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Ágrip 
 

 

 

Smá Saga er sneið úr lífi Sögu. Ungri stúlku sem fetar sig áfram inn í líf hinna fullorðnu 

með allan sinn pakka í farteskinu sem gefur henni takmarkaða von um að lifa 

ábyrgðarfullu lífi. Saga fagnar nýju ári með Ágústu vinkonu sinni á skemmtistað sem 

kunningi þeirra benti þeim á. Skemmtistað sem býður upp á áfengi eins og í gamla 

daga.  

Í samfélagi, þar sem verið er að banna áfengisnotkun, finnur Saga fyrir ókostum 

drykkju og ráfar um í aðgerðaleysi af ótta við óþægilegan sannleika sem áfengið hefur 

þurrkað í burtu. Saga vaknar næsta dag í ókunnugu húsi með líkamlega og andlega 

áverka frá nóttinni áður en getur með engu móti munað hvernig hún lenti þar og hvað 

gerðist. Sinnuleysið, hennar helsti örlagavaldur, fleytir henni í gegnum söguna og 

flakkar hún á milli hugleysis og forvitni þar sem hún reynir að ná tökum á eigin lífi. 
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Nóvember 
 

 

 

Hún heyrði þungan dynk frammi á gangi í gegnum tónlistina og lokaðar 

herbergisdyrnar. Hún hætti að teikna og leit sem snöggvast í átt að dyrunum. Sneri sér 

svo aftur að teikningunni. Hún var að teikna óreiðukennt samansafn hrafna, að fljúgast 

á, rífa í fjaðrirnar hver á öðrum og gogga. Myndin var rissuð með blýanti og skyggð 

með fingrum sem sást á fingraförunum. Hún hélt áfram að teikna, sökk djúpt inn í 

skissuna og gleymdi dynkinum sem hafði truflað hana. Rám karlmannsrödd sönglaði 

við kassagítar úr græjunum og dyrnar voru enn lokaðar. Vindgustur frá opnum 

glugganum kitlaði háls hennar og knúði fram stinna gæsahúð langt upp eftir hryggnum. 

Hún breiddi yfir sig ullarpeysu sem lá á stólbakinu og lét kuldann ekki trufla sig. Hún 

heyrði taktfast göngulag móður sinnar inn eftir parketinu, þunga skelli þykku hælanna á 

brúnu leðurstígvélunum.  

„Gvvuðððð miiinn góóó!!!“ heyrði hún í móður sína hrópa og annan dynk í 

kjölfarið. Saga hætti aftur að teikna og sneri sér að hurðinni. Hún mjakaði sér á 

skrifborðsstólnum í átt að dyrunum, stóð upp og tók í hurðarhúninn. Hún hélt 

þéttingsfast um húninn og fann gæsahúðina harðna enn frekar.  

„Saga!“ heyrði hún móður sína kalla. Hún reif í húninn og sá móður sína krjúpa 

yfir einhverjum. Hún flýtti sér til hennar og sá litla bróður sinn í faðmi hennar. Hann var 

með lokuð augun. Hún stirðnaði upp og starði á þau. Móðir hennar horfði 

örvæntingarfull á hana. Augu þeirra mættust. Þegar móðir hennar rauf augnsambandið 

og leit aftur á bróður hennar hrökk Saga upp frá störunni. Hún þaut inn í eldhúsið og 

aftur inn í stofuna. Hún gekk í hringi stefnulaust og svo inn í herbergið sitt þar sem hún 

fann farsímann sinn og stimplaði ákaft inn; einn, einn, tveir. Hún hélt símanum upp að 

hægra eyranu með báðum höndum eins og hún væri að nota síma í fyrsta skipti. Hún 

þrammaði um íbúðina með hjartað í buxunum þar til röðin var komin að henni.  

„Neyðarlínan góðan daginn,“ svaraði starfsmaður á hinum endanum.  

„Hann er, Dagur er, hann er ekki með opin augun!“ bunaði hún út úr sér. 

„Allt í lagi, geturðu gefið mér nafn þitt og heimilsfang og sagt mér svo hvað 

hefur gerst?“ 



2 

 

„Hann er bróðir minn, Saga, ég á heima, við eigum heima, hann datt, nei ég veit 

ekki, ég heyrði dynk og ég gáði ekki, ég heyrði dynkinn og ég gáði ekki og hann er ekki 

með opin augun!“ Saga fann móður sína taka um símann og biðja hana rólega að leyfa 

sér að tala í hann. Saga lét hana fá símann og móðir hennar sneri sér aftur að Degi sem 

lá á gólfinu með jakkann hennar undir höfðinu. Saga stóð eftir á sama stað með hjartað í 

grindahlaupi. Misþungir dynkir hjartans felldu hana næstum í yfirlið. Hún stóð föst í 

sömu sporum og gat ekki hugsað skýrt. Hún horfði á móður sína tala við neyðarlínuna 

og strjúka Degi af einkennilegri stillingu. Hún heyrði ekkert sem móðir hennar sagði í 

símann, stóð bara þarna sem stytta og sá allt úr fjarlægð. Móðir hennar lagði frá sér 

símann og klappaði Degi. Hún veitti Sögu enga athygli, líkt og hún hefði aldrei verið á 

staðnum. Hefði aðeins verið þar sem draugur. Draugur sem gáði ekki fram þegar 

dynkurinn heyrðist. Draugur sem fann ekki símann og draugur sem gat ekki talað af viti 

og beðið um hjálp. Draugur sem var gagnslaus að öllu leyti. Eftir, að henni fannst örfáar 

sekúndur, komu inn tveir sjúkraliðar með sína töskuna hvor og beygðu sig yfir Dag og 

gripu um úlnliðinn á honum. Þau töluðu sín á milli, konan og karlinn, vísuðu móður 

hennar frá og settu saman burðarbekk, færðu Dag yfir á hann og settu tólin aftur í 

töskuna. Þau risu á fætur með Dag á milli sín og gengu með hann út úr íbúðinni. Móðir 

Sögu þrammaði á eftir þeim með skellum skóhælanna og lokaði dyrunum á eftir sér. 

Saga stóð eftir stjörf.  

~ 
Þegar ég verð stór þá ætla ég aldrei að vera eins og þau. Ég ætla að vera hress á 

sunnudögum og ég ætla að segja börnunum mínum að ég elski þau. Stundum þegar ég 

kem heim úr skólanum þá er hann ekki í vinnunni heldur sofandi í sófanum. Þegar 

mamma kemur heim brjálast hún. Stundum reyni ég að vekja hann áður en hún kemur 

heim því þá þarf ég ekki að hlusta á öskrin. Öskrin í mömmu. 

 Stundum segir hún ekki neitt. Leyfir honum bara að vera þar til hann færir sig 

sjálfur því annars fer hann að öskra á hana og stundum mig líka. Hann hefur aldrei 

öskrað á Bylgju eða Dag. Hann kom einu sinni heim úr vinnunni, í fínum fötum og 

vakandi. Þá var Bylgja búin að hella kornflexi í sófann og hann öskraði. Hann öskraði 

á mig og ég sagði honum að Bylgja hefði gert þetta en hann öskraði bara meira. Meira 
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og meira og meira. Ég fór að gráta og hann sagði mér að láta ekki eins og krakki. Ég 

ætla aldrei að gráta aftur.      

 

 „Saga!“ kallaði mamma hennar upp stigann. Saga sat við smágert viðarskrifborð 

inni í litlu kytrunni á háaloftinu og las gamla dagbók. Herbergið var það mikið undir 

súð að ótrúlegt var að hún skyldi ekki vera komin með krónískan hálsríg.   

 „Saga!“ kallaði mamma hennar með einu desíbeli meira af pirringi í tóninum. 

Saga heyrði dauft í henni sökum rokköskurs sem drundi í hátölurunum, hún leit til dyra 

en kaus að hunsa kallið og hélt áfram að lesa.  

Hurðin þeyttist upp og óþreyjufullt andlit móður hennar birtist. „Saga?“ sagði 

hún spyrjandi, en beið ekki lengi svars. „Ég er búin að kalla á þig marg oft, heyrirðu 

ekki neitt?“ Saga leit upp dauf í bragði. 

„Ha? Nei, ég er að hlusta.“ Henni stóð á sama þótt mamma hennar hefði þurft að 

klöngrast upp snarbrattar tröppurnar eins illa og henni var við það, sérstaklega eftir 

slysið.  

„Ég þarf að skreppa út í búð, ætlarðu að beina öðru eyranu til systkina þinna á 

meðan?“  

„Mamma, þau eru tíu og þrettán ára.“  

„Já, þú veist hvernig Dagur er, það er nú ekki að ástæðulausu sem þú varst sett 

hingað upp.“   

„Já já, allt í lagi, ég skal passa þau,“ sagði Saga og sökkti sér aftur í lesturinn. 

Mamma hennar staldraði við í dyrunum örskamma stund eins og til að íhuga 

misheppnaða sósublöndu með kolrangri samsetningu krydda. Blandan svo 

illviðráðanleg að best væri að byrja frá grunni. Saga fann fyrir nærveru móður sinnar en 

leit ekki upp úr bókinni. Auka salt eða pipar, jafnvel sojasósa, myndi bara gera illt verra.  

 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Desember – janúar 
 

 

 

Saga gekk inn á Kaffi Kleinuna, nýjasta kaffihúsið í bænum. Kleinan var misheppnuð 

tilraun til að búa til gamaldags stemningu því það sem blasti við þegar hún gekk inn var 

dauðhreinsuð andleysa. Áberandi fínpússaðir viðarbitar risu frá gólfi með allskyns 

hangandi forngripum í loftinu sem litu út fyrir að hafa legið í sótthreinsun í hálft ár áður 

en þeir voru settir upp. Saga gekk að borði við gluggann þar sem Ágústa vinkona 

hennar sat djúpt sokkin í tískurit. Saga gerði sig ekki líklega til að fá sér sæti. 

 „Er þetta grín?“  

 Ágústa leit upp frá blaðinu. „Hvað?“ 

 „Þessi staður? Mér líður eins og ónæmiskerfið sé að veikjast við hvern 

andardrátt.“ 

 „Hvað meinarðu! Það er verið að opna staðinn.“ Saga setti í brýrnar. „Þú ert 

alltaf svo dómhörð Saga, gefðu honum séns,“ bað Ágústa.  

 Saga settist niður gegnt Ágústu og lagði töskuna á borðið. Hún horfði efins í 

kringum sig og velti fyrir sér hvaða tegund af fólki þessi staður myndi draga til sín, 

vissulega var mjög ákveðinn bragur á honum. Sennilega þessar fínu týpur með 

kaffikokteilana og lífrænt ræktuðu berjasafana. Innst inni væru allir að streitast á móti 

litla púkanum innra með sér.  

 „Ætlarðu að fá þér eitthvað?“ spurði Saga. 

 „Já, ég var bara að bíða eftir þér.“ 

 Þær tóku upp matseðlana og Saga sá að hún hafði á réttu að standa, „Seiðandi 

fullnæging í munninn“. Saga skellti upp úr. „Þetta kallast Svissmokka! Og svo þessi, 

kraftmikill og krefjandi espresso-kokteill með brakandi brasilískum baunum. Þetta er nú 

meira bullið!“ 

 „Mér finnst það hljóma bara ansi vel,“ sagði Ágústa.  

 „Þetta á örugglega að vera latté, ég held að ég fái mér bara kók. Kemur einhver 

hingað eða eigum við að fara upp að afgreiðsluborðinu?“  

 „Það er þjónað til borðs,“ sagði Ágústa og hélt áfram að skoða matseðilinn.  
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Saga leit í kringum sig og veifaði í áttina að einum þjóninum, hann sá hana og gekk í 

áttina til þeirra. Þjónninn var myndarlegur strákur, sennilega á þeirra aldri eða aðeins 

eldri, hann brosti til hennar.  

 „Æ geturðu lánað mér? Ég gleymdi veskinu mínu heima,“ spurði Ágústa Sögu í 

þann mund sem þjónninn kom að borðinu þeirra. 

 „Sælar, svo þetta er vinkona þín?“ sagði hann og talaði til Ágústu en horfði stíft 

á Sögu. Hann rétti fram höndina. „Saga er það ekki?“ Hún tók í höndina á honum.  

„Jú, það er ég,“ sagði hún óviss. „Og þú ert?“ 

„Haukur, ég er félagi hennar Ágústu.“ 

„Já, hann er einn af eigendunum,“ útskýrði Ágústa.  

Saga kinkaði kolli mjúklega og skildi loks hvað þær væru að gera á þessum stað.  

„Hvað má bjóða ykkur dömur?“ spurði hann með hendurnar herramannslega 

fyrir aftan bak.  

„Bara eina brakandi ferska kók handa mér,“ svaraði Saga og glotti. Haukur 

kinkaði kolli og horfði svo til Ágústu. 

„Ég er að spá í þessum hérna, kraftmiklum espresso-kokteil,“ sagði hún og sýndi 

honum matseðilinn.“  

„Glæsilegt, ég kem með það að vörmu spori,“ sagði hann og skundaði af stað.  

Saga glotti enn og horfði á Ágústu sem vissi upp á sig sökina. 

„Jæja, láttu það flakka,“ sagði Saga.  

„Hvaaað?“ spurði Ágústa. 

„Ég vissi að þú myndir ekki draga mig á svona kjaftæðisbúllu nema út af 

einhverjum hotboy,“ svaraði Saga. „Er hann sonur Steinbjargar eða?“ 

„Hver er það?“ spurði Ágústa. 

„Æ þú veist, nýjasti Hitlerinn. Formaður Framsýnisflokksins, hún er sú sem vill 

keyra áfengisbannið enn lengra.“  

„Lengra en hvað?“ spurði Ágústa. „Hvernig fer það eiginlega lengra en að mega 

ekki drekka nema heima hjá sér eða á örfáum sóðabörum sem enginn vill fara á nema 

fyllibyttur?“  

„Bara banna það yfir höfuð, eins og reykingar, þar sem þarf að smygla þeim inn 

í landið.“ 
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„Jesús, á að gelda allt samfélagið? Og hvernig veist þú svona mikið um þetta?“ 

spurði Ágústa. 

„Mamma er alltaf að tala um hana, stuðningsaðili númer eitt. Og Haukur númer 

tvö sýnist mér, miðað við staðinn sem hann á.“ 

„Haha, en fyndið, hann er sjúklega fínn,“ sagði Ágústa. „Ég hitti hann í partýi 

seinustu helgi, mjög slakur gæji.“  

„Allt í lagi, óþarfi að fara í vörn.“ Saga rétti upp hendurnar í friðarskyni. „Svo 

hann var í partýi, var hann að drekka?“ 

„Já, ég held það, eða reyndar tók ég ekki alveg eftir því. Og þó, kannski ekki, 

hann virtist allavega ekki drukkinn.“  

Skömmu síðar birtist Haukur með drykkina á bakka.  

„Einn krefjandi.“ Hann rétti Ágústu vel útilátinn espresso-kokteil í fínu glasi á 

fæti. „Og ein brakandi fersk fyrir þig,“ sagði hann við Sögu og brosti.  

„Takk fyrir,“ sagði Saga og réðst á rörið.  

„Hvað er svo planið hjá ykkur í kvöld? spurði hann og  á meðan 

drykkjarbakkinn hvarf undir vinstri handlegginn á honum. Saga og Ágústa litu hvor á 

aðra.  

„Við vorum ekki búnar að ákveða neitt sérstakt, það er auðvitað matur með 

fjölskyldunni, flugeldar og svo vonandi kíkja eitthvað út?“ sagði Ágústa og leit á Sögu. 

 „Ég er til en ég veit bara ekki hvort það sé eitthvað spennandi í gangi,“ svaraði 

Saga.  

„Það á víst að vera fjör í Klúbbnum,“ sagði Haukur. Hann færði sig nær þeim og 

lækkaði róminn. „Það er staður sem býður upp á áfengi eins og í gamla daga og svo er 

vinur minn M.C. Tungli að spila, það var alltaf biluð stemning hér í gamla daga þegar 

hann þeytti skífurnar. Ég fer allavega þangað í kvöld.“  

 „Hljómar vel,“ sagði Ágústa og kinkaði kolli til Sögu. 

 „Ég sé ykkur vonandi þar í kvöld eða nótt, á nýju ári,“ sagði hann. „Ég sendi þér 

skilaboð um hvernig þið komist þangað.“ Hann horfði til Ágústu og gekk svo í burtu. 

 Saga dró rörið upp úr kókinu og lagði það til hliðar. „Jæja, þá ertu komin með 

deitið þitt,“ sagði hún.  

„Þetta verður geggjað, hann er sko alveg með það á hreinu hvar stuðið verður í 

kvöld.“  
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 „En nú þegar markmiðinu er náð getum við þá farið héðan og komið okkur í 

gírinn annars staðar?“ spurði Saga og lyfti glasinu til móts við Ágústu og þær skáluðu í 

kaffi og kóki.  

~ 
„Ég vil ekki að þú sért svona seint á ferð.“  

„Æ mamma, hvað meinarðu? Það er gamlárskvöld. Ég er búin að vera úti svona 

seint síðan ég var fjórtán ára,“ svaraði Saga með semingi. 

„Já, kannski. En þá var ég á vondum stað og þá varstu ekki á flæmingi niðri í 

miðbæ með rónum og slagsmálahundum.“ Saga horfði á mömmu sína og fann gremjuna 

leka niður andlitið á sér.  

„Í nótt var fjórða alvarlega árásin á tveimur vikum,“ bætti mamma hennar við. 

„Mamma ég veit! En það eru eins og þú segir, slagsmálahundar og rónar,“ greip 

Saga fram í. „Ég ætla bara að skemmta mér með vinum mínum og er ekki að leita eftir 

neinu veseni.“ 

„Unga stúlkan sem fannst niðri á bryggju í morgun var enginn róni eða 

slagsmálahundur. Hún var ósköp venjuleg stelpa eins og þú sem vildi hafa gaman en 

lenti í heljarinnar rugli.“ Saga horfði á mömmu sína og vissi að hún hafði ekki fleiri 

vopnum að verjast. 

„Ég fer varlega.“ Mamma hennar virtist ekki sannfærð svo hún bætti við: „Það 

er gamlárskvöld! Ég verð komin heim klukkan þrjú. Ekkert af þessum slysum gerðist 

fyrir það.“   Með það rauk hún út án þess að bíða eftir svari. Mamma hennar stóð eftir 

ósátt með samanbitnar varir.  

 

Saga gekk niður stigann úr íbúðinni með áhyggjur mömmu sinnar á herðunum. 

Áhyggjur byggðar á ímyndun og móðursýki. Þær áttu engan grunn í hennar tilveru og 

hún ætlaði sér ekki að taka þær til greina. Hún hafði alltaf verið varkár á sinn hátt og 

myndi ekki koma sér í jafn bjánalega stöðu og þessi stelpa, sem var misþyrmt í nótt út 

af erjum sem komu henni ekki við, ekki einu sinni kærastanum hennar, en þau höfðu, af 

einskærri óheppni verið á rölti eftir næturskemmtun í miðbænum. Þau langaði að taka 
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rómantískan göngutúr út á bryggju og lentu í klóm handrukkara sem misskildu erindi 

þeirra.  

Saga gekk út eftir Skeggjagötunni og upp á Snorrabraut. Hún hljóp yfir götuna í 

myrkrinu og kærði sig kollótta um flugeldana sem verið var að skjóta upp allt í kring. 

Hún hélt rösklega áfram og til hægri inn Leifsgötuna. Neðarlega í götunni fór hún inn í 

innkeyrslu að húsi sem virtist eina húsið þar sem enginn tók þátt í sprengjubrjálæðinu. 

Hún læddist inn í garðinn, fór niður kjallaratröppurnar og bankaði á hurðina. Til dyra 

kom eldri maður sem leit ekki út fyrir að vera að fagna nýju ári, heldur gera allt til að 

minna sig á hvernig fortíðin var og vildi halda sig þar.  

„Halló Falur.“  

„Saga, hvað viltu?“ spurði hann.  

„Ég var að spá hvort, þú veist, hvort ég mætti kaupa hjá þér smá reykelsi?“ 

Falur glotti og gekk inn í íbúðina. Hann kom aftur að vörmu spori með 

sígarettupakka í hendinni.  

„Það gera þrjúþúsund og fimmhundruð krónur.“ 

„Það er orðið frekar dýrt,“ sagði Saga. 

„Það er orðið frekar erfitt að nálgast þessi blessuðu reykelsi,“ sagði Falur og 

lagði pakkann á kommóðu fyrir aftan sig. Saga hikaði en dró svo upp veskið sitt og fann 

þrjá krumpaða þúsund krónu seðla og einn fimmhundruð kall.  

„Gjörðu svo vel.“ 

„Sömuleiðis,“ sagði hann, setti peninginn í vasann og rétti henni 

sígarettupakkann. „Hvað er annars að frétta af pabba þínum?“  

„Ég veit það ekki. En takk fyrir þetta og gleðilegt nýtt ár,“ sagði hún, sneri sér 

við og gekk upp tröppurnar. Reiðubúin fyrir kvöldið. 

~ 
Saga og Ágústa gengu rösklega niður götuna þar sem hinn meinti Klúbbur átti að vera. 

Með nokkrum áfengisprósentum meira af öryggi í blóðinu fylgdu þær leiðbeiningum 

Hauks og hlustuðu eftir tónlistinni. Þær beygðu inn í húsasund, komu að stórri ryðgaðri 

járnhurð og bönkuðu þrisvar, eins og hann hafði sagt þeim að gera. Þegar opnað var 

fyrir þeim komu þær inn í langan gang þar sem þær þurftu að bíða í röð. Röðin var 
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nokkuð löng en Ágústa tók af skarið, gekk framhjá röðinni og reyndi að ná 

augnsambandi við dyravörðinn. Hann sá hana loks og bað hana um nafn, Haukur hafði 

ætlað að setja þær á gestalista. Dyravörðurinn kinkaði kolli og opnaði fyrir þeim. 

Stingandi augnaráð þeirra sem enn biðu í röðinni fylgdi þeim inn. Þær stigu inn og mátu 

aðstæður, fóru úr jökkunum sínum, hengdu þá í fatahengið og héldu rakleiðis í átt að 

barnum þar sem þær komu auga á Hauk og vini hans, tvo álíka myndarlega stráka, annar 

með sítt og mikið hár en hinn með nánast ekki neitt. Haukur kyssti þær á kinnina, kynnti 

þær og bauð þeim upp á drykk.  

„Ég vil ekkert brakandi eða seiðandi nema það innihaldi áfengi,“ sagði Saga. 

Haukur heyrði ekki nægilega vel í henni svo hún tók um höfuðið á honum og sagði 

hærra, beint upp í eyrað á honum: „Mér er sama um allt seiðandi og framandi, bara 

einfaldan áfengan drykk.“  

Hann hallaði sér frá henni og brosti sínu seiðandi og brakandi ferska brosi. Hún 

leit í kringum sig og fann mistrið hellast yfir sig. Hún andaði djúpt og teygði sig í 

framan. Seiðandi úðinn kitlaði í henni áfengispúkann og hún glotti yfir dansgólfið. Hún 

fann ískuldann á nakinni öxlinni og kipptist við. Haukur brosti prakkaralega til hennar 

og rétti henni glæran drykk í mjóu glasi með einu röri. Saga tók við drykknum og dró 

rörið úr hneyksluð á svip. Hún fleygði því frá sér og gaf Ágústu merki um að koma út á 

dansgólf.   

 Þær héldu af stað, Ágústa tók í hönd Hauks og leiddi hann með sér út á gólf. 

Saman dilluðu þau sér með misglæra en litlausa drykki og sötruðu í takt við yfirvofandi 

áfengismóðuna. Saga dansaði og dillaði sér og dillaði sér og sullaði. 

~ 
Saga vaknaði langt á undan augnlokunum. Hún steinlá og gat sig hvergi hreyft. Hún 

þurfti að rembast við að lyfta augnlokunum. Eftir margar tilraunir og mikið púl tókst 

henni það, en sá ekkert betur. Henni fannst sem augun væru að vakna djúpt ofan í 

troðfullum ruslagámi. Harðnaður farði og stírur sem blönduðust saman í útvötnuðum 

augunum, meinaði þeim aðgang að umheiminum. Hún náði loks að draga níðþungan 

handlegginn upp að anditinu til að ryðja sorpinu frá. Þegar augun náðu að greina 

umhverfið brá henni heiftarlega. Hún var ekki heima hjá sér.  
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Saga bifaðist upp í hrjúfum sófa sem hún hafði aldrei séð áður, hún fann hvernig 

hart áklæðið hafði gefið henni útbrot á kinnina og hana sveið ógurlega. Hausinn á henni 

sem vó, að henni fannst, heilt tonn byrjaði að klekjast eins og ungi út úr eggi. Með 

hverju braki fór hann að hringsnúast hraðar, varð eins og óstöðvandi þeytivinda í 

sundklefum borgarinnar, hún væri til staðar fyrir almenning til að vinda sundföt sín svo 

sundtaskan þeirra blotnaði ekki, einhver hafði gleymt að slökkva og áfram þeyttist Saga.  

Hún sat í sófanum og leit í kringum sig. Sjónvarp, útkámað stofuborð með 

tómum snakkpokum og glerflöskum, tómir kassar, fullir kassar, föt og drasl alls staðar. 

Þetta var ekki stór íbúð, ef íbúð skyldi kalla. Út úr stofunni gekk lítill eldhúskrókur með 

borðin þakin skítugu leirtaui. Lengra inn af stofunni var bókaskápur sem innihélt ekki 

eina einustu bók og fyrir aftan hann var rúm.  

Saga fékk sýnishorn af hjartastoppi. Rúmið hreyfðist, hún heyrði lágvært ískur í 

því og sá sængina hreyfast. Hún hélt niðri í sér andanum og beið. Hreyfingin hætti og 

smátt og smátt sleppti hún andanum lausum. Hún leit aftur fyrir sig og sá að þar var 

gluggi hulinn heldökkum gluggatjöldum. Hún teygði sig í tjaldið og gægðist út í 

gegnum eins litla rifu og hún þorði. Þeir örfáu sólargeislar sem náðu í gegn um 

skýjaþvöguna stungu hana í augun og hún hörfaði undan. Hausinn var um það bil að 

klekjast og heljarinnar fjallgarður hafði myndast uppi í henni. Hún þurfti vatn.  

 Saga stóð upp eins hljóðlega og henni var unnt. Með máttlausum 

handleggjunum náði hún að reisa sig upp og tonnið á öxlunum. Hún fann sviða aftur. 

Ekki lengur í andlitinu heldur mun neðar. Hún tvísteig á staðnum til að átta sig á hvers 

eðlis sviðinn væri. Hún fann að sokkabuxurnar voru ekki almennilega upp um hana. 

Hún tosaði þær betur upp og sveið í hjartað. Vatn. Hún þurfti að ryðja burtu 

fjallgarðinum og losna við skurnina. Hún leit í kringum sig og skimaði eftir skónum 

sínum Jakkinn hennar lá fyrir utan forstofuna, hún kippti honum upp og fann skóna sína 

undir. Rússkinnið var farið í mask og annar hællinn var laus. Hún hafði ekki fyrir því að 

fara í jakkann né skóna heldur dreif sig út. Hún lokaði forstofudyrunum gætilega og 

smeygði sér svo út um útidyrnar. Þar tók á móti henni nístingskuldinn og enn hafði hún 

ekki fyrir því að klæða sig heldur hraðaði sér út á sínum takmarkaða hraða, niður 

tröppurnar og upp götuna. Hún vissi ekkert hvar hún var en hélt áfram út ísilagða 

götuna.    
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 Hún náði takmörkuðu jafnvægi og leið eins og hún væri skyndilega orðin 

nærsýn. Hún horfði á snjóinn. Hann freistaði hennar gífurlega. Ef hún bara horfði 

framhjá skítnum þá var snjór einungis frosið vatn. Hún kraup á kné og byrjaði að háma í 

sig snjóinn. Hún hámaði og hámaði af þvílíkum ákafa þar til hún fékk tannkul og stein 

upp í munninn. Þá hætti hún. Í angist sinni spýtti hún steininum út úr sér, hún spýtti 

skítnum og tók um höfuðið eins og til að reyna að fjarlægja frostið úr hausnum. Það 

gekk ekki. Hún lét sig falla í snjóinn og horfði upp í skýjaðan grámann. Hún heyrði 

brakið. Unginn var búinn að klekjast út. Fjallgarðurinn var ennþá til staðar en mun 

linari, mýkri. Handan braksins heyrði hún tæknilega rafmagnaða fugla og 

frumskógahljóð, síminn hennar var að hringja. Hún reisti sig við og fann hann í 

jakkavasanum. 

„Halló“ 

„Hæ! Hvað varð eiginlega um þig?“ sagði Ágústa á hinum endanum.  

„Ég var að vonast til að þú gætir sagt mér það.“ 

„Ha? Nei þú hvarfst bara stuttu eftir að við komum í Klúbbinn, manstu?“ 

„Já... ég held... en hvar varst þú?“ 

„Ég fór á klósettið og þú fórst út, held ég. Ég sá þig allavega ekkert eftir það, við 

fórum á Kaffi Kleinuna eftir lokun og Haukur mixaði allskyns drykki og svo...“ 

„Ágústa...“ 

„Hvað?“  

„Ég veit ekkert hvar ég er...“ 

„Hvað meinarðu?“ 

„Ég ligg í einhverjum snjóskafli í einhverri götu sem ég hef aldrei séð.“ 

„Ertu ekki að grínast? Hvernig komstu þangað?“ 

„Ég vaknaði í einhverri íbúð og fór út og rata ekki neitt.“ 

„Þú verður bara að labba aðeins um svo þú sjáir götunafn eða eitthvað, ég skal 

sjá hvort bíllinn sé hérna, ég hringi rétt strax, ég verð svo að segja þér frá kvöldinu.“ 

„Ókei, láttu mig vita.“ 

~ 
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Saga lagðist aftur með hausinn í skaflinn og mændi út í loftið. Hún heyrði símann pípa 

og sá að hún hafði fengið skilaboð frá Ágústu: „Mamma er á bílnum til 7, geturðu ekki 

tekið leigubíl?“ Hún heyrði í fótataki útundan sér og leit til beggja hliða en sá engan. 

Hún settist upp, skyndilega mjög vör um sig og leitaði eftir hljóðinu. Út frá einum 

göngustíg kom eldri kona með tvo smáhunda í bandi. Saga reis á fætur áður en konan sá 

hana og fór í jakkann. Konan gekk inn götuna og mætti augnaráði Sögu. Þær brostu 

hvor til annarrar og konan bauð henni góðan daginn. Saga hikaði aðeins en svaraði svo: 

„Góðan daginn, fyrirgefðu en geturðu sagt mér hvað þessi gata heitir?“ Konan stoppaði 

og svaraði, 

 „Þetta er Njörvasund, ertu áttavillt elskan?“ 

 „Já, ég veit eiginlega ekki hvernig ég kemst heim.“ 

 „Hvar býrðu?“ 

 „Skeggjagötu, rétt hjá Miklatúni.“ 

 „Ég skil þig. Hvernig endaðirðu hérna? Og án þess að rata til baka?“ 

 „Það var gamlárskvöld í gær, þú skilur.“  

Konan kinkaði kolli og gerði sig líklega til að halda göngunni áfram. 

 „Ég bý hérna í húsinu á móti, þú getur hinkrað þar inni eftir leigubíl ef þú vilt,“ 

sagði konan og Saga gekk á eftir henni með hælana í höndunum.  

 „Takk fyrir það.“ Konan hélt áfram með hundana á undan sér og starði á fætur 

hennar. Saga lét sem ekkert væri og fylgdi fast á eftir konunni. Þær beygðu inn að 

húsinu og upp á fyrstu hæð. Konan hleypti hundunum fyrst inn og bauð svo Sögu inn í 

forstofuna. Hún lokaði á eftir þeim og fór úr skónum. 

 „Hinkraðu aðeins hérna vinan, ég ætla að ná í handklæði handa þér til að þurrka 

fæturna.“ Konan hvarf inn í íbúðina og Saga fór úr jakkanum. Þegar konan kom aftur 

horfði hún á Sögu og sagði: „Þú verður að fara úr sokkabuxunum áður en þú stígur inn.“ 

Hún rétti henni handklæði til að þurrka sér. 

 Saga hikaði en gerði svo eins og henni var sagt. Konan tók því næst upp símann 

og hringdi á leigubíl. 

 „Hann kemur eftir örfáar mínútur. Fáðu þér sæti hérna á meðan,“ sagði konan. 

 Saga settist í stól á ganginum og þurrkaði fæturna. Konan fór inn í herbergi. Hún 

vonaði að konan byði henni upp á vatssopa en þá kom hún aftur í sömu andrá með grátt 

sokkapar. 



13 

 

 „Taktu svo þessa.“ Hún rétti Sögu sokkana. „Það er ekki hægt að láta þig fara í 

þessar sokkabuxur aftur.“ Saga tók við þeim og brosti til konunnar. 

 „Takk,“ sagði hún. 

Þær heyrðu bíl flauta fyrir utan og litu báðar í átt að útidyrunum. 

 „Nei, hann er svona snöggur,“ sagði konan og kíkti út um gluggann. „Já hann er 

kominn, drífðu þig nú heim elskan mín.“ 

 Saga stóð upp og fór inn í forstofuna aftur og klæddi sig í jakkann og tók upp 

skóna. Hún leit á konuna og ákvað að klæða sig í þá, hún þyrfti bara að komast inn í 

bílinn og beint heim.  

 „Takk fyrir hjálpina,“ sagði hún og virti fyrir sér gömlu konuna. Þarna stóð hún 

eins og móðir sem engin dóttir í hennar ástandi vildi mæta.  

 „Minnsta málið,“ svaraði konan. „Þetta er oft erfiðasti dagurinn, þá er gott að 

hitta gott fólk.“ 

Hún brosti til konunnar og skakklappaðist út í leigubílinn. 

~ 
Hún gekk hægar og hægar því nær sem hún nálgaðist húsið. Því seinna sem hún færi 

inn, því betra. Kannski yrði svefnbeyglan aðeins meira farin úr andlitinu. Kannski yrði 

mamma hennar aðeins meira á leiðinni út, jafnvel farin. Kannski þyrfti hún aðeins 

minna að horfast í augu við raunveruleikann akkúrat þá. Ef hún bara drægi það aðeins 

meira að fara inn í húsið.  

 Hún nam staðar fyrir utan dyrnar til að finna húslyklana í jakkavasanum. Hún 

opnaði dyrnar og fór inn. Fjallgarðurinn uppi í henni reis aftur í takt við fjallgöngu 

hennar upp á þriðju hæð. Inn um dyrnar í íbúðina gekk hún með hælana í annarri hendi 

og jakkann í hinni. Ekkert. Inni í íbúðinni var engin hreyfing, engin hljóð. Sögu létti í 

fyrsta sinn síðan hún vaknaði um morguninn. Hún lagði frá sér jakkann og skóna og 

gekk inn í eldhús yfir rykfallið gólfið. Á þessum tíma dags skinu sólargeislarnir beint 

inn um stofugluggann og sýndu allt ryk án nokkurrar miskunnar. Hún skrúfaði frá 

eldhúskrananum og stakk hausnum beinustu leið undir bununa. Fjallgarðurinn hrundi og 

skurninn þeyttist um í hausnum. Hún stoppaði þegar hún fann að maginn var orðinn 

fimmfaldur, reisti sig undan bununni og slökkti á krananum.   
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Hún gekk inn á baðherbergi og afklæddist í flýti. Allsnakin stóð hún fyrir framan 

spegilinn og virti sig fyrir sér. Öll snerting var óþægileg. Hún þreifaði á bringunni, 

útbelgdum maganum og sköpunum. Sveið í þau. Hún tvísteig á staðnum til að staðfesta 

sviðann. Hún opnaði skúffu með ýmiskonar snyrtidóti og gramsaði þar til hún fann 

lítinn spegil. Hún hélt á speglinum um stund áður en hún skellti honum aftur í skúffuna 

og lokaði. Hún skrúfaði frá sturtunni og dreif sig inn. Frískandi bunan skolaði af henni 

gamlan svita og harðnaðan farða, en ekki sviðann. Saga tók sturtuhausinn og beindi 

honum að sköpunum í von um að sviðinn minnkaði. Án árangurs. Þegar hún  hafði 

skrúbbað sig í bak og fyrir skrúfaði hún fyrir bununa og steig úr sturtunni. Þegar hún 

hafði þurrkað sér og bundið handklæðið utan um líkamann steig hún gætilega út af 

baðherberginu með fötin kuðluð í fanginu. Enn var enginn kominn heim. Hún fór upp í 

herbergi til að klæða sig, opnaði óhreinatauskörfuna og setti fötin ofan í hana. Eftir smá 

umhugsun opnaði hún körfuna, tók fötin upp aftur og þefaði af þeim, svitastækja og 

reykingalykt. Hún þefaði af nærbuxunum og fann úldna skötulykt. Hún tók þær og setti 

ofan í poka og batt fyrir. Þegar hún hafði klætt sig í þægilegar leggings, hlýja sokka og 

þykka hettupeysu fór hún niður aftur með pokann og klæddi sig í skó. Hún gekk 

rösklega niður stigann og út að ruslatunnunni. Hún fleygði pokanum ofan í og flýtti sér 

inn aftur. Hún fann mun meira fyrir kuldanum en áður.   

 Þegar Saga kom aftur inn í íbúðina lagðist hún upp í sófa og breiddi ullarteppi 

yfir líkamann og hausinn. Skurnin þurfti tíma til að styrkjast og ruddur fjallgarðurinn 

tíma til að jafnast út. 

 

Milli svefns og vöku hvarf hún inn í annan heim. Hún gekk niður götu og fann óttann 

elta sig. Hún leit um öxl og sá hann nálgast óðum, tók á rás og reyndi að spyrna sér upp. 

Hún hoppaði eins hátt og hún gat en seig niður aftur. Kvíðinn byggðist upp innra með 

henni og hún hljóp aftur af stað, hraðar en nokkurn tíma áður, hljóp og hljóp og spyrnti 

af fullum krafti og stökk til lofts, hærra en hæð sína, hærra en trén og hærra en húsin. 

Sveif yfir samfélagið og hélt dampi. Ekkert gat dregið hana niður. Hún sveif eins og 

fuglinn og hver vöðvi í líkamanum herptist og spenntist af áreynslunni. Hún sveimaði 

yfir borginni og kom auga á hús. Hún féll niður með hraði og inn í húsið. Þetta var 

húsið hennar. 
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Þegar hún lenti sá hún að verið var að halda veislu heima hjá sér. Ágústa var þar 

og líka pabbi hennar. Hún settist í fangið á pabba sínum sem sat á gólfinu og hann tók 

utan um hana. Þau grétu saman. Hágrétu. Saga stóð svo upp og fór inn á bað til að laga 

sig og þurrka tárin. Hún kom fram og bað mömmu sína um að geyma fyrir sig mat þar 

til hún kæmi til baka, hún ætli að fara út með Ágústu, en þá kom Haukur, sem hafði lent 

í mótorhjólaslysi fyrr um kvöldið. Hann hafði næstum keyrt á vin sinn. Þær hætta við að 

fara út og ákveða að vera áfram í boðinu. Enn voru nokkrir eftir og Saga stillti sér upp 

við eldhússkenkinn þegar pabbi hennar kom til hennar, í fyrstu var hún viss um að þetta 

væri pabbi hennar en svo hélt hún að þetta væri Dagur, bróðir hennar, orðinn eldri, en 

vissi síðan að þetta væri pabbi sinn, unglegri og grennri. Hann spurði hana hvað 

Consetante þýddi, hún svaraði ekki en hugsaði sig um. Haukur ætlaði að spreyta sig en 

pabbi hennar bað hann um að láta það ógert, því Saga ætti að vita það og hún þyrfti að 

muna það sjálf. Svo sá hún ljósið og sagði að hún vissi það.  

 Hún fór inn í herbergi, úrvinda, beinustu leið upp í rúm. Eftir smá stund byrjaði 

eitthvað að gerast og hún ýttist fram úr rúminu þar til hún náði í einhverja stöng til að 

halda sér í. Það var eins og heimurinn væri á fullum hraða beint áfram, á leið inn í aðra 

stjörnuþoku eða aðra vídd. Hún horfði út um gluggann og sá hvernig heimurinn þeyttist 

áfram. Hús brotnuðu ofan í sjóinn, glerin í glugganum hennar brotnuðu og hún endaði 

að lokum sjálf ofan í sjónum. Hún var hrædd, en samt ekki, hún vissi að eitthvað 

magnað var að fara að gerast. Hún flaut með sjónum þar til hún fann fyrir nýjum krafti 

innra með sér og hófst á loft. Flaug yfir flóðið og sá fólk sýsla við aðstæður á misjafnan 

hátt. Hún flaug og flaug og flaug. Þar til hún settist ofan á risastórt skilti, hátt uppi. Þar 

sá hún tvo eldri, krimmalega menn að störfum. Annar þeirra minnti hana á Hauk. Hún 

sagði ekkert við þá en fylgdist með þeim. Þeir sáu hana líka og sögðu heldur ekkert. 

Hún missti síðan eilítinn kraft og sveif niður á jörðina þar sem hún kom auga á kofa 

áfastan stóru húsi. Í dyrunum á kofanum sá hún litla rauðhærða stelpu með grænar 

æluslettur á sér. Stelpan var grindhoruð. Þegar Saga nálgaðist hana bað stelpan hana um 

að hjálpa sér því mennirnir læsu hugsanir hennar. Saga reyndi að hefja stelpuna með sér 

á loft en hafði ekki orkuna í það svo hún reyndi að komast með henni í gegnum kofann 

og út af lóðinni. En annar maðurinn, þessi sem minnti hana á Hauk, kom til að stöðva 

þær og þeim til varnar potaði Saga í augun á honum, hrækti svo galli upp í hann og 

notaði handafl til að loka kjaftinum á honum og rífa svo kjálkann af. Hún rétti honum 
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kjálkann og sagði við hann: „Gjörðu svo vel, má ekki bjóða þér að japla á papriku?“ 

Síðan gengu þær báðar út. 

  

„Saga mín?“ Hún fann hönd mömmu sinnar strjúkast yfir handlegginn. Hún lyfti 

teppinu af höfðinu og strauk á henni vangann. „Ertu vakandi?“ Saga fann augnlokin 

lyftast áreynslu- og hindranalaust.  

 „Smá.“ Hún leit á mömmu sína án þess að hreyfa hausinn óþarflega mikið. 

Mamma hennar brosti og Saga brosti dauft á móti.  

 „Þú varst ekki heima í dag þegar ég fór út, gistirðu hjá Ágústu?“ 

 „Nei, ég veit ekki hvar ég gisti.“ Mamma hennar sleppti brosinu og hnyklaði 

brýnnar.  

 „Hvað ertu að segja?“ 

 „Mamma ég... sofnaði á sófanum hjá einhverjum félaga Ágústu, við fórum 

þangað í eftirpartý.“ 

 „Þú ætlaðir að koma heim klukkan þrjú, varstu að drekka áfengi?“  

 „Mamma ég...“ 

 „Ég skil að þú sért spennt fyrir þessu en drykkja leiðir bara til ofdrykkju sem 

leiðir til ógæfu. Þetta er einmitt það sem ég talaði um, þessi unga stúlka sem var 

misþyrmt, hún var of drukkin. Ég fer að hafa áhyggjur af þér Saga mín.“ Orðin stungu 

Sögu, hún vissi vel að mamma hennar hafði séð heimana tvo en samt hafði það aldrei 

haldið aftur af Sögu.  

 „Ég veit, þetta er ógeðslegt.“ Saga settist upp og dró hnén upp að bringu. 

Mamma hennar tók utan um hana og lagði höfuð hennar að brjósti sér. Hún ruggaði 

henni fram og aftur. Sögu langaði til að breytast i ungabarn, sjúga brjóstamjólkina, 

losna við klekjandi hausinn, hvassan fjallgarðinn og svíðandi sköpin.  

 „Ég var að hugsa um að panta pitsu, hvað segirðu um það? Ertu ekki svöng?“ 

 „Jú.“ Allur vökvinn sem áður hafði fimmfaldað maga hennar var búinn að 

dreifast um uppþurrkaðan líkamann og skilið magann eftir galtóman. 

 „Ég vil hvað sem er, nema papriku.“  

 

„Halló, Hugrún hér,“ svaraði mamma Sögu í dyrasímann. Þetta var pitsasendillinn. Hún 

hleypti honum inn og tók við pitsunni, greiddi fyrir hana og kvaddi. Hún fór með 16“ 
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pitsuna inn í stofu og opnaði kassann. Á henni var pepperoni, sveppir og ananas. Angan 

af matnum vakti Sögu sem hafði dottað enn á ný. Hún reisti sig við og brosti þegar hún 

sá pitsuna. Þær fengu sér sín hvora sneiðina í algerri þögn. Það var byrjað að snjóa aftur.  

 „Hvar eru Dagur og Bylgja?“ spurði Saga. 

„Þau eru ennþá hjá ömmu þinni, við fórum þangað í mat í hádeginu eins og ég 

sagði þér í gær.“ Saga sagði ekkert. Þær kláruðu sneiðarnar í hljóði. 

 „Mamma,“ sagði Saga og lagði frá sér endann af sneiðinni. 

 „Já elskan mín.“ Saga hikaði. Hvernig gæti hún orðað þetta? 

 „Ég...“  

 „Já, elskan mín?“ 

 „Hvernig veit maður ef manni hefur verið, þú veist, eins og stelpan í fyrrinótt?“ 

Hugrún lagði pitsusneið númer tvö aftur í kassann.  

 „Maður man sennilega eftir því.“  

 „Svo ef maður man ekki eftir því, þá er ekkert við því að gera?“ 

 „Ætli það nokkuð.“ Hugrún stóð upp og fór fram í eldhús. Saga sat eftir 

lystarlaus með pitsafnykinn yfir sér. Hún vildi út í snjóinn.   

~ 
Saga gekk úr sjókomunni inn á Kaffi Kleinuna og settist í hornið við gluggann. Hún 

gerði ráð fyrir því að Ágústa væri ekki komin því enginn sat þar. Hún renndi niður 

úlpunni og fleygði af sér hettunni. Hún lagði úlpuna á stólbakið og settist niður. Þá fyrst 

gaf hún staðnum og umhverfinu einhvern gaum. Hún sá að Haukur stóð fyrir innan 

barborðið og horfði á hana. Hann brosti til hennar og hún reyndi að þvinga fram sams 

konar bros en fann einungis rembing í munninum og hætti við. Í staðinn rétti hún upp 

höndina og vinkaði stirðlega.  

 Hann gekk í áttina til hennar og stillti höndunum á stólbakið á móti henni.  

 „Ef það væri hægt þá myndi ég bjóða þér afréttara,“ sagði hann og glotti. 

 „Eins og ég þurfi meira af þeirri kvöð,“ svaraði hún. „Láttu mig hafa eina kók.“  

 „Ertu svona slæm?“ spurði hann eftir að hafa sagt skilið við glottið. 

 „Þú getur orðað það þannig.“  

 „Þú lést þig bara hverfa.“ 
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 „Já, Ágústa sagði mér það, ég veit eigin...“ Í sömu andrá opnuðust útidyrnar og 

þau litu bæði þangað.  

~ 
Saga sveiflaði mjöðmunum fram og aftur og tók æsandi snúning milli þess sem hún 

horfði krefjandi augum á Hauk. Hann steig létt í báða fætur, sveiflaði glasinu sínu til og 

frá og fylgdist með seiðandi hársveiflum Sögu. Þetta var ekki sama Saga og hann hafði 

séð á Kaffi Kleinunni fyrr um daginn. Hún var villt og kynæsandi, djörf jafnvel. Hann 

horfði á hana sveifla drykknum sínum yfir næstu dansara, sem voru ekki hrifnir, en 

henni stóð á sama, hélt áfram í takt við rafmagnaða tónlistina. Vinirnir dilluðu sér með 

þeim en létu sig fljótt hverfa þegar þeir skynjuðu yfirvofandi raflost. Saga greip um 

mjaðmir Hauks og kastaði höfðinu til.  

 „Komdu út að reykja,“ kallaði hann í eyra hennar. 

 „Reykja!?“ spurði Saga. „Bíddu ert þú ekki sonur Steinbjargar, geldara 

samfélagsins?“ Hann horfði á hana undrandi. 

 „Nei,“ svaraði hann og brosti óvisst. 

 „Nú, en þú með þitt seiðandi kokteilasorp og gubbandi kaffisubb, hvaða grín er 

það?“ Haukur hló létt, tók utan um hana og leiddi hana í átt að útidyrunum. Þau gripu 

jakkana sína úr fatahenginu og fóru út.  

~ 
Snjókoman sem Saga lenti í á leiðinni á Kaffi Kleinuna var orðin að blindbyl og Ágústa 

leit út eins og snjókarl í dyragættinni. Hún hristi af sér megnið af snjónum þegar hún 

kom inn og renndi niður stóru dúnúlpunni sem náði niður að hnjám. Hún fór úr henni 

við innganginn áður en hún gekk að borðinu. 

 „Ég ætlaði ekki að rata í þessu fárviðri!“ Hún settist gegnt Sögu en Haukur hafði 

fjarlægt hendurnar af stólbakinu til að fá betra útsýni yfir innkomu Ágústu.  

 „Þetta skall bara allt í einu á, ég gjörsamlega blindaðist þarna úti af snjónum! Án 

gríns!“ sagði hún. 
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 „Ég sé það, ég kom sjálf inn fyrir svona fimm mínútum og þá var nú bara 

sýnishorn af þessum stormi,“ svaraði Saga og létti við að sjá vinkonu sína. Annar léttir 

dagsins.  

 „Má ég fá eitthvað heitt og orkuríkt?“ sagði Ágústa við Hauk. Hann brosti og 

kinkaði kolli. Þær sátu tvær eftir og brostu glettnislega til hvor annarrar. Ágústa 

hagræddi hárinu og dustaði snjóflygsurnar af sér. Skömmu seinna kom Haukur aftur og 

rétti þeim drykkina. Kókglas án rörs handa Sögu og útúrstílaðan kaffikokteil handa 

Ágústu. 

 „Þú hefur náð heim heil á húfi í nótt?“ spurði hann og horfði á Ágústu. 

 „Já þegar leigubíllinn kom loksins, ég beið á horninu í svona fjörutíu mínútur,“ 

svaraði hún. 

 „Það er rugl að taka leigubíl á þessum tíma,“ sagði hann. 

 „Já nákvæmlega, aldrei aftur!“ samsinnti Ágústa. 

Haukur brosti til þeirra og blikkaði svo Sögu laumulega. Hún hnyklaði brýnnar 

en brosti svo á móti. Þegar hann var kominn aftur að barnum og farinn að sinna öðrum 

viðskiptavinum hallaði Saga sér fram á borðið í átt að Ágústu og spurði hana í hálfum 

hljóðum. 

„Fóruði ekki heim saman í gær?“ 

 „Við Haukur?“ spurði Ágústa. 

 „Já, varstu ekki að meina það? Þið komuð hingað og fenguð ykkur alls kyns 

drykki í nótt og svo framvegis.“ Ágústa hló þvinguðum hlátri. 

„Nei! Við komum hingað já og fengum okkur þessa kaffidrykki...“ 

„Aaahhhh...“  

„Og vinir hans voru líka með,“ bætti Ágústa við. 

„Ó. Ég skil. Ég hélt að þið hefðuð farið bara tvö saman.“  

„Það átti að verða þannig en svo komu vinir hans með líka og stemningin 

breyttist,“ viðurkenndi Ágústa. „En það hefði pott þétt eitthvað gerst ef við hefðum 

verið ein.“ 

„Ég skil.“  

„En þú? Hvað í andskotanum varð um þig?“ spurði Ágústa og leyndi ekki 

glottinu. Saga dró djúpt andann. 
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 Ágústa beið, rétti úr bakinu og fékk sér sopa af kaffinu. Skellti svo glottinu upp 

aftur. 

 „Veistu,“ byrjaði Saga. „Ég man bókstaflega ekki neitt. Það seinasta sem ég man 

var að ég tók við drykknum hjá Hauki og við fórum út á dansgólf. Ég man eftir að hafa 

dansað í smástund, ég man eftir því að þú fórst á klósettið og svo bamm! Svarthol.“ 

 Glottið á Ágústu var farið og hún horfði rannsakandi á Sögu.  

 „Þú varst nefnilega farin þegar ég kom aftur af klósettinu. Kannski við spyrjum 

Hauk hvert þú fórst, þannig getum við vonandi rakið slóð þína.“ Hún horfði yfir á 

barborðið og veifaði hendinni til að ná athygli Hauks sem sat á barstól og spjallaði við 

samstarfskonu sína. Hann sá hana loks og kom til þeirra. 

 „Já dömur?“  

Ágústa horfði rannskakandi á Hauk.  

 „Veist þú hvað varð um Sögu í gær?“  

Hann sýndi engin svipbrigði heldur starði á Sögu sem horfði á Ágústu. Hún leit á 

Hauk en hann horfði þá aftur í augun á Ágústu. 

 „Hvað meinarðu? Hvenær?“ spurði hann loks. 

 „Nú, eftir að hún fór, ég fór á klósettið manstu og þegar ég kom til baka var hún 

farin.“  Hann horfði áfram álíka sviplaus á Ágústu og hugsaði sig um. 

 „Nei, hún fór út að reykja með einhverjum sem... ekki satt?“ hann leit á Sögu 

sem horfði enn á Ágústu. Hún mætti svo augnarráði hans og hnyklaði brýnnar.  

~ 
 „Þetta er að sjálfsögðu klikkað viðskiptavit, þú veist að þetta er framtíðin, sama hvað 

hver segir,“ sagði Haukur og kveikti í tveimur sígarettum í einu. Hann rétti Sögu aðra 

og þau reyktu saman í húsasundi örskammt frá Klúbbnum. „Ég fíla að eitra mig, eins og 

vinkona okkar hún Steinbjörg kýs að kalla það, en hún er samt áhrifarík og mjög 

máttug. Þetta er framtíðin, svo því fyrr sem maður skilur það, því fyrr getur maður tekið 

forskot.“ Saga saug sígarettuna af nautn, augun tóku að síga og hún hallaði sér upp að 

húsveggnum.  

„Ætlarðu að ríða Ágústu?“ spurði hún. Hann glotti eilítið upp í vinstra 

munnvikið og horfði stíft á hana.  
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„Af hverju spyrðu?“ 

„Ég er bara að reyna að átta mig á þér, fyrst ertu bara þessi vingjarnlegi heiti 

gaur sem Ágústa er að eltast við, svo ertu eigandi þessarar nýtísku framtíðarrembu búllu 

og býrð til vandræðalega kaffikokteila, svo ertu að kaupa áfengi í Klúbbnum og horfir á 

mig dansa og núna ertu úti í húsasundi að kveikja í tveimur sígarettum í einu.“  

Glottið á honum færðist yfir í hægra munnvikið. 

„Kannski langar mig bara að ríða þér,“ svaraði hann. Flökurleiki helltist yfir 

Sögu og hún beið með að taka annan smók. Hann brosti breiðar og varð svo alvarlegri á 

svip.  

„Ég held ég þurfi að æla,“ sagði hún. 

~ 
„Manstu eitthvað eftir því?“ spurði Ágústa og horfði á Sögu. Hún reyndi að slaka á í 

framan en fann kvíða í maganum og þoku í höfðinu. Hún hristi hausinn. 

 „Ég er að segja ykkur, ég man ekki neitt,“ svaraði hún.  

Haukur horfði stíft á Sögu sagði: „Já, það er frekar óþægilegt, en ég þarf að 

halda áfram, ég vildi að ég gæti hjálpað þér en,“ hann yppti öxlum og fór.  

Saga horfði á eftir honum. 

 „Ertu samt búin að komast að því hver á heima þarna sem þú endaðir í nótt?“ 

spurði Ágústa.  

„Nei,“ svaraði Saga. 

 „Hvað hét gatan og númer hvað var húsið?“  

 „Veistu, ég var enn þá svo rugluð í dag að ég gáði ekki einu sinni að því,“ sagði 

hún. 

 „Þetta er nú samt ekki stór borg, við hljótum að komast að því hvar þetta er,“ 

sagði Ágústa. Saga herpti saman varirnar og kinkaði hægt kolli.  

 

Þegar bylnum slotaði röltu Saga og Ágústa heim til Ágústu og fengu lánaðan bíl 

mömmu hennar.   

Í kvöldmyrkrinu með jólasnjóinn framundan keyrðu þær í átt að austurhluta 

Reykjavíkur, þangað sem Saga mundi eftir sér fyrr um daginn. Nýfallinn snjórinn lá yfir 
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öllu. Líkt og ekkert hefði gerst. Kannski hafði ekkert gerst. Hausinn man ekki eftir 

neinu, jörðin var búin að afneita því og líkaminn smám saman að gleyma. Hún fann 

ekki lengur fyrir klekjandi hausnum og hún hafði séð til þess að fjallgarðinum í 

munninum væri gjörsamlega drekkt. 

 „Á ég að beygja hér?“ spurði Ágústa á gatnamótunum við Langholtsveginn.  

„Ég held það,“ svaraði Saga hikandi.  

„Það er allavega ekkert framundan.“ Ágústa keyrði löturhægt fram að næstu 

ljósum. „Áfram?“ 

„Já, ég held það.“ Ágústa keyrði áfram þar til þær komu að sjoppu á hægri hönd. 

„Ég held...“ 

„Beygja hér?“ 

„Já, ég held það.“ Ágústa keyrði niður til hægri þar til þær komu að 

Njörvasundinu. Saga vissi að hún kannaðist við þennan stað en þorði ekki að benda á 

húsið. Hún mundi hvort sem er ekki alveg hvaða hús það var.  

„Þarna býr allavega gamla konan,“ sagði Saga og benti. 

„Ókei. Á ég þá að fara til hægri eða vinstri núna?“ 

„Hægri,“ svaraði Saga. Ágústa beygði inn götuna og Saga horfði í kringum sig 

til að sýnast meira leitandi. Svo sá hún húsið. Það lék enginn vafi á því. Þetta var húsið 

sem hún hafði vaknað í, um morguninn, týndari en nokkru sinni fyrr.  

„Hérna,“ sagði hún. Ágústa hemlaði og leit á Sögu. 

„Hvar?“ spurði hún. 

„Hér, þetta þarna.“ Hún benti á lítið hús vinstra megin í götunni. „Á 

jarðhæðinni.“ Ágústa lagði bílnum í stæði hinum megin við götuna, beint á móti 

húsinu og leit á Sögu. 

„Hvað nú?“ 

„Ég veit ekki...“ 

„Viltu ekki sjá hver býr þarna?“ 

„Jú, en hvað, á ég bara að banka upp á og spyrja hvort ég hafi nokkuð gist þar í 

nótt?“ 

Ágústa yppti öxlum og leit aftur á húsið. Þær sátu og fylgdust með því í dágóða 

stund. Þar til þær sáu einhvern ganga inn í innkeyrsluna og að útidyrunum á 

jarðhæðinni.  
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„Hey, er þetta ekki...“ sagði Ágústa. Viðkomandi leit örsnöggt í áttina að þeim 

án þess að sjá þær og fór svo inn. 

„Þetta er hann, nú man ég ekki einu sinni hvað hann heitir, þessi vinur hans 

Hauks.“ 

„Hvor?“ spurði Saga. „Voru þeir ekki tveir?“ 

„Jú þessi skrýtni, en samt sætari, manstu ekki, hann var með krúnurakað hár.“  

„Já, alveg rétt, bíddu, var það ekki sá sem...“ sagði Saga. 

„Hann kynnti sem herbergisfélaga sinn?“ greip Ágústa fram í. 

„Já.“ 

„Svo þarna býr Haukur líka.“  

 

Þær stigu út úr bílnum og virtu fyrir sér húsaræksnið. Þær litu hvor á aðra. 

„Það er ekki eftir neinu að bíða,“ sagði Ágústa. 

Þær gengu yfir götuna, yfir nýfallinn snjóinn og inn að jarðhæðinni. Eftir smá 

hik, reið Ágústa á vaðið og bankaði kröftuglega á hurðina. Þær biðu og hlustuðu eftir 

hreyfingu inni í íbúðinni. Saga leit í kringum sig og reyndi að muna eftir því hvernig 

hún endaði þarna. Þær heyrðu í einhverjum koma að dyrunum og mændu hvor á aðra. 

Dyrnar opnuðust. 

„Halló,“ sagði krúnurakaði strákurinn. 

„Haa...“ umlaði Saga 

„Hæ,“ greip Ágústa fram í. „Manstu eftir okkur?“ Hann pírði augun og leit á 

Sögu. 

„Já! Auðvitað. Þið voruð hressar í gær, sérstaklega þú,“ sagði hann og horfði 

glottandi á Sögu. 

„Sko við erum í smá rannsóknarleiðangri,“ útskýrði Ágústa. 

„Veist þú hvernig ég endaði hérna í nótt?“ skaut Saga inn í. Strákurinn horfði 

athugull á þær og sagði: 

„Þú komst með mér.“ 

„Ha?“ spurðu þær báðar í kór. 

„Já, eða ég kom með þig hingað. Þú varst ælandi og sauðdrukkin,“ sagði hann. 

„Ég vissi ekki hvar þú bjóst svo ég fór með þig hingað í leigubíl, lagði þig í sófann og 

fór svo aftur út.“ 
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„Ókei. Þá er ráðgátan leyst,“ sagði Ágústa. Saga kinkaði kolli. Hún starði á 

strákinn og spurði. „Hvenær komstu svo aftur hingað í nótt?“ 

„Í nótt? Ég var bara að koma heim fyrir svona korteri síðan. Hitti eina í gær, þið 

skiljið,“ sagði hann og brosti til þeirra. Saga kinkaði kolli og leit á Ágústu. Þær kinkuðu 

kolli. 

„En hvað með Hauk?“ spurði Ágústa 

„Hvað með Hauk hvað?“  

„Hann hlýtur að hafa verið hér í morgun þegar þú vaknaðir,“ sagði Ágústa og 

horfði á Sögu.  

„Vitiði, ég bara veit það ekki. Ég tók ekki eftir neinum. Engin hreyfing. Ég var 

líka svo ónýt að ég dreif mig strax út.“ 

„Hann gæti líka hafa gist á Kleinunni, þið fóruð þangað eftir Klúbbinn í gær var 

það ekki?“ spurði strákurinn Ágústu. 

„Jú, svo var hann að vinna í dag.“ 

„Nákvæmlega,“ sagði hann. „Hann gerir það stundum þegar hann þarf að mæta 

snemma.“ 

„En jæja. Þá nær það víst ekki lengra,“ sagði Ágústa. „Eigum við þá ekki að                                       

koma okkur?“  

„Jú,“ sagði Saga. „Takk fyrir að leysa ráðgátuna...“ 

„Gunnar,“ sagði hann. 

„Já, Gunnar. Saga heiti ég.“  

„Ágústa.“ 

„Gaman að kynnast ykkur og ég vona að þú sért að jafna þig,“ sagði hann við 

Sögu. 

„Takk.“ Þær kvöddu og fóru út í bíl. Aftur var byrjað að snjóa. Himinninn skildi 

ekki eftir nein ummerki.  
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Febrúar 
 

 

 

Saga gekk inn á Kaffi Kleinuna og sá strax hvar Ágústa sat við barinn og daðraði við 

Hauk. Hún gekk yfir til þeirra og settist við hliðina á Ágústu. Haukur reisti sig frá 

barborðinu þegar hann sá Sögu og brosti sínu þrælþjálfaða þjónsbrosi. Hann rétti fram 

kókflösku og Saga kinkaði kolli. Ágústa brosti breitt og færði sig nær Sögu. 

 „Hann kallaði mig kærustuna sína,“ hvíslaði hún að henni. Saga dró sig frá og 

brosti sínu þrælþjálfaða gervibrosi. Haukur rétti henni kókglasið og hún fékk sér sopa. 

Hún leit á Hauk og minntist þess þegar hún sá hann fyrst. Henni fannst hann 

viðkunnanlegur en dularfullur. Og nú var hann búinn að næla sér í Ágústu. Andstæða 

hans að því leitinu til að hún var alltaf sjálfri sér lík, fyrirsjáanleg. Eða kannski þekkti 

Saga hana bara svo vel. Hún tók annan sopa af kókinu og sá að Haukur horfði til hennar 

og glotti út í vinstra munnvikið. Hann var með útlitið, svo mikið er víst. Hún brosti til 

hans af einlægni. Þá leit hann á Ágústu og brosið færðist yfir í hægra munnvikið. Saga 

fékk sting í magann. Hún mundi eftir þessu áður. Þessu brosi.  

Frá því á nýársdag hafði henni ekki tekist að rifja upp neitt af því sem gerðist í 

svartholi næturinnar. Þetta var ákveðin dul sem hún þurfti að lifa við. Kaus að lifa við. 

Hún kláraði kókið og rétti fram greiðslukortið sitt. Haukur hristi hausinn. 

 „Frá mér til þín.“  

Hún stakk kortinu aftur í töskuna. 

 „Ertu farin strax?“ spurði Ágústa. 

 „Já. Við hittumst kannski aftur í kvöld?“ 

 „Ókei, ég fer sjálf að koma mér bráðum. Heyrumst á eftir.“   

 „Kíkjum kannski í bíó,“ sagði Saga. Ágústa kinkaði kolli.  

~ 
Dvergdyrnar að herbergi Sögu opnuðust. Hún tók ekki eftir því þar sem hún sat við 

skrifborðið og skrifaði ákaft á blað. Hún leit ekki við en hélt óþreyjufull áfram líkt hún 

væri í transi.   
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„Hæ.“ 

Saga kipptist við þegar hún heyrði kveðjuna og hrökk inn í veruleikann aftur.  

 „Hæ,“ svaraði hún og setti upp einbeitt bros. „Þú varst fljót.“  

„Já, ég nennti ekki einu sinni að klára matinn, pabbi vildi ólmur fara að ræða við 

mig um framtíðina.“ Ágústa settist í agnarsmáan antíksófa sem lá undir súðinni. „Það er 

ekki það að ég hræðist framtíðina eða viti ekki hvað ég vil, þú veist það, ég er með mjög 

skýra mynd af því sem ég vil gera, það er bara hann.“ Ágústa hikaði andartak og dró 

djúpt andann, hún renndi niður jakkanum og kom sér betur fyrir. „Hann er bara svo 

steiktur þegar hann byrjar, ég skil eiginlega ekkert hvar hann byrjar og hvar hann endar, 

stundum er hann handviss um að ég eigi að feta í fótspor hans og hann sér mig fyrir sér 

að taka við Eddunni og þakka honum fyrir innblástur og hvatningu en svo annan daginn 

bölvar hann frama sínum, ef frama  skyldi kalla, og vill að ég geri eitthvað af alvöru.“ 

Saga horfði á Ágústu og hlustaði. „Ég nenni bara ekki lengur að vera einhvers konar 

þerapisti fyrir hans eilífu togstreitu milli sjálfsniðurrifs og upphafningar.“ Ágústa yppti 

öxlum og teygði úr andlitinu. „Svo ég sagði honum að ég væri að drífa mig og fór.“ 

Saga brosti til hennar og rúllaði sjálfri sér í stólnum upp að skrifborðinu til að ganga frá 

blaðabunkanum. 

„Hvað varstu að skrifa?“ 

„Ekki neitt, bara einhverja ljóðalufsu,“ sagði Saga. 

„Má ég sjá?“ spurði Ágústa. Saga hikaði en rétti henni svo ljóðið. 

 

The big devil  

Everlastingly caged 

in a fearful state of mind, 

perpetually obsessed 

with bones that grind. 

 

These ignorant fireflies 

chasing what they´ll never get, 

a truthful way to live  

yet only will they find 

moments of regret. 
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„Það versta er að ég veit ekki nákvæmlega hvað það er sem hrekur mig í burtu 

frá honum þegar hann fer í þennan ham,“ sagði Ágústa. Hún réttið Sögu ljóðið og 

hikaði. Saga henti ljóðinu í blaðabunka á borðinu og sneri sér snöggt við og lyfti 

brúnum. Ágústa horfði í tómið og hélt áfram: „Þegar ég var yngri þá vorum við pabbi 

með mjög markvissar hugmyndir um hvað ég vildi gera og hvaða leið ég ætti að fara en 

núna, það er eins og núna sé hann orðinn svo útbrunninn og það er ekkert sem heillar 

mig við líf hans, ég vil ekki vera eins og hann.“ Ágústa leit í augu Sögu og lifnaði við. 

„Nákvæmlega! Ég vil alls ekki vera eins og hann.“ Hún leit aftur í tómið. „Hann á mjög 

bágt, ég held að hann hafi alltaf haft minnimáttarkennd gagnvart mömmu og sé að fá 

uppreisn æru í gegn um mig, ætlar að lifa til fulls og ná betri árangri í gegn um mig.“ 

Saga pírði augun og hugsaði til pabba síns. Að minnsta kosti var pabbi Ágústu 

viðræðuhæfur, ólíkt pabba hennar sem talaði ekki af viti og lifði í sínum einmanalega 

litla heimi með bakkusi. Að minnsta kosti var pabba Ágústu annt um hvað hún gerði 

eða gerði ekki. Þó svo það væri algjörlega í eigingjörnum tilgangi, þá var einhver að 

fylgjast með henni, einhver sem hvatti hana.  

„Ég álása honum samt ekki. Mér finnst hann bara vera aumingi. Aumingi sem 

lætur kúga sig. Aumingi eins og pabbi þinn,“ bætti Ágústa við. Varir Sögu herptust og 

hún kinkaði hægt kolli.  

„Þeir eru kannski ekki svo ólíkir þeir tveir, hrekja frá sér ástvini. Hvað er hann 

að gera annað en að hrekja mig í burtu?“ spurði Ágústa. 

„Sýna afskiptahyggju,“ svaraði Saga. 

„Ha?“ Ágústa setti í brýrnar. 

„Afskiptaleysi, umhyggju? Ég veit ekki hvar pabbi þinn er þarna á milli, eða 

hvar mörkin liggja. Hann er allavega ekki alveg á öðrum endanum.“  

„Nei, það er kannski vandamálið. Hann flakkar of mikið þarna á milli,“ sagði 

Ágústa. Hún hvarf í tómið enn dýpra en áður og Saga stóð upp. Hún teygði sig eftir 

svarblárri bómullarpeysu á gólfinu, klæddi sig í hana og kláraði að ganga frá dótinu á 

skrifborðinu. 

„Ég er að spá í að flytja út,“ sagði Ágústa. Saga snarhætti því sem hún var að 

gera og leit á Ágústu. 

„Ha?“ 

„Haukur var að segja mér að Gunnar væri að flytja út um mánaðamótin.“ 
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„Ætlarðu að flytja inn með Hauki?“ spurði Saga undrandi.  

„Já, ég af hverju ekki?“ Ágústa brosti létt. „Ég er komin með upp í kok á því að 

vera heima og það er kannski kominn tími til að standa á eigin fótum.“ 

„Eigin fótum? Að flytja inn til kærastans? Þið voruð að byrja saman.“  

 „Já kannski en það eru strax búin að myndast svo sterk tengsl,“ sagði Ágústa. 

Saga skaut upp annarri augabrúninni í takt við tortyggilegt glottið.    

„Heldurðu að hann láti þig borga nokkra leigu?“ spurði Saga. 

„Ég býðst auðvitað til að borga eitthvað,“ sagði Ágústa. „En ef hann vill ekki að 

ég borgi, þá ætla ég ekkert að pína hann til að taka við peningnum,“ viðurkenndi hún. 

Saga rak upp tilgerðalegan hlátur ofan á allan rembinginn í andlitinu.  

„Þú ert svo sjálfri þér lík,“ sagði hún. Ágústa brosti og yppti öxlum.  

„En eigum við að koma, ég er líka með svona vandamál að nenna ekki að vera 

heima hjá mér,“ sagði Saga. Ágústa stóð upp og þær gengu út úr herberginu, Saga 

harðlokaði á eftir sér. 

„Þú getur bara flutt inn með okkur Hauki!“ stakk Ágústa upp á. Saga leit 

skeptísk á vinkonu sína og fór niður stigann. Í ganginum niðri mættu þær Hugrúnu.  

„Eruði strax farnar?“ 

„Já,“ svaraði Saga. 

„Hvert eruði að fara? 

„Út.“  

~ 
„Hvernig finnst þér?“ spurði Saga þegar hléið byrjaði.  

 „Allt í lagi svona, en þér?“ sagði Ágústa. 

 „Ekkert sérstök, vonum bara að seinni hlutinn verði betri.“ 

 „Veistu ég er búin að vera að hugsa þetta og ég er orðin mjög spennt yfir því að 

flytja inn til hans,“ sagði Ágústa.  

Saga þvingaði fram bros. Henni leist ekki á blikuna. En hvað gat hún sagt, 

Haukur er of dularfullur? Það hefði ekkert upp á sig. Kannski hún ætti að reyna að 

samgleðjast. Og þó, ef hún hefði á réttu að standa með hann? Ef það var þá hann.  

 „Ágústa,“ sagði hún. „Ég held að eitthvað gæti hafa gerst.“ 
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 „Hvað meinarðu?“ spurði Ágústa. 

 „Nýársnótt. Þegar ég endaði heima hjá Hauki. Ég held að eitthvað gæti hafa 

gerst með mig og hann.“  

Ágústa varð alvarleg á svip. „Ha?“ 

 „Ég var náttúrulega dauðadrukkin en ekki hann. Ég held kannski að hann hafi 

notfært sér það, skilurðu?“ 

 „Nei bíddu, af hverju heldurðu það?“ 

 „Ég fann bara, ég fann það einhvern veginn á mér þegar ég vaknaði.“ 

 „En þú manst ekki neitt.“ 

 „Nei,“ sagði Saga. Ágústa leit á bíó tjaldið.  

„Þá hefur ekkert gerst. Ekki nema þú viljir bara skemma þetta fyrir mér núna.“ 

 „Ha?“  

 „Ertu að reyna að skemma fyrir okkur Hauki?“  

 „Nei auðvitað ekki, ég myndi aldrei, ég man ekki neitt, Ágústa, mér leið bara 

skringilega alls staðar þennan dag. Kannski var ég bara að ímynda mér, ég vaknaði líka 

í öllum fötunum.“ 

 „Nákvæmlega, þú varst búin að segja mér þetta allt saman,“ sagði Ágústa og 

brosti. Saga herpti saman munninn. 

 „Ég er að spá í að fara á klósettið, þarft þú? spurði hún.  

 „Nei,“ svaraði Ágústa. 

  

Saga strunsaði niður ganginn í átt að hringhurðinni sem vildi svo til að vera pikkföst. 

Hún reyndi að koma henni af stað án árangurs, pirringurinn stigmagnaðist við hindrun 

hennar til að slaka á. Hún beit fast á jaxlinn, kreppti hnefana og kramdi þar af leiðandi 

sígarettuna sem hún hélt á. Hún fleygði frá sér ónýtu tóbakinu og gerði meðvitaða 

tilraun til að róa sig niður. Hún dró andann djúpt í gegnum nefið og andaði eins rólega 

frá sér og hún mögulega gat í þeirri veiku von um að núllstilla geðheilsu sína. Hún beit 

enn á jaxlinn og hristi á sér hausinn ákaft og strunsaði til baka upp ganginn og inn í 

bíósalinn. Hún þreif töskuna sína og brosti herptu brosi til Ágústu. „Gleymdi töskunni.“ 

Á leiðinni út gramsaði hún klunnalega en ákaft í óskipulagðri hliðartöskunni og reif upp 

sígarettupakkann. Annars hugar þrammaði hún  niður ganginn, sömu leið og áður, þegar 

hún mundi eftir lokuðu hringhurðinni. Hún snarhemlaði, sneri sér við á leifturhraða og 
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tók á rás í hina áttina, næstum hlaupandi. Þegar hún kom að útidyrahurðinni hinum 

megin í húsinu fleygði hún hurðinni upp og kveikti sér í sígarettunni. Hún kærði sig 

kollótta um fólkið í kring og gekk í burtu frá húsinu. Hún fór yfir götuna og stoppaði í 

litlu skoti. Hún andaði að sér reyknum af fullum krafti og andaði honum svo út eins 

rólega og hún mögulega gat. Hún lagði töskuna frá sér á stéttina og hallaði sér upp að 

húsveggnum. Milli þess sem hún saug að sér tóbakið gnísti hún tönnum hægt en 

örugglega.   
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Greinargerð 
 

 

Þegar ég tók B.A. verkefnið mér fyrir hendur ákvað ég að skrifa heilsteypta smásögu. Í 

ritlistinni hef ég lært einna helst að skrifa í því formi á skapandi hátt og vildi ég sýna 

það sem ég hef lært hvað mest í því fagi. Þessi smásaga er sú lengsta sem ég hef skrifað 

og lærði ég ýmislegt um samsetningu lengri verka sem þessu í ferlinu.   

Varðandi efni sögunnar þá langaði mig að tækla áfengisnotkun á einn eða annan 

hátt. Ég var sjálf nýhætt að drekka þegar ég fékk hugmyndina í byrjun janúar 2011 og 

langaði að draga upp mynd af samfélagi sem sýndi ókosti drykkju og tök Bakkusar á 

fólki. Í fyrstu hugðist ég skrifa um persónu sem myndi í hefðbundnu íslensku 

nútímasamfélagi sjá vitleysuna í því að eitra sjálfa sig með slíku deyfiefni. Ég sá fyrir 

mér persónu sem hefði alltaf gert eins og allir aðrir. Þegar hún kæmi á unglingsárin færi 

hún að fikta við drykkju og reykingar eins og allir vinir hennar en sæi svo heimskunna í 

því og ákvæði að hætta. En myndi ekki stoppa þar heldur taka það alla leið og í raun 

velja sér lífsleið sem stuðlaði að því að hún þyrfti að hverfa aftur til fortíðar, það er að 

haga sér eins og frumbyggjar eða steinaldarmenn. Borða allt frá náttúrunnar hendi, 

keyra ekki bíla o.s.frv.  

 En svo þróaðist hugmyndin á meðan ég skrifaði, sagan varð til í ferlinu við að 

skrifa hana. Mér datt í hug að skrifa um samfélag þar sem áfengi væri bannað en 

eftirköstin lifðu enn í fólkinu. Það er að segja almenningur var sviftur áfenginu án þess 

að kjósa það sjálfur og stæði þar af leiðandi enn í þeirri trú að áfengi væri gott, áfengi 

gerði lífið léttara og skemmtilegra. Eins og þegar fíkniefnaneitandi er neyddur til að 

hætta í neyslu án eigin frumkvæðis.  

 Þegar ég byrjaði að skrifa senur mótuðu þær söguna og heimsmynd hennar. 

Veröld áfengisleysisins varð ekki lengur aðalatriði heldur aukaatriði í sögunni um Sögu 

sem glímir við sjálfa sig og afleiðingar óhóflegrar drykkju. Saga er aðalatriðið í sögunni 

sem sýnir sneið úr lífi hennar.  

 Tilgangurinn með Steinbjörgu var annar í byrjun en hann varð í lokin. Hennar 

hlutverk ætlaði ég að hafa stærra til að sýna betur samfélagsmyndina í þessu nýja ljósi. 

Hún er áhrifarík stjórnmálakona sem stendur fyrir áfengisbanninu. Til að byrja með 

vildi ég hafa meiri tengingu milli hennar og Sögu, sýna þær sem andstæður en jafnframt 
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skoða hvað þær eiga sameiginlegt. Hlutverk hennar varð að lokum ekki eins sterkt en 

hún er ennþá fyrirmynd fyrir áfengisbannið og kemur aðeins fyrir í umræðu hjá 

persónum sögunnar til að persónugera samfélagssýnina. 

 Aðal  atburðurinn í sögunni er ráf aðalpersóunnar, Sögu, eftir gámlárskvöldið. 

Hún vaknar með gífurlega timburmenn og man ekki neitt frá ákveðnum tímapunkti 

kvöldsins, þegar hún var að dansa við Hauk. Hún veit þó að eitthvað hefur gerst. 

Eitthvað sem hún er ekki sátt við en á bágt með að horfast í augu við. Hún vaknar í 

ókunnugu húsi en drífur sig út. Hún drífur sig heim og vill í raun eyða eftirköstunum í 

líkamanum eins og áfengið hefur eytt minningunni um endinn á kvöldinu.  

 Hugsunin með fyrstu senunni í sögunni er til að demba lesandanum inn í 

atburðarás sem sýnir sinnu- og ábyrgðarleysi Sögu.  Hún er föst í eigin heimi og hirðir 

ekki mikið um aðra eða hennar nánustu. Hún er sinnulaus á aðra og sjálfa sig eins og 

fram kemur í eftirköstum drykkjunnar. Hún ýjar að einhverju við mömmu sína og síðan 

Ágústu en þær skjóta hana í kaf og hún ákveður þá að ræða ekki hið mögulega atvik 

neitt frekar. Hún ákveður að það sem hún man ekki; hafi ekki gerst, eins og mamma 

hennar orðar það. 

 Einnig sýnir þessi fyrsti kafli hvað Saga er í raun sjálflæg. Hún er í losti en 

hugsar ekki hvað gæti hafa komið fyrir bróður hennar heldur einblínir á það hvað 

mamma hennar veitir henni litla athygli eins og hún sé bara gagnslaus draugur. 

Mamma Sögu er ýmist kölluð móðir, mamma eða Hugrún. Í fyrsta kaflanum er 

hún kölluð móðir til að sýna mikilvægi hennar hlutverks í lífi Sögu þó svo hún hafi ekki 

alveg staðið undir því. Í næstu köflum á eftir er hún kölluð mamma þar til Saga kemur 

til hennar með efasemdir sínar um kvöldið áður og mamma hennar lokar hana af og vill 

ekki ræða það. Eftir það er hún kölluð nafni sínu; Hugrún. Meiningin er að sýna hvað 

móðurást er mikilvæg og nauðsynleg fyrir börn og ungmenni. Að geta leitað til móður 

sinnar eða foreldra því ef þau fá ekki stuðning hjá þeim verða foreldrarnir að mun 

hlutlausari persónum í lífi þeirra. Saga hefur þegar misst öll tengsl við pabba sinn og 

eftir þessa tilraun hennar til að trúa mömmu sinni fyrir því sem kann að hafa gerst 

missir hún að mörgu leyti traust hennar.  

Ljóðið er eftir mig en á að vera eftir Sögu. Hún veit ekki hvernig hún á að tjá 

hugsanir sínar um efasemdir nýársnæturinnar og skrifar þær niður í ljóðaformi. Þegar 

Ágústa biður um að fá að sjá ljóðið og segir ekkert um það heldur fer að tala um sjálfa 
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sig ber það vott um brest í vináttusambandi þeirra sem verður síðan staðfest í 

lokasenunni þegar Ágústa vill ekki heyra um efasemdir Sögu og telur hana vera að 

reyna að eyðileggja fyrir sér. Sjálflægni þeirra beggja er eitrið í sambandinu.   

Dagbókarfærslan gefur eilitla innsýn í gamalt fjölskyldulíf Sögu, sýnir hvaðan 

hún kemur og við hvernig aðstæður hún ólst upp. Pabbi hennar er alkóhólisti og hún bar 

sig alltaf saman við yngri systkini sín sem þurftu aldrei að líða eins fyrir brjálæðisköst 

pabba þeirra. Hún var elst og þurfti að upplifa verstu hlið pabba þeirra áður en mamma 

þeirra skilur svo við hann. 

Draumurinn er súrrealísk innsýn í hvernig hún á að leita svara við vandamáli 

sínu. En á jafnframt líka að tákna hefðbundinn draum Sögu sem persónu. Pabbi hennar 

kemur fyrir í draumnum sem er merki um það að hún á óuppgert samband við hann sem 

kemur líka fram þegar hún kaupir sígarettur af Fal, gömlum félaga pabba hennar. Hún 

vill ekkert tala um hann. Consetante á að vera dulmál fyrir réttu leiðina fyrir Sögu til að 

vinna úr nýársnóttinni. Hún þarf að bjarga sjálfri sér og glíma við aðstæður. En Saga 

nýtir sér vísbendingar að takmörkuðu leyti af ótta við það sem gæti hafa gerst, ótta við 

hvað aðrir segja og ótta við að þurfa að kljást við það.  

Saga er skilin eftir upp við húsvegg í álíka jafn mikilli tilfinningaóreiðu og þegar 

lesandinn kynntist henni fyrst. Hún er álíka óþreyjufull, óviss og ósamkvæm sjálfri sér. 

Lesandinn er skilinn eftir í lausu lofti og veit í raun ekkert frekar en Saga hvernig hún 

muni glíma við minnisleysi nýársnæturinnar eða hvort hún geri það yfir höfuð. Þetta 

gæti verið vendipunktur í lífi Sögu þar sem hún ákvæði að taka loks ábyrgð á eigin lífi. 

Hún gæti líka haldið áfram í stefnuleysinu. Lesandanum er látið eftir að ímynda sér það. 

 

 


