime prozove, uvijek nastane neugodna tišina, kada se niko ne usudi da 

odgovori na to prozvano ime. Osim kada je jednom jedan učenik odgovorio na 

prozivku tvoga imena, bio je to tvoj imenjak, tada u prvom razredu. Odmah mu je 

stavljeno do znanja da se to ne odnosi na njega već na drugog koji je jednom bio 

učenik u ovoj školi i koji više nikad neče sjediti u klupama ove škole. Poslije kada je 

tvoj imenjak bio ponovo prozvan nastavnik bi mu dao znak da podigne desnu ruku 

kao potvrdu da se nalazi na času.‘‘ 

  ,,Kako se zvao taj učenik?‘‘ upitam ga sa dosta ozbiljnim izrazom lica dok sam 

uvlačio dim cigarete. 

  ,,Kako se on zove?‘‘ u tom trenutku nastavnik fizičkog je izgledao začudjeno mojim 

pitanjem ali je brzo shvatio da se ja pokušavam našaliti na njegov račun. ,,Kako se on 
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zvao, da?‘‘ ponovi on dodavši na to: ,,Sljedeće pitanje bi trebalo da bude: Kako se ti 

zoveš? I kada dobijemo odgovor na to pitanje, znaćemo kako se zvao tvoj imenjak. Ja 

mislim da je taj momak još uvjek ţiv.‘‘  

  ,,Ali kako se zove onaj nastavnik engleskog koji je drţao časove još dok sam ja 

pohadjao ovu školu? Onaj u engleskom odijelu?‘‘ upitam ja. ,,Sreo sam ga danas u 

školi.‘‘ 

,,Ja mislim da je vrlo malo vjerovatno da si ga sreo. On je davno napustio školu,‘‘ 

odgovara nastavnik fizičkog. ,,On je odavno prestao da radi u školi. On svira u nekoj 

trio grupi, mislim da on svira na zabavama u naselju Mosfel ili Gravarvoguru.‘‘ 

  ,,Ali ja mislim na onog što je uvijek bio obučen kao Englez,‘‘  kaţem ponovo. 

  ,,Da, da, ja takodjer mislim na njega,    reče nastavnik fizičkog. ,,On je opet došao 

odjeven u englesko odijelo. Nastupajući na pozornici sa električnom gitarom i 

zveckalicama svirajući na zabavama u svom dufel kaputu, sa francuskom kapom na 

glavi – ti se vjerovatno sjećaš francuske kape – i burberi šala vezanog oko pojasa.‘‘ 

  Ja sam gledao u čovjeka ispred mene dok su u mojoj glavi prolazila mnoga 

neodgovorena pitanja. 

  ,,To sa sviranjem gitare nije bila jedina greška u toku tvoga školovanja,‘‘ nastavi 

nastavnik fizičkog uvlačeći dim cigarete sa takvom pohlepom i strašću koju nisam 

nikad prije vidio iako sam poznavao dosta pušača. ,,To sa pivom u kotlovnici je bio 

vrhunac,‘‘ reče on kad je ispuhao dim cigareta.  

  Podsjećajući na sramni i nemilosrdni incident iz prošlosti u vezi piva u kotlovnici –

on je to smatrao zabavnim, kao da je on sam ućestvovao u tim dogadjajima – ja sam 

se tog incidenta prisječao i prepičavao sam ga iz svog ugla posmatranja. 

  Mi smo u školskom bendu sami pravili pivo koje smo htjeli poslije ponijeti sa 

sobom na školski izlet, ali zbog činjenice da niko nije smio da sakrije kanister piva 

kod sebe, mi smo ga prokrijumčarili i sakrili u kotlovnicu škole u podrumu gdje smo 

vjeţbali za naše nastupe. Domaru nije trebalo dugo da osjeti miris pive, koja je curila 

po podu, da bi nas poslije zajedno sa zamjenikom direktora, onim istim koji je bio 

oţenjen nastavnicom danskog, dočekao kada smo jednog popodneva došli u 

kotlovnicu na probu. ,,I šta to imamo ovdje?‘‘ upita pomoćnik direktora pokazajući 

pri tom na kanister koji su oni našli i donijeli u sobu gdje smo mi vjeţbali. ,,Je li to 

gorivo benda?‘‘ dodavši na to. Mi smo izgledali začudjeno, rekavši da to nikad prije 

nismo vidjeli, da bi izgledali što uvjerljivije i pokazali da nismo imali pojma šta se 

unutra nalazi, basista benda se ponudio da popije nekoliko gutljaja iz kanistera. ,,Da, 

ţeliš li probati? Ja to ne ţelim ni okusiti,‘‘ reče pomoćnik direktora prilično smireno i 
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pokaza basisti da počne piti. Da bi on popio nekoliko gutljaja morali smo nagnuti 

kanister i nasuti malo piva u šolju za kafu - ipak u toj je šolji bilo više piva nego što 

se činilo na prvi pogled - pri tom je piva izgledala još odvratnijom. Basista je ispijao 

zadnje gutljaje iz šolje i prije nego što je popio veći gutljaj uzviknuo je ,,oj!‘‘ zatim 

ostavi šolju sa velikim gadjenjem i odbojnošću. ,,Odvratno,‘‘ dodavši on gledajući 

kriomice pomoćnika direktora i domara. ,,Vidim da ti se to nije svidjelo!‘‘ uzviknu 

pomoćnik direktora. ,,Zar nije dobra ideja da popiješ još sobzirom da je to toliko 

dobro da ste to krili od ostalih u školi?‘‘ zatim nastavnik očisti šolju jednom rukom, 

dok je drugom rukom čvrsto drţao basistu i nije ga ispuštao sve dok basista nije 

ispraznio cijelu šolju. Razlog zbog kojeg je to bio ‚,vrhunac‘‘ moje školske karijere, 

kako je to nastavnik fizičkog nazvao, bio je taj da sam ja preuzeo odgovornost za 

kanister, rekavši da on pripada meni i da drugi nisu imali pojma o tome da se on 

nalazio tamo. Ja sam smatrao da nemam šta izgubiti nakon što sam bio kriv za 

činjenicu da sam se zamrznuo prilikom izvodjenja pjesme That ll be the day ispred 

samog diretkora škole nekoliko sedmica prije. 

,,I ti si jednostavno nestao,‘‘ reče nastavnik fizičkog dok je prepričavao dogadjaje u 

vezi piva u kotlovnici, ili tu verziju koju je on vjerovatno čuo od drugih nastavnika. 

,,ja i ostali momci na času fizičkog smo mislili da te je direktor poslao kući ali to 

očigledno nije bio slučaj, nakon što ste vi zajedno nestali, ti i direktor. On je se 

naravno ponovo pojavio nakon nekoliko dana ali nakon toga on više nikad nije pričao 

o tebi ili o tome što se desilo izmedju vas. Ja znam da on ne zaboravlja dogadjaje i 

detalje – kao što si to rekao prije: stvari se dogadjaju – ali njegove usne se nisu 

otvarale kad god bi se tvoje ime spomenulo. Tvoje ime se nije spominjalo osim na 

početku časa kada su imena učenika prozivana. Zbog toga mi je jako drago da te 

vidim ovdje. Zato sam te ponudio cigaretom.‘‘ 

  ,,Hvala ti na tome,‘‘ bilo je jedino što sam mogao reči u tome trenutku. ,,To je dobra 

cigareta.‘‘ 

  ,,Najgore je što nemamo pive da se malo osvjeţimo uz cigare,‘‘ reče nastavnik 

fizičkog raspoloţeno. On se smijao da bi potom odjednom počeo da kašlje, izgledalo 

je kao da ga je kašalj iznenadio. Zatim je se njegov kašalj pogoršao i ja sam 

pretpostavljao da će proći dosta vremena dok on ne prestane kašljati. To je bio suhi 

kašalj koji je u hladnoj zimskoj noći zvučao, kao da nastavnik fizičkog nema dugu 

budućnost pred sobom, niti unutar zidova ove školske ustanove niti van nje. 

  Ja sam ga potapšao po ledjima ali se time kašalj samo pogoršao i odgurnuo me je 

rukom; zamolivši me da odem. Rekao sam mu da će biti bolje i odmahnuo sam mu 
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rukom u znak pozdrava. Kada sam izašao iz škole, probudio sam se, tačno onog 

trenutka kada je Hana Torvadotir još uvjek bila ţiva. 

 

4. Šesnaesta partija šaha 

Kada smo imali izmedju deset i dvanaest godina često smo se igrali na parkingu 

izmedju Univerzitetskog kina i ulice Sudurgata. To nije bilo asfaltirano parkiralište 

već je bilo prekriveno crvenim šljunkom, bilo je to prostrano i pusto mjesto za koje je 

bilo teško shvatiti zašto nije iskorišteno za nešto drugo umjesto za parking ili igralište 

za djecu. Pored Sudurgate, preko puta univerzitetske zgrade Arnargardura koja je se 

nalazila sa druge strane ulice, smještena je bila lijepa i pomalo mračna kamena kuća 

za koju smo, mi prijatelji, znali da se zove telegrafska stanica. Kuća se još uvjek 

nalazi tamo, kao i Arnagardur koji je još uvjek bio preko puta ulice. I ta kuća se i 

dalje zove telegraf stanica. 

  U našim dječijim očima je ta siva kuća bila obavijena velikom tajnom. Za razliku od 

drugih objekata ili gradilišta nikad nismo primjetili nikave radove ili promjene u 

blizini te kuće, ali bilo je vrlo očigledno da ta kuća ima neku vaţnu ulogu zbog 

činjenice da je ona na neki način bila izdvojena od ostalih kuća i zgrada; previše 

vaţna da bi bila u okruţena drugim kućama. 

Kada smo se jedan dan igrali sa biciklima na igralištu, odlučili smo da istraţimo 

telegrafsku stanicu da bismo vidjeli šta se unutra stvarno dešava. Mi smo znali šta 

znači telegraf ali je na neki naćin bilo puno toga nejasnog u vezi te kuće, nešto što 

ţnačenje riječi stanica za telegraf nije moglo objasniti kao ni zadovoljiti našu 

znatiţelju. Bilo je dosta uzbudljivo dok smo opreznim koracima koraćali po crvenom 

šljunku. Odlučili smo prvo da odemo iza kuće, na zapadnoj strani, i pogledamo kroz 

prozor na prizemlju kuće na kojem nije bilo zavjesa. Ali unutra nije bilo nikakvih 

naznaka o bilo kakvim neobićnim dešavanjima, osim nekoliko kartonskih kutija i 

dvije ili tri stolice koje se ni po ćemu nisu razlikovale od stolica bilo koje druge 

ustanove.  

  Tek smo gledajući kroz treći prozor kuće, primjetili nešto zanimljivo. Prostorija 

koja se nalazila unutra je izgledala kao kafeterija koju su koristili zaposleni. Na 

desnoj strani je se nalazio sudoper, aparat za kafu kao i drugi kuhinjski aparati i 

posudje, a u sredini je se nalazio stol sive boje na kojem je bila šahovska ploča, šolje 

za kafu, flaša koka kole i pepeljara. U pepeljari, označenoj misterioznom oznakom 

VAT 69, koja je bila slična pladnju koji su moji roditelji imali, su se nalazili opušci 
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cigareta bez filtera, izgorene šibice i do pola ispušena kubanska cigareta. Flaša koka 

kole je bila poluprazna, te sam primjetio da je jedna šolja bila puna crne kafe. 

 Meni je se činilo da su ljudi koji su se tu predhodno nalazili bili promorani da 

napuste prostoriju bez da su završili sa svojim pićem i cigaretama, da ih je nešto 

odvuklo sa stola kafeterije, nešto veoma vaţno, bez sumnje, slanje nekog vrlo vaţnog 

telegrafa na gornjem spratu. I pored flaše koka kole imao sam osjećaj da unutra vlada 

neka čudna sovjetska atmosfera; prepuna prašine, siva i jako neobična atmosfera koja 

mi se urezala u pamćenje kada sam čitao knjigu o ruskoj revoluciji i vremenu Staljina 

u Rusiji, i stari magazin o šahu koju je bivši vlasnik stana mojih roditelja ostavio u 

potkrovlju. To što je probudilo te stare uspomene na Sovjetski Savez bila je šahovska 

ploča, i to ne šahovska ploča sama po sebi već raspored šahovskih figura koje su 

stajale na ploči, nedovršena partija šaha ili kao što je to običaj reći šahovskim 

jezikom: partija šaha u preokretu. 

Bila je to šesnaesta partija šaha. Ona famozna šesnaesta partija u meću izmedju 

Sparskog i Fišera koja je se odrţala u sportskoj dvorani Laugardal godine 1972. Ista 

ta partija šaha koju sam ja otišao da gledam zajedno sa mojim ocem i rodjakom prije 

godinu i pol, šah koji sam ja zbog nekog neobjašnjivog razloga uvjek zamišljao kao 

sovjetsku igru, pored činjenice da je igrač sa bijelim figurama, bio amerikanac Fišer. 

Tih godina sam pratio šah sa velikim zanimanjem, pratio sam njihov meč u medjima 

sa velikim interesom, prateći izvještaje o partijama u Jutarnjim novinama i 

ponavljajući njihove partije i poteze, sa mojim tatom ili rodjakom. S obzirom na to 

koliko je zanimljiv bio taj šlager izmedju dvojice genijalaca činilo mi se pomalo 

ţalosnim, da smo sada ponovo prisustvovali baš toj šesnaestoj partiji. Ta partija je 

bila toliko dosadna da su Fišer i Sparski odlućili da je ostave nedovršenu ne ţeleći da 

je ponovo igraju, nastavivši da igraju meč od šezdeset partija bez pauze, od čega su 

dvadeset i pet bile nedovršene brzopotezne partije, te bi bilo totalno besmisleno da su 

odlučili da završe sve te nedovršene partije, da ne bi gubili vrijeme potrebno da se 

sve one zavše. Zatim su se dogovorili da meč bude proglašen bez pobjednika 

izjednačeno, jer su vjerovatno umirali od dosade sa ironičnim osmjehom na usnama 

zbog činjenice da su gledatelji bili prisiljeni da prisustvuju nečemu tako dosadnom 

zajedno sa njima. 

 Meni je se činilo kao da je to bila neka poruka namjenjena meni, da je upravo ova 

partija šaha – jedina partiju u tom slavnom meču u Rejkjaviku kojoj sam ja 

prisustvovao – čekala na mene nezavršena u podrumu telegrafske stanice. Šta to treba 

da znači? Koliko dugo su te šahovske figure stajale tako nepomično u tom podrumu? 
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Ili su jednostavno radnici telegrafske stanice ţeljeli ponoviti sve partije, jednu po 

jednu, da bi zatim odjednom izgubili interes ili su prekinuli partiju da bi nastavili sa 

svojim uobičajenim radnim zadacima? Oni su prestali igrati kada je igrač sa crnim 

figurama bio na svom trideset i četvrtom potezu, to jest top na d2, i bijeli bi mu 

odgovorio pomjeranjem svoga topa na a7. Crni kralj je se zatim sklonio na f6 ali je 

besmisleno sada prepričavati cijelu partiju; partija je završila neriješeno. Partije koje 

su uslijedile poslije su bile jednako bez ideja kao i igrači za šahovskom pločom; 

ovakva dosada i gubitak vremena nisu se prije često vidjali u svijetu šaha.  

 Da li je moguće je da se uposlenicima telegrafske stanice šah poćeo činiti tako 

dosadnim da oni jednostavno više nisu ţeljeli sjediti za stolom? Moţda su oni počeli 

osjećati gadjenje i odbojnost prema šahu da bi zatim u ţurbi prestali igrati ovu 

katastrofalno dosadnu igru koju su Rus i taj ekscentrični Amerikanac igrali u 

Rejkjaviku na ljeto sedamdeset i druge? Moţda je to bio razlog zbog kojeg mi 

prijatelji nismo vidjeli ni jednu promjenu u, i oko telegrafske stanice? Shvatio sam da 

postavljam previše pitanja i da previše razmišljam o šahu a da je dosada vezana za 

šah postala toliko nepodnošljiva da se niko više nije usudjivao da ponovo udje kroz 

vrata ove kuće gdje se ova partija igrala? Je li to moţda bio šah smrti? Jesu li moţda 

radnici telegrafske stanice mislili da je igrač sa crnim figurama bio andjeo smrti i da 

je se spremao napasti bijelog, te je se spremao da upotrijebi svoje oruţje sa sljedećim 

potezom topa na d2? Ili je bilo upravo suprotno; taj nemilosrdni andjeo smrti je 

moţda bio u liku igrača sa bijelim figurama kada je on povlačio svoj potez topom na 

a6? To više nije bilo vaţno; smrt je stavila svoju uvenulu ruku na šahovsku ploču, svi 

dalji šahovski potezi u partiji su jednako bili osudjeni na neuspjeh.  

  Kada sam se jednog dana, trideset godina nakon što sam sa svojim prijateljima virio 

kroz prozore telegrafske stanice, vozio autom po Sudurgati primjetio sam da je ta ista 

stanica bila ofarbana. Izgledala je puno svijetlije nego prije i činilo mi se da sam 

vidio novu oznaku obješenu na njoj. Medjutim svijetlija površina ne znači ništa drugo 

osim toga da je promijenjen njen vanjski izgled. Mi nismo imali pojma o tome šta se 

unutra nalazi, u najmanju ruku ja to nisam znao. I što se tiče telegrafske stanice ja to 

vjerovatno nikad neću ni znati; jednom davno prije mnogo godina odlučio sam da 

nikad više neću viriti kroz prozore te stanice, jer nisam ţelio da upropastim te stare 

uspomene, jedne od rijetkih koje sam još uvijek pamtio iz djetinjstva.  

To se isto odnosi na moj interes za šah. Odlučio sam da to sačuvam u sjećanju. 
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5. Plesni stil 

To je bilo na prijemu poslije pričešća. Ja nisam imao običaj da plešem kao što nisam 

imao običaj da kaţem ne, kada bi mi nešto bilo ponudjeno. I baš tu na tom prijemu – 

koji je se odrţavao kod mog rodjaka sa kojim nikad prije nisam razgovarao, ni prije 

kao ni poslije tog prijema – mi je bilo ponudjeno da plešem. To je ustvari bila prva i 

jedina zabava povodom pričešća za koju sam čuo da je bilo moguće plesati. Ja sam 

bio sličnih godina kao i moj rodjak koji je se tada pričestio ali se nisam mogao sjetiti 

da li sam i ja prošao kroz tu ceremoniju u to vrijeme kada je se on pričešćivao.  

Ubrzo nakon što sam otišao na plesni podij da plešem sa djevojkom koja me je pitala 

za ples bilo mi je jasno da je ona plesala posebnim stilom. Ona je prvo traţila da je 

drţim za ramena dok plešemo. Tako smo otplesali nekoliko koraka; muzika koja je 

svirala na zabavi je bila iz muzičke kolekcije moga rodjaka, nešto slično holandskoj 

ili ruskoj grupi Sailor. Djevojci je tada vjerovatno dosadio naš plesni stil, te mi je ona 

dozvolila da je drţim za struk desnom rukom i da je drţim za ruku svojom lijevom 

rukom. Na taj način ona je mene vodila dok smo se okretali u malim krugovima 

tokom našeg plesa, praveći krugove u ritmu muzike da bi malo pomalo ti krugovi 

postajali sve veći i mi smo se okretali sve brţe, toliko brzo da mi se nije svidjala 

situacija u kojoj sam se našao i razmišljao sam da se izvinem djevojci te da napustim 

plesni podij. U tom trenutku me je ona pustila, te sam se udaljio od nje takvom 

brzinom da je malo falilo da padnem na pod. Ona je se smiješila i kada sam joj se 

pribliţio da bih je ponovo uzeo za ruku, kako bih mogao plesati sa njom, stavila mi je 

do znanja da je počela plesati sa novim stilom – bilo je očigledno da je to djevojka 

oko koje se trebalo dosta truditi. Pored činjenice da smo slušali istu muziku mi smo 

plesali potpuno drugačiji ples; ovog puta se nismo uopšte doticali, već smo plesali 

odvojeno jedno od drugog, jedino što nas je vezalo tokom plesa bila je činjenica da 

smo bili okrenuti jedno prema drugom. U tom trenutku me je obuzeo taj neobični i 

strašni osjećaj: kada sam počeo da oponašam njene plesne korake imao sam osjećaj 

da bukvalno gubim kontrolu nad svojim ţivotom, činilo mi se kao da imam 

vrtoglavicu ali to nije bila vrtoglavica zbog koje bih mogao izgubiti svijest već 

vrtoglavica koju sam imao zbog činjenice da sa svakim sljedećim plesnim korakom 

potkopavam svoje postojanje, mislim da je to najbolje opisati na taj način da je ples 

kojim slučajem još potrajao, ja ne bih više postojao, nestao bih, ali ne u zemlju, nego 

bih nestao u toj atmosferi, moja ličnost i tijelo bi postali sastavni dio atmosfere i tog 

trenutka se uopšte nisam dvoumio. Već sam odlučio da uradim nešto kako bih se 

izvukao iz te neugodne situacije. Neprimjetno sam mahnuo djevojci – ali nisam bio 
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siguran da je ona to primjetila, ona je bila previše zadubljena u ples – otrćao sam iz 

dvorane i nisam stao sve dok nisam došao do mojih kućnih vrata. 

Moji roditelji su još uvjek bili na prijemu, vjerovatno jedući hljeb sa raznim 

namazima i pričajuči sa drugim roditeljima o tome kako sam ja, njihov sin, bio 

nedavno pričešćen ili u toku priprema za tu ceremoniju, pripremajući se za razgovor 

sa sveštenikom. Ne, to nije tačno, ja sam već bio pričešćen kada se to dogodilo, znao 

sam to, zbog činjenice da, kada sam došao u svoju sobu sa prijema, stavio sam 

gramofonsku ploču na moj gramofon; gramofon koji sam dobio kao poklon poslije 

pričešća. Nisam morao dva puta razmišljati o tome koju ću ploču staviti u tom 

trenutku, stavio sam onu sa najprogresivnijim rokom koji sam imao u svojoj kolekciji 

i uz koji nije bilo moguće plesati, zatim sam legao na svoju sofu gledajući nepomično 

crni pravougaonik, koji sam ofarbao na smedjem zidu pored vrata. Unutar crnog 

pravougaonika, koji je se nalazio u gornjem desnom uglu, nalazio se drugi manji 

pravougaonik, koji je bio iste boje kao i zid.  

Tako je prošlo dvadeset minuta, vrijeme koje je bilo potrebno da ploča prestane 

svirati, to jest njen prvi dio; drugi dio je bio na drugoj strani ploče. Ja sam već zaspao 

kada je trebalo okrenuti ploču, bio sam umoran, umoran od ţivota, u najmanju ruku 

tog trenutka moga ţivota. 

 

 

 

 

 

 


