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Tilurð verksins 

Leikritið Ergelsi er útskriftarverk mitt úr grunnnámi í ritlist við Háskóla Íslands, 

sumarið 2011. Í stuttu máli fjallar leikritið um Björgu, tæplega fertugan rithöfund sem 

kemur á æskuslóðirnar til að hugsa um aldraðan föður sinn meðan móðir hennar fer í frí 

til Tenerife. Björg er nýlega skilin við eiginmann sinn, Harald, en þau eiga saman 

soninn Brján sem er tólf ára. Á meðan Björg dvelur í sveitinni ætlar hún ekki einungis 

að hlúa að Brjáni, syni sínum, og hugsa um föður sinn heldur  ætlar hún einnig að skrifa 

handrit að þáttum sem byggja á metsölubókum hennar um leynilögreglukonuna 

Karólínu. Auk handritsins, sem framleiðendur þáttanna bíða óþreyjufullir, er Björg 

komin í tímaþröng með næstu bók sem hún á að skila af sér innan skamms. Þegar Björg 

kemur í sveitina kemst hún að því að æskuvinkona hennar, Silja, er einnig stödd þar en á 

uppvaxtarárunum voru þær tvær mjög samrýmdar og fylgdust meðal annars að í 

framhaldsskóla. Þegar Björg hefur komið sér fyrir og hyggst hefja skrifin verður henni 

ekkert úr verki því í hvert sinn er hún ætlar að skrifa er hún trufluð. Allt í gegnum 

verkið reyndi höfundur að fanga þá ringulreið og spennu sem myndast í kringum Björgu 

í slíkum aðstæðum. Vandamálin hlaðast smám saman upp og óreiðan verður meiri þar til 

Björg er við það að tapa áttum. 

Allt frá upphafi vildi ég taka fyrir efni sem ekki væri mikið tekið á innan 

leikhússins, eitthvað ferskt og nýtt og  jafnvel ögrandi. Alveg ómeðvitað var 

samkynhneigð það fyrsta sem varð fyrir valinu, eða eins og í þessu tilfelli, ástir milli 

tveggja kvenna. Efnið hefur verið mér hugleikið frá því að ég sat áfangann Straumar og 

stefnur í bókmenntafræði en þar er meðal annars tekið á hinseginfræðum. Hvatinn að 

skrifunum er margþátta og kemur úr ólíkum áttum en hér á eftir mun tilurð verksins 

tíunduð ítarlega. Leikritið Ergelsi er í megindráttum ʽöðruvísiʽ ástarsaga, það er saga 

tveggja kvenna sem fóru á mis við ástina en hafa nú fengið annað tækifæri. Til að gera 

efninu góð skil, þ.e. að tilfinningasemin yrði ekki yfirþyrmandi, ákvað ég að grípa til 

gamansemi en á þann hátt reynist oft auðveldara að útrýma fordómum, ef einhverjir eru, 

og nálgast sem flesta með jafn viðkvæmu efni og samkynhneigð.  

Oft og tíðum umbreytir léttleikinn hinu óþægilega í þægilegt en með léttleika reyni 

ég einnig að útrýma þeim samfélagslegu viðhorfum sem enn eru ríkjandi meðal margra. 

Yfirleitt er ætlunin þó eingöngu sú að kitla hláturtaugarnar og engin djúp merking sem 

liggur þar á bakvið. Markmiðið var að þættir verksins yrðu línulaga og miðuðu allir að 

heildarhugmynd þess, ekki ósvipað því sem gengur og gerist hjá öðrum höfundum. Þá 

vildi ég flétta saman þræði verksins, láta þá mætast og mynda að lokum 

heildarhugmynd þess eins og ég hef séð innan rússneskrar leikritunar. Fyrstu drög urðu 

heldur dramatísk og þar sem markmið mín voru ekki skýr frá upphafi varð 



söguþráðurinn og persónusköpun svolítið á reiki. Sveitarómantík hefur verið áberandi 

innan rússneskrar leikritunar, sbr. Anton Chekhov, en þegar ég komst inn í ákveðið flæði 

ákvað ég að halda mig við hana.  

Eftir fyrsta fund minn með leiðbeinanda mínum, Hlín Agnarsdóttur,  komst talsvert 

skipulag á vinnuferlið og náði ég að temja mér breytt og öguð vinnubrögð. Að beiðni 

Hlínar skrifaði ég hjá mér nákvæma lýsingu á persónum verksins, spurði þær spurninga 

sem tengdust áhugamálum þeirra,  bakgrunni, markmiðum og ástríðum en þá fyrst urðu 

þær skýrar á blaði uns þær höfðu öðlast sitt eigið líf innan textans.  Upp frá þessu hófust 

hin raunverulegu skrif með ákveðna hugmynd að leiðarljósi. Hugmyndin sem var í 

upphafi ástir tveggja kvenna hlóð smám saman utan á sig og þótti mér áhugavert að ekki 

kæmi fram í upphafi að aðalpersónurnar tvær hefðu áður verið elskendur. Lesendur áttu 

að fá þá tilfinningu að eitthvað hefði komið upp á þeirra á milli en ekki nákvæmlega 

hvað það væri og átti það að koma smám saman í ljós. Vettvangurinn varð sveitin mín, 

Skagafjörður, þó það komi ef til vill ekki skýrt fram innan leikritsins en með því að nota 

kunnuglegar slóðir náði ég að gera efnið áhugavert og sannfærandi í senn. 

Ákveðin rómantík felst í skrifunum sjálfum, því ferli frá því að lítil hugmynd verður 

með tímanum að heildstæðu verki og því þótti mér tilvalið að aðalpersóna verksins, 

Björg, væri rithöfundur. Sú staðreynd býður einnig upp á þá streitu sem hlýst af 

glundroðanum í kringum hana þegar hún nær ekki að skrifa. Margt í fari persóna er sótt 

til fólks í kringum mig, þar á meðal sjálfrar mín, en líkt og höfundur er önnur 

aðalpersóna verksins svolítill flækjufótur sem ætlar sér jafnan of mikið. Þá á ég 

vitaskuld við Björgu og veru hennar í sveitinni. Leikritið sjálft breyttist heilmikið frá 

upphafi þó fléttan hafi áfram verið svipuð, Björg kemur á æskuslóðirnar til að hugsa um 

aldraðan föður sinn og hittir þar æskuvinkonu sína. Fyrst um sinn var hugmyndin sú að 

Silja og Björg væru staðsettar í sama húsi en það reyndist ómögulegt án þess að vera 

hreinlega þröngvað fram. Tengingin á milli þeirra mátti heldur ekki vera of sterk þar 

sem þær eru elskendur og því var ákveðið að Silja hefði komið nokkur sumur í sveitina 

sem barn en á unglingsárunum hefðu þær Björg fylgst að í framhaldsskóla, jafnvel verið 

saman á heimavist þar sem þær urðu ástfangnar. Þær máttu því hvorki hafa alist upp 

saman né vera skyldar því það myndi vekja upp önnur viðbrögð en þau sem höfundur 

hefur í huga, það er samúð og samkennd. Best var því að Björg kæmi til að hugsa um 

föður sinn en Silja á öðrum forsendum. Hugmyndin um sumarbústaðinn kom í 

framhaldi af því, því vissulega hefur Silja sterkar taugar til gömlu sveitarinnar þar sem 

hún eyddi mörgum sumrum og varð ástfangin í fyrsta sinn.  

Þær Silja og Björg gátu aldrei gleymt hvor annarri en flúðu báðar í hjónaband því 

þær þorðu ekki að stíga skrefið og opinbera kynhneigð sína. Silja er þekktur 



einstaklingur og Björg siglir hraðbyri upp metorðastigann með gerð þátta sinna um 

leynilögreglukonuna Karólínu. Þar fléttast saman atriði sem eru hindranir eða steinar 

sem þær hnjóta um og geta því enn síður opinberað ást sína hvor til annarrar, þ.e.a.s. 

þær eru báðar opinberar persónur, giftust og önnur þeirra eignaðist barn. Í upphafi var 

hugmyndin sú að Silja og Björg hefðu ekki sést síðan þær voru unglingar en hefðu 

aldrei getað gleymt hvor annarri. Þær áttu að hittast fyrir tilviljun í sveitinni og finna 

tilfinningar sínar vakna á ný, tilfinningar sem þær höfðu eytt mörgum árum í að bæla 

niður. Í þróun breyttist hugmyndin örlítið og áttu þær því í ástarsambandi á 

unglingsárunum en höfðu einnig hist í Reykjavík nokkrum mánuðum áður en leikritið 

gerist og hafa átt í ástarsambandi síðan. Slík nálgun þjónar verkinu betur því þá getur 

verkið gerst á einum sólarhring og ekki þarf að dvelja við endurfundi þeirra. Konurnar 

vilja halda sambandi sínu leyndu fyrst um sinn þar sem ekki einungis þeirra eigin 

tilfinningar gætu orðið fyrir hnjaski heldur allra annarra sem tengjast þeim í leiðinni. 

Fyrst og fremst vilja þær þó eyða tíma saman og því skipuleggja þær ákveðið frí í 

sveitinni, fjarri ys og þys, blaðaumfjöllunum og fyrrverandi eiginmönnum. Björg þarf 

að vinna en Silja ætlaði sér alltaf að byggja sumarhús sem hún gæti flúið til hvenær sem 

hún óskaði þess að vera í friði og ró.  

Endurfundir þeirra hafa í för með sér hinar ýmsu flækjur og vandræði sem í fyrstu 

eru óljós en afhjúpast smám saman og tengjast í lokin. Atriði sem þjóna þeim tilgangi 

eru eiginlegur vinskapur kvennanna, Séð og heyrt tímaritið, töskuruglingurinn, ferðalag 

Helgu og vandræði Bjargar við skrifin. Fyrsti þáttur er kynning á persónum leikritsins 

og aðstæðum þeirra en þar kemur jafnframt í ljós að Björg vill koma Haraldi og móður 

sinni út sem fyrst og er ekki í rónni yfir nálægð Silju í kringum sig og því ónæði sem 

hún verður fyrir í hvert sinn er hún sest niður til að skrifa. Tilgangur Bjargar og Silju 

kemur ekki strax fram því ég vildi halda honum leyndum eins lengi og hægt væri. Í 

öðrum þætti varpar ég ljósi á þann vinskap sem raunverulega er á milli kvennanna 

tveggja og reyni að dýpka þau tilfinningabönd sem þær eru bundnar. Í þriðja þætti 

stigmagnast vandræði kvennanna þar til spennan nær hámarki og upp kemst um allt 

saman. Helga snýr aftur heim og Haraldur kemur með henni en þau hafa þá bæði lesið 

fregnir af kynhneigð Silju og grunar sitthvað. Ákveðin lausn felst í þriðja þætti þar sem 

málin eru loks komin upp á borð og því er hægt að vinna úr þeim á einhvern hátt. Helga, 

sem er í taugaáfalli yfir nýfundinni vitneskju um dóttur sína, fellst á að fara aftur út á 

flugvöll og Haraldur, hinn trausti fyrrum eiginmaður og barnsfaðir, kemur verulega á 

óvart. Fátt haggar hinsvegar Indriða og Brjáni og því kippa þeir sér ekki upp við hið 

nýja ástarsambandi Bjargar og Silju. Jón, nágranni hjónanna, stendur hinsvegar alltaf 

svolítið fyrir utan allt saman og veit því ekkert hvað er í gangi.  

Í upphafi var markmið mitt að leggja grjót í götu aðalpersóna verksins en þegar 



skrifum lauk kom í ljós að í raun eru hindranir á vegi flestra sem við sögu koma innan 

leikritsins. Það gerðist óvart en kallast á við nafn leikritsins, Ergelsi, sem í raun hrjáir 

allar persónur þess þó aðallega konurnar tvær. Björg sem kom fyrst og fremst í sveitina 

til að skrifa nær aldrei að skrifa sökum ytra ónæðis og fá þær Silja af sömu ástæðu ekki 

það næði saman sem þær óskuðu sér. Silja kom á æskustöðvarnar til að byggja sér 

sumarbústað en illa gengur því hún fær ekki efniviðinn sem hana vantar. Silja kom 

einnig til að flýja veruleikann því skilnaður hennar er nú eitt heitasta umfjöllunarefni 

fjölmiðlanna en þá uppgötvar hún að Séð og heyrt er líka borið út í sveitinni og eru 

blaðamenn þess iðnir við að grafa upp leyndustu leyndarmál hennar og troða þeim á 

forsíðu tímaritsins. Ástkona Silju hefur einnig verið dregin niður með henni og samband 

þeirra opinberað fyrir alþjóð en það sem verra er fjölskyldum þeirra áður en þær hafa 

náð að gera hreint fyrir sínum dyrum. Helga er að reyna að komast í ferð sem hún vildi í 

rauninni aldrei fara en kemst ekki lengra en út á flugvöll. Hún kemur því aftur heim, fær 

taugaáfall en endar með að fara í ferðina, sem hún kaus ekki í upphafi. Haraldur vill 

helst eyða tíma í sveitasælunni, með fyrrum eiginkonu sinni og syni þeirra, en endar 

sem einkabílstjóri Helgu landshornanna á milli, frá Skagafirði til Keflavíkur og síðan 

fram og tilbaka. Indriði vill helst engu breyta og hafa Helgu sína hjá sér en Helga er 

ekki fyrr komin heim þegar hún fer aftur suður. Indriði, sem er orðinn elliær, veit þó 

ekki nákvæmlega hvað það er sem hann vill og er því helst áhrifavaldur í lífi Bjargar 

eða plöntun, það sem verður til þess að hún kemur á heimaslóðirnar. Brjánn vill fá að 

leika sér í friði og gerir það svona yfirleitt en verður þó ávalt fyrir einhverjum 

truflunum. Síðan er það Jón. Jón er ákveðin staðalímynd af manni sem fær aldrei það 

sem hann vill út úr lífinu því hann ber sig ekki eftir því. Þorir aldrei að spyrja neins, er 

hógvær og feiminn. Hann er ástfanginn af Björgu en hefur aldrei þorað að segja henni 

það.  

Ást Jóns til Bjargar kemur ekki endilega fram í verkinu en þagnirnar og hikið eiga 

að bera þess merki að hann vill orða eitthvað við hana en þorir því aldrei. Jón hræðist 

árekstra meira en allt og gæti því aldrei blómstrað í sambandi með Björgu. Jón er 

kómísk persóna en hans tilgangur er sá að dýpka aðrar persónur verksins og er hann því 

ómissandi innan þess. Helga er mikilvæg fyrir heildarfléttuna því húsmæðraorlof hennar 

gefur Björgu ástæðu til að koma á æskuslóðirnar en einnig er það spennuvaldur og 

skapar heilmikla flækju. Ef Indriða nyti ekki við væri enginn til að hugsa um og því 

engin ástæða fyrir Björgu að vera í sveitinni nema í heimsókn. Indriði og Brjánn eru á 

svipuðum stað í lífinu, þeir hafa lítið um flest að segja því annar þeirra er genginn í 

barndóm, sökum elliglapa, en hinn er barn. Þó hafa þeir mikil áhrif á framvindu 

verksins, þeir dýpka aðrar persónur, halda söguþræði og samtölum gangandi, eru 

áhrifavaldar í lífi aðalpersóna en jafnframt sáttasemjarar og samband þeirra er í senn 



fallegt og skoplegt. Án Bjargar og Silju væri engin saga. Nöfn persóna eru valin eftir 

hentugleik og þótti mér þau flest lýsandi fyrir hvern og einn. Ég mun ekki tíunda hér 

ástæður nafnavalsins heldur benda á að af tilviljun var hægt að ríma skemmtilega við 

nöfn aðalpersónanna, Silja er að skilja og Björg er örg sem er einnig tvírætt því sbr. örg í 

skapi, en jafnframt örg þ.e.a.s. samkynhneigð. Ákveðin tvíræðni kemur fram í heiti 

leikritsins, Ergelsi, en eftir miklar vangaveltur og hugmyndaflæði kom heitið frá 

leiðbeinanda mínum og eftir það kom ekkert annað til greina.  

 Í lokin vil ég þakka Hlín Agnarsdóttur alla þá vinnu og tíma sem hún hefur lagt í 

yfirferð leikritsins svo það gæti orðið að veruleika.  Þegar ég viðraði hugmyndir mínar 

fyrst við hana tók hún þeim fagnandi, hvatti mig áfram og til að temja mér ákveðin 

vinnubrögð og skipulag sem auðveldað gætu ritunarferlið. Hlín kom með marga 

gagnlegu punkta og hugmyndir og var óhrædd við að segja mér hvar betur mætti fara og 

hvar ég væri á réttri leið. Ég hef reynt að fylgja leiðbeiningum hennar í hvívetna og nýtt 

mér athugasemdir hennar, hugmyndir og kunnáttu eftir bestu getu. Hlín lagði sig fram 

svo leikritið Ergelsi gæti orðið að veruleika og hefur aðstoð hennar, áhugi og kunnátta 

verið mér ómetanlegur styrkur við tilurð verksins. Einnig vil ég þakka unnustu minni 

Guðrúnu Daníelsdóttur, leikstjóra og handritshöfundi, allan þann styrk og þá þolinmæði 

sem hún hefur sýnt mér á ritunarferlinu ásamt því að vera innblástur minn til verksins. 

Guðrún fór yfir handritið þegar það var enn í þróun, gerði við það athugasemdir og 

bætti gjarnan betur úr en kunnátta hennar og yfirsýn hefur verið ómetanleg og varð 

verkið enn heilsteyptara fyrir vikið. 



1. ÞÁTTUR

Við sjáum inn í tveggja hæða hús úti í sveit. Á
efri hæðinni eru þrjú svefnherbergi, eitt stórt
hjónaherbergi (sviðs hægri) og tvö lítil (undir
súð) þar við hliðina. Stór stigi liggur af efri
hæðinni niður á þá neðri. Á neðri hæðinni (sviðs
hægri)er útgangur, við stigann, og hefðbundin
stofa fremst í húsinu. Við hlið stofunnar er
borðstofa og næst eldhúskrókur. Milli borðstofu og
eldhúskróks er aðalinngangur (útidyrahurð). Íbúðin
hefur brag eldri hjóna. Skenkur er í stofunni, við
hlið stigans eða undir honum. Í eldhússkróknum
stendur Helga (kona að nálgast sjötugt) og lagar
kaffi. Á efri hæð hússins, í hjónaherberginu, er
Indriði (rúmlega sjötugur) og býr mjög
vandvirknislega um rúmið. Hann er klæddur hvítum
nærbol og hvítu föðurlandi. Þegar Helga hefur gert
kaffikönnuna klára gengur hún í átt að stiganum og
kallar:

HELGA:
Iddi!

Iddi lítur upp en svarar ekki. Helga opnar útidyrnar og fer
út fyrir. Hundur geltir fyrir utan. Helga kemur strax aftur
með morgunblað í hendinni og Séð og heyrt tímarit pakkað inn
í silfurlitan pappír. Indriði kemur niður stigann hægum
skrefum. Helga gengur annars hugar að stiganum og kallar
aftur.

HELGA:
Iddi. Ertu klæddur?

INDRIÐI:
(Indriði er næstum dottinn í miðjum stiganum) Jaaá

Helga sér að Indriði er ekki klæddur.

HELGA:
Því ertu ekki klæddur. Ætlarðu að vera á nærfötunum
þegar þau koma.

INDRIÐI:
Nú, ég fann engin föt.

Helga tekur upp slopp sem liggur á gólfinu og hengir hann á
fatasnaga hjá útidyrunum (við stigann). Indriði er nú kominn
niður stigann. Helga réttir honum blöðin.

HELGA:
Ég setti þau til fóta í rúmið.



2.

Helga fer upp stigann en stoppar í miðjum stiga. Indriði
teygir sig í sloppinn en hikar þegar Helga yrðir á hann.

HELGA: (CONT’D)
Það er heitt á könnunni.

Indriði sveipar sloppnum um sig en Helga fer upp á efri
hæðina. Indriði gengur hægum skrefum inn í eldhús og sest
við eldhúsborðið. Helga rótar til fóta í rúminu og tekur föt
upp af því. Því næst tekur hún ferðatösku upp af gólfinu.
Indriði virðir fyrir sér blaðið í silfurlita pappírnum um
stund, leggur það frá sér og flettir í morgunblaðinu. Helga
kemur niður með töskuna og fötin. Hún leggur töskuna frá sér
við útidyrahurðina og skyrtu á stól við hlið Indriða. Síðan
krýpur hún fyrir framan hann með buxurnar. Indriði er
upptekinn við blaðið og lítur ekki upp.

HELGA:
Komdu með fótinn!

Indriði stígur í skálmarnar.

INDRIÐI:
Ég get klætt mig sjálfur.

HELGA:
Ég get ekki beðið eftir því. Nema þú ætlir að vera á
brókinni þegar þau koma.

INDRIÐI:
Nei, það gengur ekki.

Helga togar buxurnar upp.

HELGA:
Stattu upp.

Indriði lítur upp úr blaðinu og á Helgu. Indriði stendur upp
og Helga hysjar upp um hann buxurnar og hneppir þeim.

HELGA:
(móðurlega) Komdu með sloppinn.

Indriði fer úr sloppnum og Helga teygir sig eftir skyrtunni.
Indriði lætur sloppinn falla á gólfið og Helga reynir að
grípa hann en nær ekki taki.

HELGA:
Var þetta nauðsynlegt?

INDRIÐI:
Nei, nei. Ekki nauðsynlegt.
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Helga réttir Indriða skyrtuna og gengur með sloppinn aftur
að fatahenginu. Hún hengir hann þar upp og Indriði klæðir
sig í skyrtuna. Hundur geltir úti. Þegar Helga er á leiðinni
aftur til baka er bankað létt á hurðina. Indriði lítur að
hurðinni og bisar við að hneppa að sér. Helga gengur greitt
að hurðinni. Hún lagar hár sitt, sléttir úr kjólnum og opnar
með bros á vör. Fyrir utan stendur Haraldur (maður um
fertugt) klifjaður töskum. Hann er meðalhár, dökkhærður og
snyrtilega klæddur.

HARALDUR:
Sæl Helga.

HELGA:
Sæll væni minn. Komdu inn fyrir.

Helga tekur við einni tösku og vísar honum inn. Á eftir
Haraldi kemur Brjánn (12 ára) klæddur íþróttagalla, með
bakpoka á öxlunum, og heldur á bókinni Guinness World
Records.

BRJÁNN:
Hæ amma! Vissir þú að það er til fjölskylda sem segir
aldrei satt. Sama hvað.

Brjánn bendir á bókina.

HELGA:
Sæll elskan mín. Já það er aldeilis. Því get ég vel
trúað.

Helga kyssir Brján á kinnina en hann grettir sig, þurrkar
kossinn burt og gengur til Indriða.

BRJÁNN:
Hæ afi!

Indriði sem er enn að bisa við að hneppa skyrtunni klappar
drengnum á kollinn.

INDRIÐI:
Sæll.

HARALDUR:
Hvar viltu fá þetta? (lyftir töskunni).

HELGA:
Settu þetta bara þarna fyrir framan skenkinn ( Helga
bendir á skenkinn).

Björg (tæplega fertug) kemur í gættina. Hún er í símanum.
Björg er meðalhá og grönn, mjög kvenleg. Hún er klædd fremur
gamaldagskjól (í retró stíl) og er stílhrein og snyrtileg.
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BJÖRG:
(í símann) Nei, þú gerir ekkert fyrr en ég segi til.
(hún hverfur úr gættinni og út og gengur síðan fram og
til baka fyrir utan)

Helga og Haraldur líta á hurðina en Indriði teygir sig í
vasa sinn.

INDRIÐI:
(við Brján) Má ekki bjóða þér bolsíu?

Indriði réttir molapoka að Brjáni. Brjánn fær sér.

BRJÁNN:
Takk ... Amma! Hvar? (Brjánn hristir bakpokann sinn
eins og hann viti ekki hvar hann eigi að setja hann).

Helga bendir brosandi upp stigann. Brjánn hleypur upp í
miðherbergið og kastar bakpoka á rúmið. Hann tekur alls
konar hluti upp úr töskunni.

HELGA:
(bendir Haraldi að setjast) Fáðu þér sæti.

BJÖRG:
(úti í gættinni) Bíddu alla vega með það.

Haraldur lítur til Bjargar. Helga gengur inn í eldhús og
hellir kaffi á brúsa. Haraldur sest en Indriði stendur hálf
hreyfingarlaus á gólfinu með hálfhneppta skyrtuna.

INDRIÐI:
Hvert fór strákurinn?

HARALDUR:
Brjánn?

INDRIÐI:
Brjánn! Hver ...

HELGA:
Hann fór upp elskan.

INDRIÐI:
Upp! Já.

HARALDUR:
Ég sé að þið eruð búin að breyta innkeyrslunni. Ætlið
þið að færa hana austar?

HELGA:
Já, við seldum hlíðarlandið og litlu réttina við
fjárhúsið.
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HARALDUR:
Já, fyrir austan veginn?

Helga stoppar og hugsar

HELGA:
Nei, vestan megin við lækinn.

HARALDUR:
Já, auðvitað. Hann Einar á blettinn norðan megin.

HELGA:
Nei, Einar á blettinn fyrir neðan lækinn. Aðeins
vestar. Við erum með beitiland norðan við veginn. Fyrir
neðan Steintún.

Haraldur er orðinn mjög ruglaður.

HARALDUR:
Já, einmitt. Svo þið ætlið að færa heimkeyrsluna.

Helga brosir til Haralds um leið og hún hellir kaffi í bolla
fyrir hann. Haraldur fær sér smá sykur út í. Brjánn kemur
hlaupandi niður með infrarautt kíkisgleraugna-apparat á
höfðinu, hálfgerðan hjálm.

HELGA:
Já, gamli vegurinn verður hækkaður og verður
innkeyrslan að sumarbústaðnum.

Björg kemur inn og kyssir pabba sinn á kinnina um leið og
hún hálf öskrar í símann.

BJÖRG:
Nei og aftur nei. Þetta er ofsalega fallega hugsað en í
praxís er þetta ógerlegt. Ef hún færi með morgunrútunni
væri hún komin um hádegi og það þarf að vera myrkur
þegar hún kemur til Akureyrar. Þetta gerist ekki í
dagsbirtu ...

Indriði bregst hræddur við og felur eyrun með höndunum.
Björg sér það.

BJÖRG:
(tekur símann frá) Æi fyrirgefðu (aftur í símann) Nei,
ekki þú! Það sem ég meina er að við getum búið til aðra
ferð. Þetta þarf ekki að meika sens.

Brjánn liggur í leyni í sófanum og þykist skjóta í áttina að
mömmu sinni með ímyndaðri byssu úr launsátri. Hann er með
hjálminn á höfðinu.
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HARALDUR:
Brjánsi minn, vertu með þetta uppi.

Brjánn er eins og geimvera með kíkisgleraugnahjálminn á
höfðinu og gengur á afa sinn. Indriði horfir hissa á Brján
og virðist hálf hræddur.

BRJÁNN:
En þetta er svo ég sjái kindurnar.

INDRIÐI:
Sérðu kindur með þessu?

HARALDUR:
Þetta er nætursjónauki og það verður að vera nótt.

BJÖRG:
(í símann) Það verður að vera nótt! Punktur.

Björg skellir á, gengur til Helgu og faðmar hana.

HELGA:
Elskan mín, eru þeir erfiðir?

BJÖRG:
Eru þeir ekki alltaf erfiðir?

BRJÁNN:
(tekur af sér hjálminn) Amma! Af hverju er hundurinn
ekki með ól?

HELGA:
Hvað áttu við?

BRJÁNN:
Lausaganga hunda er bönnuð á Íslandi.

HELGA:
Andskotans vitleysa.

BJÖRG:
Ekki blóta mamma.

BRJÁNN:
Mamma, ég hef alveg heyrt andskotans ... og helvítis og
djöfuls ...

BJÖRG:
Já, allt í lagi ... hættu.

INDRIÐI:
Helvítis djöfulsins
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BJÖRG:
Pabbi!

BRJÁNN:
Af hverju er helvítis hundurinn ekki með ól.

HARALDUR/BJÖRG:
Brjánsi/Brjánn

BJÖRG:
(við Harald) Hann heitir ekki Brjánsi.

HELGA:
(réttir Brjáni kókómjólk) Notar þú bílstól?

BRJÁNN:
(hneykslaður) Nei amma, ég er tólf ára.

Síminn hringir aftur hjá Björgu sem svarar og fer út.

HELGA:
Ímyndaðu þér að þú værir alltaf í bílstól, alltaf með
belti og alltaf með axlabönd. Finndist þér það gaman?
Það er eins með hundinn. Hann vill ekki alltaf vera í
belti.

Indriði skoðar hjálminn hans Brjáns og reynir að setja hann
á sig.

BRJÁNN:
(við ömmu sína) Hvað eru axlabönd?

HARALDURR:
Hver er að byggja sumarbústað?

HELGA:
Indriði! Láttu þetta vera.

BRJÁNN:
Má ég horfa á sjónvarpið?

BJÖRG:
(krossar hurðina úti) Nei, nei, nei ... AllS EKKI á
Rúv.

Brjánn lítur í átt að útidyrahurðinni.

HELGA:
Auðvitað elskan mín. Fjarstýringin er þarna á borðinu.

Brjánn fer inn í stofu og kveikir á sjónvarpinu. Hann sest í
sófann. Helga kemur með mjólkurkex á borðið. Indriði eltir
Brján inn í stofu með geimveruhjálminn á höfðinu. Hann sest
við hliðina á Brjáni.
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HARALDUR:
Hver er að byggja?

Björg krossar hurðina.

BJÖRG:
Og af hverju þurfa þau að enda saman? Happy ending
fyrir hvern? Hún hefur engan áhuga á honum.

Haraldur verður vandræðalegur og iðar í sætinu.

HELGA:
Iddi!

Indriði lítur við.

HELGA: (CONT’D)
(Hvöss) Kaffið! (hún hristir höfuðið) (við Harald)
Jæja, hvernig gekk ferðin.

Indriði kemur að eldhúskróknum.

HARALDUR:
Bara eins og í sögu.

HELGA:
Það var nú gott. Taktu þetta af þér Iddi.

Helga hellir kaffi í bolla og Indriði sest við borðið. Hann
tekur hjálminn af sér og skoðar hann.

HARALDUR:
Ert þú alveg klár?

BJÖRG:
(kemur í gættina) Það er ekkert tilbúið fyrir það. Nei
...

Þau líta bæði til Bjargar.

HELGA:
Já, ég er tilbúin.

BJÖRG:
(krossar aftur út)... þið gerið ekkert fyrr en ég hef
sent ykkur nýjasta eintakið.

HARALDUR:
Veistu eitthvað hvernig veðrið er þarna?

HELGA:
Ætli það séu ekki um 30 gráður. Það hefur verið mjög
heitt upp á síðkastið.
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HARALDUR:
Já það er alveg passlegt.

INDRIÐI:
Já, það er alveg passlegt.

Haraldur lítur á Indriða.

HELGA:
Mér finnst það nú helst til heitt.

Björg kemur inn úr dyrunum.

BJÖRG:
(í símann) Við segjum það ...

HARALDUR:
Annars er alltaf ágætis loftkæling á herbergjunum

BJÖRG:
(í símann) Bless

Björg leggur á og gengur í áttina að Helgu

BJÖRG: (CONT’D)
(við Helgu og þau hin) Afsakið

HELGA:
Ekkert mál. Þeir eru erfiðir.

Björg hlammar sér í auðan stól og fær sér kaffi.

BJÖRG:
Þeir eru alltaf erfiðir. Hvernig kaffi er þetta?

HELGA:
Þetta er Bragakaffi.

HARALDUR:
Er allt að verða vitlaust þarna?

BJÖRG:
Nei, nei. Ekkert meira en venjulega.

INDRIÐI:
Komdu sæl (Indriði er aftur kominn með hjálminn á
hausinn)

BJÖRG:
Já hæ pabbi minn. (hún klappar honum annars hugar) Hæ,
hæ ... jæja, hvað segið þið? (við Helgu) Er allt
tilbúið?
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HELGA:
Já, það er allt tilbúið.

BJÖRG:
Ertu ekki orðin spennt?

Brjánn stendur upp frá sjónvarpinu og gengur til þeirra.

HELGA:
Spennt, ja ég er nú aðallega bara kvíðin. Ég skil ekki
hvað ég hef að gera í svona ferð. Komin á þennan aldur.

BJÖRG:
Þetta verður æðislegt mamma. Endurnærandi og fínt. Þú
hefur gott af því að komast aðeins í sólina. Hugsa um
sjálfa þig svona eins og einu sinni.

BRJÁNN:
Mamma, það er enginn Skjár einn hérna.

Björg tekur utan um Brján

HELGA:
Ég skil ekki hvað þú ert að troða mér í þessa ferð.

BJÖRG:
(við Brján) Bíddu aðeins (við Helgu) Æji mamma, ég
vildi bara gera eitthvað fyrir þig. Þú hefur gott af
þessu.

HELGA:
Gera eitthvað fyrir mig. Ef þig langar að gera eitthvað
fyrir mig þá gætirðu stungið upp kartöflugarðinn ... já
eða málað hlöðuna.

BRJÁNSI:
Amma! Má ég mála hlöðuna?

HELGA:
Nei, ég segi bara svona .. og það má alls ekki mála
hlöðuna og ekki stinga upp kartöflugarðinn ... það er
ekki fyrr en í lok sumars.

BJÖRG:
Það hefur nú aldrei verið auðvelt að hjálpa þér mamma.

HELGA:
Nei, ég veit það vel ... Mér þykir bara verst að þurfa
að skilja við hann pabba þinn. Við höfum aldrei verið
svona lengi í sundur.
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BRJÁNN:
Eruð þið líka að skilja?

Það kemur fát á Harald og Helga verður skrítin á svipinn.

HARALDUR:
Hvaða vitleysa.

HELGA:
Við afi þinn! Ég ætti nú ekki annað eftir.

HARALDUR:
Það er enginn að skilja Brjánsi minn.

HELGA:
Nei, elskan mín. Ég tók bara svona til orða.

BJÖRG:
Brjánn, að skilja við er ekki það sama og að skilja.

BRJÁNN:
Nú, hvað er það þá?

HARALDUR:
Það getur bæði þýtt að deyja og ...

BRJÁNN:
Hver er að deyja? Er afi að deyja?

INDRIÐI:
Ég sé engar kindur. Bara hvíta díla.

BJÖRG:
Það er enginn að deyja.

HARALDUR:
Nei, nei það er enginn að deyja.

INDRIÐI:
Það er enginn að deyja.

HARALDUR:
En svo þýðir það líka að yfirgefa (Haraldur lítur til
Bjargar þegar hann segir þetta).

INDRIÐI:
Að fyrirgefa er að fyrirgera.

HELGA:
Yfirgefa, ekki fyrirgera eða fyrirgefa, heldur
yfirgefa.

Helga gerir handahreyfingar til útskýringar.
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BRJÁNN:
Að yfirgefa? Er það ekki það sama og að skilja?

INDRIÐI:
Ég skil ekki.

HELGA:
Þið gerið þá alveg ruglaða.

BJÖRG:
Haraldur! Leyfðu mér að sjá um þetta (ströng á svip).
(við Brján) Amma þín meinti bara að hún er að fara í
burtu í smá tíma. Síðan kemur hún aftur.

BRJÁNN:
Já, ókei. Og er þá enginn að skilja?

HELGA:
Nei, það er enginn að skilja.

INDRIÐI:
Það er enginn að skilja.

Björg og Haraldur horfa á Indriða.

HELGA:
Brjánn minn viltu ekki mjólkurkex?

BRJÁNN:
Nei, mér finnst það ekki gott.

BJÖRG:
Nei, takk.

BRJÁNN:
Hún var ekkert að bjóða þér.

BJÖRG:
Maður segir nei takk Brjánn minn.

BJRÁNN:
Já, nei takk.

HELGA:
Viltu heldur kleinur? Komdu við skulum finna eitthvað
gott handa þér.

Helga fer inn í eldhúskrók og Brjánn á eftir henni. Hún
opnar kökudunk á eldhúsbekknum og stingur að honum kleinum.
Björg og Haraldur súpa á kaffinu en Helga raðar kleinum á
disk og nær í aðra kókómjólk fyrir Brján.
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BJÖRG:
Jæja pabbi minn, heldurðu að það verði ekki bara
notalegt hérna hjá okkur?

INDRIÐI:
Ha, jú

BJÖRG:
Við finnum okkur eitthvað að gera?

INDRIÐI:
Já, já, við þurfum að gefa.

BJÖRG:
Ha?

HARALDUR:
Mér heyrist þú allavega hafa nóg á þinni könnu (lítur á
Björgu). Ertu viss um að þú viljir ekki að ég verði
eftir.

BJÖRG:
Verðir eftir. Nei, hvers vegna?

HARALDUR:
Nei, ég meina heldurðu að þú náir eitthvað að skrifa
með þá tvo hérna.

BJÖRG:
Með þá tvo! Viltu passa hvernig þú talar.

HARALDUR:
Nei, ég hefði bara gaman af því að vera aðeins í
sveitinni. Svolítið ferskt loft og vinna aðeins.

BJÖRG:
Og hvað með mömmu? Hvernig á hún að komast suður?

HARALDUR:
(mjög varfærnislega og rólega meðan hann sýpur á
kaffinu) Með rútunni bara.

Það kemur illur svipur á Björgu.

BJÖRG:
Þú lætur ekki gamla konu hossast ...

HARALDUR:
Ja, eða ég gæti komið aftur.

Björg sér Helgu og Brján koma í átt að borðinu.
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BJÖRG:
Nei, Haraldur. Við vorum búin að ræða þetta.

Helga kemur með kleinur á fati og leggur á borðið.

HELGA:
Viljið þið ekki fá ykkur kleinur.

HARALDUR:
Nei, ómögulega takk.

HELGA:
Ég á líka soðbrauð já og ástarpunga. Viljið þið það
heldur?

BRJÁNN:
(hlær) Ástarpunga!

BJÖRG:
Nei vertu ekkert að hafa fyrir okkur mamma mín.

HELGA:
Það er ekkert að hafa fyrir.

BRJÁNN:
Hvernig pungar eru það?

HELGA:
Hefurðu aldrei fengið svoleiðis. Þeir eru þarna á
borðinu hinum megin. Fáðu þér eins og þú vilt.

BJÖRG:
Þurfið þið ekki að fara að drífa ykkur af stað.

HELGA:
Okkur liggur nú ekki svo á.

BJÖRG:
Nei, nei.

HELGA:
Heyrðu hver heldurðu að sé að byggja hérna vestan við
lækinn?

BJÖRG:
Ég sá sökkulinn. Hver?

HELGA:
Nú hún gamla vinkona þín sem var alltaf hérna á sumrin.
(við Idda) Hvað hét hún aftur?
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INDRIÐI:
Margrét?

HELGA:
Nei, ekki Margrét (reynir að muna) Systurdóttir hennar
Siggu. (lítur á Björgu) Þið voruð alltaf þrjú saman.
Þið tvær og Nonni litli.

Það kemur hik á Björgu.

HELGA: (CONT’D)
(reynir að muna) Sv ... Svala. Nei það var ekki Svala.

BJÖRG:
(vélrænt) Silja?

HELGA:
Silja já!

Björg lítur rannsakandi á Harald.

INDRIÐI:
Silja já, hún er að skilja (Indriði glottir).

Brjánn frussar kókómjólkinni og hlær að afa sínum.

BRJÁNN:
Allar stelpurnar eiga kærasta nema Auður, hennar er
dauður.

Indriði hlær með Brjáni.

INDRIÐI:
Allir eru í góðu skapi nema Björg, hún er örg.

Haraldur hlær með strákunum.

BJÖRG:
Guð hvað þið eruð barnalegir.

HELGA:
Já, hún var einmitt að spyrja um þig.

BJÖRG:
Spyrja um mig? (mjög hissa)

HELGA:
En ekki hvað? Æskuvinkonan. Það slitnaði nú ekki slefið
á milli ykkar hér í denn. Já hún var að spyrja um þig.

BJÖRG:
(muldrar eins og við sjálfa sig) Ja, ég myndi nú
kannski ekki ... segja það
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HELGA:
Já, hún verður hérna með annan fótinn í sumar. Ég sagði
henni að þú værir að koma. Það væri nú gaman fyrir
ykkur að hittast, ha.

BJÖRG:
Ja, ég veit ekkert hvort ég hafi tíma í það. Það er nóg
að gera með handritið og svona ...

Haraldur iðar til í sætinu.

HARALDUR:
Alltaf gaman að hitta gamla vinkonu, ha er það ekki
Björg?

Björg hvessir augun á Harald en segir svo við Helgu.

BJÖRG:
Jú, ég meina bara, ég er á deadline ... og svo verður
nóg annað að gera.

HELGA:
Hún er að semja eitthvað ... eins og þú Björg mín.

HARALDUR:
Já, kannski eruð þið alveg eins ... eins og í gamla
daga.

Björg reynir að sparka í hann undir borðinu.

HELGA:
Afskaplega geðug stelpa.

BJÖRG:
Já, já.

HELGA:
Hún kom hérna í morgun ... ætlaði að líta við seinna í
dag.

BJÖRG:
Ha, hvenær?

HELGA:
(hissa) Það veit ég ekki. Bara einhvern tímann. En það
er örugglega svo mikið að gera hjá henni.

BJÖRG:
Já, já.

HARALDUR:
Hvers vegna er hún að byggja sér sumarbústað? ... hér
meina ég.
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HELGA:
Er það svo undarlegt? Hún var nú svo mikið hérna.

HARALDUR:
Nei, svo sem ekki.

Björg stendur upp.

BJÖRG:
Ég ætla upp með töskurnar.

HARALDUR:
Nei, sittu bara. Ég sé um þetta.

Haraldur stendur upp og Björg sest aftur. Haraldur gengur að
skenknum.

HARALDUR:
Brjánsi minn, komdu og hjálpaðu mér.

BJÖRG:
Brjánn. Hann heitir Brjánn.

HARALDUR:
Brjánn minn, komdu og hjálpaðu mér.

BRJÁNN:
Ég vildi óska að ég héti ekki Brjánn.

INDRIÐI:
Brjánn, hver er það?

BRJÁNN:
Nákvæmlega!!

HELGA:
Settu þær bara upp í miðherbergið (við Björgu) hún
ætlaði að hitta á mig áður en ég færi.

Brjánn stendur upp og aðstoðar pabba sinn með töskurnar.
Indriði stendur líka upp.

INDRIÐI:
Ég skal hjálpa.

BJÖRG:
(annars hugar) Humm, hver.

HELGA:
Nú Silja.

Indriði gengur hægum skrefum til feðganna. Hann tekur upp
eina tösku og fer með hana út á hlað.
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BJÖRG:
Já, auðvitað. (varfærnislega) Hvers vegna er hún annars
að byggja ... hér?

HELGA:
Nú hvers vegna byggir fólk sumarhús? Til að geta farið
eitthvert í fríum ... Veistu að þið ættuð að gera það
sama. Þá fengjum við að sjá ykkur oftar.

BJÖRG:
Við? Þú meinar ég.

HELGA:
Já eða þú.

BJÖRG:
Ég hef engan tíma í það.

HELGA:
Það er nú varla svo tímafrekt. Nonni litli getur
hjálpað og það er nóg af fólki. Þetta er kjörinn
staður.

BJÖRG:
Jú, jú.

Það er bankað á hurðina. Eftir skamma stund ganga Jón og
Silja inn. Jón er hávaxinn, svolítið hokinn, klæddur
hversdagsfötum og með húfu á höfðinu. Silja er stuttklippt
og grannvaxin, fremur fíngerð og meðalhá. Klædd gallabuxum
og bol.

JÓN:
Góðan daginn.

SILJA:
Hæ, hæ.

Björg stendur upp, tekur tvö skref aftur á bak en sest síðan
aftur.

HELGA:
Nei, hæ (hún ljómar og lítur á Björgu) Oft kemur góður
þá getið er.

Björg brosir uppgerðarlega.

HELGA: (CONT’D)
Við vorum einmitt að tala um ykkur.

SILJA:
Nú, vel vonandi.
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Silja gengur að Helgu og faðmar hana. Jón gengur að Björgu
sem stendur upp.

HELGA:
Já, (hlær) en ekki hvað?

JÓN:
Sæl (Jón tekur í höndina á Björgu).

BJÖRG:
Sæll (Björg kreistir fram bros og faðmar Jón sem verður
fremur vandræðalegur).

SILJA:
Hvert er Indriði að fara?

HELGA:
Iddi? Ekki neitt.

SILJA:
Nú, hann er úti á hlaði með ferðatösku.

HELGA:
Andskotans vitleysa.

Helga hleypur út. Silja gengur í áttina að Björgu og brosir.

SILJA:
Hæ.

Björg réttir fram hendina en á sama tíma faðmar Silja hana
að sér.

BJÖRG:
Sæl.

Björg er hálf frosin. Haraldur og Brjánn koma niður stigann.
Björg sér þá koma, ýtir Silju frá sér og segir:

BJÖRG: (CONT’D)
Þú hefur ekkert breyst.

Silja verður hissa.

SILJA:
Ha, nei ... ekki þú heldur

BJÖRG:
(lítur á Jón) já og þið bæði ... (stressast upp) annars
höfum við nú öll breyst það er ekki það.
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SILJA:
Já Nonni litli stækkar og stækkar. Nú gengur hann undir
nafninu Jón stóri (Silja glottir).

BJÖRG:
Ha, já. Ég sé það.

Björg færir sig fjær Silju.

BJÖRG: (CONT’D)
Halli þetta er Silja ... já og Jón uhh. Þetta er Halli
fyrrve... eða

Haraldur gengur að Jóni og réttir honum höndina. Brjánn
hlammar sér í sófann.

HARALDUR:
Sæll! Haraldur ... eruð þið að byggja hérna fyrir
neðan?

Haraldur réttir Silju höndina.

SILJA:
Já ég, Jón er bara að hjálpa mér.

JÓN:
Ég geri nú ekkert.

SILJA:
Þetta potast áfram en það er ekki smiðunum að þakka.
Jón hefur verið algjör lifesaver.

HARALDUR:
Viljið þið ekki setjast?

SILJA:
Jú takk.

Þau setjast og Haraldur nær í kaffibolla. Björg stendur hjá
eins og illa gerður hlutur. Jón tekur af sér húfuna og
leggur hana á borðið, síðan lagar hann á sér hárið sem er
úfið. Helga kemur aftur inn með tösku í hendinni og Indriða
í eftirdragi.

HELGA:
Það þarf að passa þetta Björg mín.

BJÖRG:
Já, auðvitað.

Björg tekur töskuna af Helgu og fer með hana upp. Indriði
sest við eldhúsborðið.
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HARALDUR:
Þetta er æðislegur staður fyrir bústað.

SILJA:
Algjör draumur.

HARALDUR:
Þú varst í sveit hér? Með Björgu.

INDRIÐI:
Silja! Ertu að skilja?

Brjánn skellir upp úr í sófanum. Indriði lítur hissa á
Brján. Helga sussar á Indriða og afsakar hann.

SILJA:
Já Iddi minn, nýskilin og frjáls eins og fuglinn.

HELGA:
Iddi minn, svona segir maður ekki (við Silju) afsakaðu
hann ...

Björg kemur niður og stendur hreyfingarlaus við
eldhúsborðið.

SILJA:
(gjóar augunum til Bjargar en svarar Haraldi) Já, hér
vorum við í sveit.

Björg brosir stífu brosi.

BJÖRG:
Jæja, þurfið þið ekki að fara að leggja af stað.

HELGA:
Jú, við þurfum að fara að leggja í hann.

Helga gengur að fatahenginu og nær sér í frakka. Hún klæðir
sig í frakkann og skó. Björg reynir hálf klaufalega að
hjálpa henni. Helga horfir forviða á Björgu.

BJÖRG:
Brjánsi, kysstu pabba þinn bless.

BRJÁNN:
Ég heiti Brjánn.

BJÖRG:
Núna, á stundinni!

HARALDUR:
Þvílík forréttindi að fá að alast upp á svona stað? Ha?
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SILJA:
Ha, já (brosir) það var ekki slæmt.

HARALDUR:
Ekki slæmt? Ég vildi óska þess að ég hefði verið sendur
í sveit þegar ég var að alast upp.

JÓN:
Já, það var oft fjör hjá okkur.

HARALDUR:
Ég efa það ekki.

JÓN:
Það var ýmislegt brallað. Engar áhyggjur. Bara nýslegið
gras og fjöll allan hringinn. Maður var ástfanginn á
hverjum degi.

BJÖRG:
Af lífinu sko. Ástfanginn af lífinu.

SILJA:
Yfir höfuð bara. Ástfanginn upp fyrir haus.

BJÖRG:
Jæja, bless Haraldur minn. Þið megið ekki verða of
sein. Bless mamma mín og skemmtu þér svakalega vel.

INDRIÐI:
Bless Helga mín og takk fyrir komuna. Komdu sem

oftast.

Brjánn gengur hlæjandi að pabba sínum og kyssir hann á
kinnina.

BRJÁNN:
Afi! Viltu sýna mér fjárhúsið?

Indriði bregst ekki við.

BRJÁNN: (CONT’D)
Afi!

Brjánn gengur að afa sínum og veifar framan í hann. Helga
kemur til baka. Hún lítur á gólfið hjá skenknum.

HELGA:
Hvað varð um töskuna?

BRJÁNN:
Afi, ég er að tala við þig.
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BJÖRG:
Ég veit það ekki.

INDRIÐI:
Ha, við mig?

HELGA:
Hún var hérna.

BRJÁNN:
Já, þú ert afi minn!

BJÖRG:
(við Brján) Brjánn, þú verður að sýna þolinmæði
(óþolinmóð) Drífðu þig nú að kyssa hann pabba þinn
bless.

Brjánn horfir hneykslaður á Björgu.

BRJÁNN:
Ég er búinn að því.

HELGA:
(við Björgu) Tókst þú hana?

BJÖRG:
Ég? Nei ... ætli strákarnir hafi ekki farið með hana
upp. Hvernig taska er þetta?

HELGA:
Bara svona brún, venjuleg ferðataska.

BJÖRG:
Brjánn minn, stökktu nú upp eftir töskunni hennar ömmu
þinnar.

BRJÁNN:
En mig langar að sjá fjárhúsið ... og sveifla mér í
kaðlinum.

BJÖRG:
Brjánn, hlýddu. Þetta er brún ferðataska.

INDRIÐI:
Við erum með kaðal í fjárhúsunum.

HARALDUR:
Brjánn! Þú skoðar hann á eftir. Kíktu eftir töskunni.

Brjánn fer upp fremur óhress. Hann skimar í kringum sig í
miðherberginu og sér að það eru tvær brúnar töskur. Hann
yppir öxlum og grípur næstu tösku.
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HELGA:
Röltu nú aðeins með mér hérna út fyrir Björg mín.

BJÖRG:
Já.

Björg klæðir sig í skó. Helga gengur að Indriða og kyssir
hann bless. Á meðan hendist Brjánn niður stigann með
töskuna. Haraldur sér hann koma og segir:

HARALDUR:
Settu hana í skottið á bílnum.

BRJÁNN:
Ókei.

Brjánn hleypur fram hjá mömmu sinni og út með töskuna. Silja
stendur upp.

SILJA:
Jæja, ætli við förum ekki að koma okkur ... við ætluðum
bara rétt að kíkja.

Jón stendur líka upp.

JÓN:
Já, einmitt.

HELGA:
Nei, þið getið setið þó við séum að fara.

Jón sest strax aftur.

SILJA:
Nei, við kíkjum bara frekar aftur.

Jón stendur aftur upp.

HELGA:
Já, gerið þið það endilega. Björg hefði bara gaman af
því. Er það ekki elskan mín?

BJÖRG:
(heyrir ekki en svarar annars hugar) Humm, já.

Björg og Helga rölta út fyrir en Silja kveður Harald.

SILJA:
Vertu sæll.

Silja réttir fram höndina en Haraldur tekur utan um hana svo
henni hálf bregður.
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HARALDUR:
Já, vertu sæl og gaman að kynnast ykkur.

Haraldur tekur í höndina á Jóni.

HARALDUR:
Vertu sæll Jón. Þið kannski lítið eftir Björgu fyrir
mig. Athugið hvort hana vanti aðstoð með þetta allt
saman (gjóar augunum á Indriða).

JÓN:
Já, það var einmitt planið.

SILJA:
Já, já. Auðvitað.

Brjánn kemur inn á hlaupum og hleypur í fangið á Jóni.

HARALDUR:
Farðu varlega Brjánsi.

BRJÁNN:
En ég sá hann ekki.

Silja hlær. Haraldur hristir hausinn. Brjánn hleypur inn í
stofu og sest þar. Indriði stendur upp og eltir Brján inn í
stofu.

JÓN:
Þetta er allt í lagi. Hann sá mig ekki.

SILJA:
Er það nema von.

HARALDUR:
(afsakandi) Hann er svolítill gaur.

SILJA:
(kallar til Indriða) Vertu sæll Indriði.

Indriði heyrir ekki.

HARALDUR:
(hærra) Indriði, þau eru að kveðja.

INDRIÐI:
Já, bless. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel ... og
góða skemmtun.

Jón gengur út á undan Silju sem fylgir fast á eftir honum. Í
gættinni mætir hún Björgu sem er með tölvutösku í hendinni.
Þær rekast hvor á aðra, víkja til skiptis og ætla að halda
áfram þar til Silja tekur af skarið og stoppar.
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SILJA:
Bless í bili (hún klappar henni á öxlina).

BJÖRG:
Já, bless.

Silja fer og Björg gengur að eldhúsborðinu og leggur
tölvutöskuna frá sér. Helga kemur í gættina og kallar inn:

HELGA:
Halli minn, gríptu með þér blaðið mitt.

HARALDUR:
Hvar er það?

Björg lítur á borðið og tekur upp dagblaðið.

HELGA:
Það er þarna á eldhúsborðinu.

Björg réttir Haraldi dagblaðið og Haraldur réttir Helgu það.

HELGA: (CONT’D)
Nei, ekki þetta. Séð og heyrt, það er í silfurlitu
plasti.

Björg tekur upp blaðið í silfurlitu umbúðunum og veifar því.

BJÖRG:
Þetta hér?

HELGA:
Já, þetta. Ég ætla að lesa smá slúður í vélinni. Þetta
eru fimm tímar.

Björg gengur til Haralds og skiptir við hann á blöðum. Helga
fer úr gættinni.

HARALDUR:
(við Björgu) Jæja vertu sæl elskan og gangi þér vel.

Haraldur reynir að faðma Björgu og kyssa hana á kinnina en
Björg klappar honum og ýtir honum frá sér.

BJÖRG:
Bless, bless.

HARALDUR:
Bless, Brjánsi minn.

BRJÁNN:
(kallar) Bless, pabbi.
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Björg lokar hurðinni á eftir sér og stendur með bakið upp
við hana í smástund.

BJÖRG:
Loksins.

Hún gengur að eldhúsborðinu og byrjar að taka af því. Þá er
bankað. Björg andvarpar og gengur í átt að hurðinni. Hurðin
opnast og inn kemur Jón.

JÓN:
Hæ, ég gleymdi húfunni ...

Björg lítur á borðið og sér húfuna.

BJÖRG:
Já.

Hún réttir Jóni húfuna.

JÓN:
Já ... hún Silja ætlar að grilla í kvöld. Hún bað mig
um að bjóða þér ... já eða ykkur.

BJÖRG:
Ég held að ég komist ekkert í kvöld.

JÓN:
Nei, nei. Þú sérð bara til.

BJÖRG:
Já ég geri það.

JÓN:
Allt í lagi (hikar e-ð) já bless.

BJÖRG:
Bless.

Björg gengur aftur að eldhúsborðinu og klárar að ganga frá
af því. Hún þurrkar af borðinu og sest síðan niður með
tölvuna. Opnar hana og byrjar að skrifa. Allt í einu hrópar
Indriði upp yfir sig svo að Björgu bregður.

BJÖRG:
Pabbi minn, hvað er að?

Brjáni bregður líka og hann starir á afa sinn.

INDRIÐI:
Ætluðum við ekki að kíkja á kaðalinn.
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BJÖRG:
Pabbi minn, ekki hrópa svona. Ég hélt það væri eitthvað
að.

BRJÁNN:
Ég er til!

INDRIÐI:
Til í hvað?

BRJÁNN:
Afi, please! Kaðalinn (við Björgu) verður þetta svona?

BJÖRG:
Þolinmæði Brjánn. Þolinmæði ... (óþolinmóð) í guðanna
bænum drífið þið ykkur út og gefið mér smá frið.

Brjánn stendur upp, hleypur að útidyrunum og klæðir sig í
skó.

BRJÁNN:
Komdu afi.

Indriði stendur upp, gengur í hægðum sínum að fatahenginu og
klæðir sig í stígvél. Brjánn bíður fremur óþolinmóður eftir
afa sínum. Þeir fara út af sviðinu.

Björg andvarpar og situr í þögn í svolitla stund. Hún lokar
augunum og nýtur augnabliksins. Eftir svolitla stund í þögn
stendur hún upp, hellir kaffi í bolla og kemur með á borðið.
Hún sýpur á bollanum, teygir úr sér og segir upp hátt:

BJÖRG:
Interior - night - bíll Karólínu (Björg slær á
lyklaborðið um leið og hún segir þetta).

Björg er upptekin við að skrifa þegar Brjánn kemur hlaupandi
inn. Hann er móður og í uppnámi.

BRJÁNN:
Mamma, mamma, afi er að hengja sig í kaðlinum.

Björgu bregður

BJÖRG:
Guð minn góður ...

Björg stekkur út á eftir Brjáni. Sviðið er autt um stund.
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2.ÞÁTTUR

Sama sviðsmynd og í 1. þætti, skömmu síðar. Brjánn
kemur hlaupandi inn. Stuttu seinna koma Björg og
Indriði. Björg styður við Indriða, sem haltrar og
er móður. Björg leiðir Indriða í sófann.

BRJÁNN:
Má ég sveifla mér einn.

BJÖRG:
Brjánn Lúðvík Haraldsson. Ég vil ekki sjá þig uppi í
þessum kaðli.

Björg færir pabba sinn úr stígvélunum.

BRJÁNN:
En það gerðist ekkert.

BJÖRG:
Það skiptir ekki máli. Þú leikur þér inni það sem eftir
er af deginum og ekki orð um það meir.

BRJÁNN:
Ohh, það er ekkert að gera hérna.

BJÖRG:
Brjánn!

BRJÁNN:
Mamma!

INDRIÐI:
Björg!

Brjánn hlær að afa sínum. Björg hagræðir púðum við höfuð
Indriða.

BJÖRG:
Af hverju ferðu ekki og gengur frá dótinu þínu.

BRJÁNN:
Það er ekkert skemmtilegt.

BJÖRG:
Nei, en maður þarf nú stundum að gera leiðinlega hluti
líka ... svona farðu nú upp.

Björg sækir vatnsglas fyrir Indriða. Brjánn hleypur upp á
efri hæðina.
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BJÖRG:
(réttir Indriða glasið) Svona pabbi minn. Drekktu
þetta.

Björg hjálpar Indriða að drekka og leggur síðan glasið frá
sér. Brjánn tekur upp úr bakpokanum sínum. Hann byrjar að
raða e-u af dótinu.

BJÖRG:
Er allt í lagi pabbi minn?

INDRIÐI:
Já. Allt í þessu fína.

Björg sest niður til að skrifa. Brjánn tekur
leikfanga-lazerbyssu upp úr bakpokanum og spennist allur
upp.

BRJÁNN:
(kallar niður) Mamma! .. Mamma!

BJÖRG
(pirrast) Hvað?

BRJÁNN:
Má ég fara í lazertag!

BJÖRG:
(mjög hratt) Já, já.

Brjánn tekur stóra ferðatösku og skellir henni á rúmið.
Síðan tekur hann upp úr henni tvö vesti og aðra byssu. Hann
heldur á vestunum og byssunum niður stigann og fer með dótið
til afa síns. Síðan setur hann á sig annað vestið.

BRJÁNN:
Afi.

INDRIÐI:
Já.

Brjánn beygir sig niður að afa sínum og segir ósköp
blíðlega.

BRJÁNN:
Afi, viltu koma í lazertag?

INDRIÐI:
Leysi hvað?

BRJÁNN:
Lazertag, það er svona með byssum (hann sýnir afa sínum
byssuna).



31.

INDRIÐI:
Voðalega er þetta flott byssa. Ég á líka byssu.

BRJÁNN:
Alvöru byssu.

INDRIÐI:
Já, alvöru byssu.

BRJÁNN:
Kúl, má ég sjá hana?

INDRIÐI:
Já, hún er þarna upp við vegginn (Indriði bendir í átt
að fatahenginu).

Brjánn réttir afa sínum vesti.

BRJÁNN:
Farðu í þetta.

Indriði skoðar vestið á meðan Brjánn gengur að fatahenginu
og leitar.

BRJÁNN: (CONT’D)
Hvar upp við vegginn?

Indriði reynir með erfiðismunum að klæða sig í vestið. Hann
stendur upp og snýr sér að Brjáni.

INDRIÐI:
Nú þarna upp við vegginn. Beint fyrir framan nefið á
þér.

Indriði snýst í hringi á meðan hann reynir að klæða sig í
vestið sem er allt of lítið. Brjánn tekur upp prik og sýnir
afa sínum.

BRJÁNN:
Það er engin byssa hérna. Bara þetta prik.

INDRIÐI:
Prik! (hneykslaður) Þetta er ekkert prik ... Þetta er
riffillinn minn.

Brjánn hristir hausinn.

BRJÁNN:
Afi ertu orðinn alveg ruglaður. Þetta er prik.

Björg lítur upp og horfir til Brjáns.
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BJÖRG:
Brjánn minn, svona talarðu ekki við afa þinn.

BRJÁNN:
En hann er alveg ruglaður.

BJÖRG:
Svona segir maður ekki.

Brjánn gengur til Bjargar með prikið og veifar því.

BRJÁNN:
Hann heldur að þetta sé byssa.

BJÖRG:
En þetta er prik!

BRJÁNN:
Ég veit það! (hneykslaður)

BJÖRG:
Hann afi þinn ruglast bara stundum.

BRJÁNN:
(horfir hneykslaður á mömmu sína) Óóóó!

BJÖRG:
Brjánn minn, þú verður að sýna þolinmæði. Ef afi þinn
vill kalla þetta byssu þá er þetta byssa. Þú verður
bara að spila með.

Brjánn hristir höfuðið.

BRJÁNN:
Ég held að þið séuð bæði bara rugluð (við Indriða) Afi!
Allir eru með hausinn í lagi nema Ugla ... hún er að
rugla.

BJÖRG:
Brjánsi!

BRJÁNN:
Ég heiti ekki ...

INDRIÐI:
Brjánsi?

BRJÁNN:
(horfir á afa sinn) Hvað?

INDRIÐI:
Hvernig snýr þetta?
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Brjánn hlær að afa sínum sem snýr vestinu öfugt. Hann gengur
til hans með prikið og fleygir því í sófann.

BRJÁNN:
Hérna afi. Við getum ekki notað byssuna þína.

INDRIÐI:
(hlær) Byssuna mína. Ertu nú alveg orðinn ruglaður.

Brjánn horfir undrandi á afa sinn. Síðan tekur hann af honum
vestið og lengir í ólunum. Brjánn spennir vestið á afa sinn
og réttir honum aðra byssuna. Síðan sýnir hann afa sínum
hvernig þær virka. Þegar hann skýtur úr byssunni í vestið
blikka ljós á því og það heyrast hljóð. Björg grettir sig
við hljóðin sem myndast.

BJÖRG:
Verið þið úti með þetta.

BRJÁNN:
Úti?

BJÖRG:
Já, drífið þið ykkur út.

BRJÁNN:
Ókei, ... megum við vera í fjárhúsinu.

BJÖRG:
(annars hugar) Já, já. Drífið þið ykkur bara.

Brjánn og Indriði fara út. Björg situr og skrifar. Eftir
svolitla stund hringir síminn. Björg andvarpar og leitar að
símanum. Þegar hún hefur fundið hann svarar hún.

BJÖRG:
Halló ... nei ... því það er ekki tilbúið ... á morgun
býst ég við ... því fyrr sem ég fæ frið fyrir ykkur ...
já já ... Nei, þetta gerist ekki þar ... það þarf að
vera myrkur og auðn ... já. Það þýðir ekkert, þeir eru
búnir að græða allt upp þar ... já, ég sagði það ...
nú, skrifaðu þetta niður ... bless.

Björg leggur á og blæs frá sér. Lokar augunum eins og til að
rifja upp hvert hún var komin. Hún les yfir síðustu orðin
sem hún skrifaði og þegar hún er að fara að pikka aftur á
tölvuborðið hringir síminn aftur. Hún svarar hálf hvæsandi í
símann.

BJÖRG:
Hvað!! ... já, hæ mamma mín ... nei, nei, allt í lagi
... (pínu pirruð) nei, þú ert ekkert að trufla ... hvar
er hann (Björg stendur upp og gengur í átt að skenknum.

(MORE)
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BJÖRG: (cont’d)
Ofan á skenknum er þráðlaussími í hleðslu. Hún leitar
að e-u í kringum símann) ég sé þetta ekki, ertu viss um
... (Björg opnar skúffu í skenknum og leitar þar) nei
þetta er ekki hér (Björg rótar í fleiri skúffum, hún er
orðin önug) ... hvar heldurðu að þú hafir sett þetta
... (Björg gengur inn í eldhúskrókinn og að ísskápnum.
Hún lítur yfir ísskápshurðina) já hann er hérna ...
ertu tilbúin? ... 553 9287 ... 9287 ... nei sjö ... já
ókei ... nei ég get það ekki ... segðu honum að ég
hringi seinna ... ég verð að hætta mamma. Ókei bless.

Björg leggur á og setur símann frá sér á eldhúsbekkinn.
Síðan hellir hún kaffi í bolla. Aðeins nokkrir dropar koma
úr könnunni. Björg andvarpar, lagar nýja könnu og sest síðan
niður við eldhúsborðið og heldur áfram að skrifa. Eftir
skamma stund er bankað.

BJÖRG:
(lítur fram og segir hátt) Hvað nú!

Jón kemur inn.

JÓN:
Sagðirðu eitthvað?

BJÖRG:
Kom inn, ég sagði kom inn (brosir tilgerðarlega).

JÓN:
Já hehh, takk fyrir.

Jón kemur alveg inn fyrir og tekur ofan húfuna. Hann áttar
sig síðan á því að hárið er allt úfið undir húfunni og setur
hana aftur á sig. Björg horfir á hann og bíður eftir að hann
beri upp erindi sitt.

BJÖRG:
Jæja.

JÓN:
Já ... ég kom að sækja lykilinn að skúrnum?

BJÖRG:
Skúrnum?

JÓN:
Já, skúrnum. Mamma þín var búin að lána mér sexhjólið
... nefndi hún það ekki við þig?

BJÖRG:
Jú, ... jú, jú, jú. Já örugglega.

Björg horfir á Jón sem tvístígur fyrir framan hana.
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BJÖRG: (CONT’D)
Já, lyklarnir.

JÓN:
(brosir) Já.

Björg leitar í flýti í skenknum, hún dregur út skúffur og
rótar. Á meðan gengur Jón í rólegheitum að útidyrahurðinni
og opnar lítið box sem hangir þar. Innan í boxinu eru
lyklar. Hann tekur einn lykilinn úr boxinu. Síðan stendur
hann og horfir á Björgu. Allt í einu áttar hann sig.

JÓN:
Björg mín.

Björg leitar enn eins og óð manneskja.

BJÖRG:
Ég finn þá ekki.

Jón sveiflar lyklunum.

JÓN:
Björg mín. Ég er með þá.

BJÖRG:
(flissar) Já, einmitt. Já.

Jón tvístígur fyrir framan Björgu eins og hann vilji segja
eitthvað.

BJÖRG:
Þarna ... já ókei. Dóni get ég verið ... ertu að flýta
þér. Get ég kannski boðið þér eitthvað?

JÓN:
Ha, nei ... ég er ekkert að flýta mér.

Björg lítur sorgmædd á tölvuna.

JÓN:
Ég myndi alveg þiggja kaffisopa.

BJÖRG:
Sestu bara. Það er að verða til.

Björg gengur að tölvunni og lokar henni.

JÓN:
Já, takk.

Jón sest við eldhúsborðið og Björg fer inn í eldhúskrókinn
að athuga með kaffið. Hún er varla fyrr komin þangað þegar
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Indriði kemur hlaupandi inn úr dyrunum. Hann er móður og
kallar:

INDRIÐI:
Brjánsi er að hengja sig í kaðlinum!

BJÖRG:
(grípur fyrir munninn og hrópar) Guð minn góður!

Björg ætlar að hlaupa út en þá stekkur Brjánn inn og þeir
Indriði skiptast á að skjóta að henni. Björg stendur hálf
hreyfingarlaus á gólfinu.

BRJÁNN:
Yes afi, við náðum 1000 stigum. Það eru 1000 stig fyrir
að skjóta skrímslið.

BJÖRG:
Hvaða djöfulsins vitleysa er þetta!

BRJÁNN:
Mamma, þú sagðir djöfulsins.

BJÖRG:
Já, helvítis, andskotans lætin í ykkur.

BRJÁNN:
Mamma!

BJÖRG:
Ekkert mamma neitt, ég fékk næstum hjartaáfall.

BRJÁNN:
Komdu afi, mamma er bara pirruð af því að það er alltaf
verið að trufla hana.

Brjánn og Indriði ætla að ganga út og það kemur fát á Jón.

JÓN:
Já, auðvitað. Ég er auðvitað að trufla.

BJÖRG:
(við Jón) Ha, nei, nei (við Indriða og Brján) Þið eruð
ekki að fara neitt!

Þeir stoppa. Jón frýs í sætinu.

BJÖRG: (CONT’D)
Já, setjist þið þarna í sófann og verið grafkyrrir ...
ég á eftir að tala við ykkur.

Indriði og Brjánn setjast í sófann. Það heyrast dropahljóð í
kaffikönnunni þegar síðustu droparnir leka niður.
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BJÖRG:
Kaffið já.

Jón lítur á úrið sitt.

JÓN:
Já, er hún orðin svona margt ... ég held ég fari að
koma mér.

Jón stendur upp og er hálf skelkaður. Björg er á leiðinni
inn í eldhús en snýr sér við.

BJÖRG:
Vildirðu ekki kaffi.

JÓN:
Ha, nei nei. Ég fæ bara seinna.

BJÖRG:
En það er tilbúið. Sestu.

Jón sest niður.

JÓN:
Já, ókei kannski einn bolla. Silja bíður með matinn og
svona ...

BJÖRG:
Ó, ég hélt þú værir ekkert að flýta þér ...

JÓN:
Ha, jú (hlær vandræðalega) sagði ég það ... Jú Silja
var að grilla þegar ég fór.

Björg kemur með kaffi til Jóns sem svolgrar því í sig í
einum teyg og stendur síðan upp. Þegar hann er á leiðinni út
úr dyrunum snýr hann sér við og segir:

JÓN: (CONT’D)
Já, ehh ... kemur þú í matinn?

BJÖRG:
Matinn? ... já ... nei, ég get það ekki núna.

JÓN:
Nei, nei. Allt í lagi. Bless.

Jón drífur sig út. Björg gengur inn í stofu þar sem Brjánn
og Indriði sitja súrir á svip. Hún stendur yfir þeim með
krosslagðar hendur.
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BJÖRG:
Ég vona að þið séuð ánægðir með ykkur, hahh. Þið náðuð
að hræða líftóruna úr mann greyinu ... hann hreinlega
hrökklaðist hérna út.

BRJÁNN:
Mamma, ég held hann hafi verið hræddari við þig ...

BJÖRG:
Já, ekki orð frá þér góði minn. Þú veist vel hvað það
er ljótt að hrekkja svona ... og þú pabbi ... að þú
skulir ekki vita betur ... lætur strákinn plata þig út
í svona vitleysu ... hvað á ég að gera við ykkur?

Brjánn og Indriði sitja skömmustulegir í sófanum.

INDRIÐI:
Fyrirgefðu Björg mín.

Björg mildast svolítið.

BJÖRG:
Allt í lagi pabbi minn ... allt í lagi (hvassari) þið
bara megið ekki gera mér þetta.

Brjánn sér að afsökunarbeiðni afa síns virkar vel og flýtir
sér að segja:

BRJÁNN:
Fyrirgefðu!

Björg er með samanbitnar varir.

BJÖRG:
Það er ekki nóg að segja bara fyrirgefðu Brjánn ...

Brjánn brosir sínu blíðasta.

BRJÁNN:
Við lofum að gera þetta ekki aftur.

INDRIÐI:
Já, við lofum.

BRJÁNN:
Bara ekki vera reið.

BJÖRG:
Ég er ekkert reið ... ég var bara hrædd. Svo megið þið
ekki plata svona aftur og aftur. Hvað ef eitthvað hefði
gerst í alvörunni, hahh. Þá hefði ég kannski ekki trúað
ykkur.
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BRJÁNN:
Jú, við lofum.

INDRIÐI:
Já, við lofum.

BJÖRG:
Hafið þið aldrei heyrt söguna um strákinn sem kallaði
úlfur úlfur.

BRJÁNN:
Jú, oft.

BJÖRG:
Hann var svona lítill strákur, á aldur við þig Brjánn,
ha ... smaladrengur held ég ... já smaladrengur og hann
var alltaf að plata, ha ... svo einu sinni ...

BRJÁNN:
Mamma, ég hef oft heyrt söguna um úlfinn.

BJÖRG:
Já, þá áttu að vita betur.

BRJÁNN:
Já, ég veit það núna. Bara plís ekki segja söguna.

BJÖRG:
Nei, nei. Ég skal ekkert segja þessa fjandans sögu. En
þið vitið hvað ég meina.

BRJÁNN:
Já, já.

Björg lítur á klukkuna.

BJÖRG:
Guð minn góður ... er klukkan orðin svona margt. Þið
hljótið að vera glorhungraðir. Svona farið þið nú og
þvoið ykkur á meðan ég finn eitthvað að borða.

Brjánn og Indriði standa upp úr sófanum, upp á efri hæð og
út af sviðinu þar. Björg fer inn í eldhús og leitar að mat í
ísskápnum. Hún finnur pylsur og setur í pott. Því næst tekur
hún út sósur o.s.frv. og ber á borðið. Indriði og Brjánn
koma til baka og setjast í sófann. Brjánn kveikir á
sjónvarpinu. Fyrr en varir lognast hann út af í sófanum.
Þegar Björg hefur gert allt klárt stendur Indriði upp.

INDRIÐI:
Jæja, góða nótt.
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BJÖRG:
En þú átt eftir að borða pabbi minn.

INDRIÐI:
Ég er ekkert svangur.

BJÖRG:
En maturinn er tilbúinn.

INDRIÐI:
Ég borða þegar ég vakna.

Björg gefst upp.

BJÖRG:
Jæja þá, góða nótt pabbi minn.

Björg kyssir pabba sinn á kinnina. Því næst gengur hún til
Brjáns sem sefur á sófanum.

BJÖRG:
Brjánn minn.

Björg sér að Brjánn er sofandi og beygir sig því yfir hann
til að taka hann upp. Hún lyftir Brjáni upp og gengur af
stað með hann að stiganum. Þegar hún er á leiðinni upp
stigann heyrast hljóð frá vestinu, sem hann hefur gleymt að
klæða sig úr. Björg reynir í fáti að slökkva á vestinu og
fyrir rest hætta hljóðin. Björg andvarpar og gengur upp með
Brján. Hún ber hann inn í innsta herbergið. Þar klæðir hún
hann úr vestinu og leggur það á gólfið. Björg breiðir yfir
Brján og kyssir hann á ennið. Síðan fer hún inn í
miðherbergið og byrjar að taka upp úr töskunum sínum. Hún
leggur brúna tösku á rúmið. Upp úr töskunni tekur hún
sólarvörn. Björg verður skrítin á svipinn. Því næst tekur
hún upp stóran kvensundbol og flíspeysu. Björg rótar í
töskunni og fleygir fötunum frá sér.

BJÖRG:
Ég trúi þessu ekki.

Björg drífur sig niður og hringir.

BJÖRG:
(í símann) Hæ, hvar eruð þið? ... nei andskotinn ...
hún tók vitlausa tösku ... hvað meina ég, nákvæmlega
það sem ég segi. Hún er með töskuna mína ... nei, þú
setur mig ekki á bið ... Halli! Halli! ... djöfullinn
(Björg skellir á).

Björg gengur fram og aftur um gólfið. Það er bankað létt á
útidyrahurðina. Björg pirrast. Aftur er bankað. Síminn
hringir.
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BJÖRG:
Halló ...

Silja kemur inn brosandi. Hún heldur á stórum diski með
matarafgöngum, rauðvínsflösku og tveimur staupum.

BJÖRG: (CONT’D)
Ég veit það mamma, þess vegna hringdi ég ...

SILJA:
Hæ.

BJÖRG:
(lágt) Hæ, hæ ...

Björg bendir á símann.

BJÖRG: (CONT’D)
Nei það er enginn hjá mér ... jú þeir eru hérna ...
þeir eru sofandi mamma. Hvaða yfirheyrslur eru þetta
... mamma segðu mér hvað er að gerast ... (Björg
andvarpar) já ... aha ... aha ...

Silja leggur fatið frá sér á eldhúsborðið og bíður.

BJÖRG: (CONT’D)
nei, þú gerir það ekki ... af því, þú þarft þess ekkert
... þú færð bara að bíða e-s staðar ... mamma nei ...
ha? ... Ég heyri svo illa í þér ... talaðu í tólið
mamma ... Þetta er farsími og þú færð ekki krabbamein í
eyrun af að tala í hann ... Nei ... getum við rætt
þetta seinna það liggur á að fá töskuna til baka ...
mamma það er ekkert mál að redda þessu ... Þú kaupir
bara nýjan sundbol og nærbuxur úti, þetta var allt líka
bara flíspeysur ... mamma, það er 35 stiga hiti þarna
úti, í forsælu ... Halli sendir hana bara með rútunni,
ég þarf að fá hana ... Mamma, þú kemur ekki heim (Björg
skellir á). Djöfullinn.

SILJA:
Hæ!

Björg hlammar sér í sófann og andvarpar. Silja kemur til
hennar með rauðvín í staupi og réttir henni.

SILJA: (CONT’D)
Ég kom með afganga ... Er allt í lagi?

BJÖRG:
(hlær kaldranalega) Allt í lagi? Nei, það er sko ekki
(Björg myndar gæsalappir með fingrunum) "allt í lagi."
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SILJA:
Ha? (horfir skilningsvana á Björgu)

BJÖRG:
Það var allt "allt í lagi" áður en ég kom hingað. Og þú
veist alveg hvað ég á við.

Björg svolgrar í sig úr staupinu og réttir Silju það aftur.

BJÖRG: (CONT’D)
Takk ... nei sko það er allt að fara í vaskinn.

SILJA:
Nú, hvað er að gerast?

Silja hellir aftur í staupið og réttir Björgu. Síðan fær hún
sér sjálf.

BJÖRG:
Mamma, mamma er að gerast ... Já og pabbi og Brjánn og
Halli og síminn ... og þeir vilja breytingar á
handritinu og svo ...

SILJA:
Svo hvað?

BJÖRG:
Og bara allt!

Björg klárar úr glasinu og réttir Silju sem hellir
sjálfkrafa í það aftur.

SILJA:
Allt hvað? Segðu það bara.

BJÖRG:
Æi, mamma ætlar að hætta við ferðina og ég er komin og
Halli farinn og ég vil bara frið ... frið til að skrifa
... og ég er búin að vera á nálum ... þetta helvítis
blað. Þetta átti ekki að fara svona Silja.

SILJA:
Nei ... Af hverju ætlar hún að hætta við ferðina? ...
Hvers vegna?

BJÖRG:
Það veit ég ekki, ætli það hafi ekki eitthvað með karma
að gera. Hún er svo hjátrúarfull. Hún er með töskuna
mína ... ég sver að hann Halli hefur gert þetta
viljandi.

Silja horfir spyrjandi á Björgu.
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BJÖRG: (CONT’D)
Æi, það varð ruglingur með töskurnar og ég var búin að
kaupa gjöf handa þér ... og hún er auðvitað í töskunni.

SILJA:
(brosir) Gjöf handa mér?

BJÖRG:
Já, það voru tveir mánuðir í gær.

SILJA:
Ég veit.

BJÖRG:
Ekkert eitthvað stórt bara nokkrar litlar gjafir svona
eins og við gerðum alltaf ...

SILJA:
En gaman.

BJÖRG:
Æji, Silja þetta er ekkert merkilegt. Bara eitthvað
hálsmen svona úr hrafntinnu og bókin þarna sem mamma
þín las alltaf fyrir þig og ...

SILJA:
Og við leituðum að í hverri einustu bókabúð ...

BJÖRG:
Já, hún. Ég fann hana. Þú hefðir átt að sjá mig þarna
... hoppandi og skoppandi út um allt ... og aumingja
maðurinn sem afgreiddi mig ... hann hefur örugglega
haldið að ég væri stórskrítin.

Björg og Silja hlæja.

SILJA:
Hvar fannstu hana eiginlega? Ég hélt við hefðum leitað
alls staðar.

BJÖRG:
Nú, í Kolaportinu. Svo keypti ég líka bol handa þér og
einhverja diska.

SILJA:
Og nú ertu búin að segja mér hvað ég á að fá (Silja
hlær)

BJÖRG:
Æji, fyrirgefðu ...
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SILJA:
Allt í lagi, mér finnst það bara sætt. Þú gast aldrei
setið á þér. Með þessi líka hvolpaaugu. Ég var varla
búin að fá pakkann í hendurnar þegar ég vissi hvað var
í honum.

BJÖRG:
(hlær) Já, ég veit það. Ég bara ræð ekki við mig.

Silja hlær.

SILJA:
Really ... en hafðu ekki áhyggjur af þessari tösku. Við
erum loksins komnar hingað. Það skiptir mestu máli.

BJÖRG:
Já, ef þetta fer ekki allt í klessu. Það var líka
seinkun á vélinni og mamma er alveg óð ... (Björg
lyftir glasinu) Iceland Express, þú þekkir þetta.

SILJA:
Þú meinar "Iceland Estimated."

BJÖRG:
Ha?

SILJA:
Þeir eru komnir með nýtt nafn. "Iceland Estimated" ...
þú veist af því að þeir geta aldrei sagt til um ...

BJÖRG:
Já, ég skil hvað þú átt við. Mér finnst þetta bara
ekkert fyndið akkúrat núna.

SILJA:
Ókei ... Af hverju þarftu að breyta handritinu? Ég hélt
þeir væru byrjaðir í tökum.

BJÖRG:
Já ... og svo seinkuðu þeir og seinkuðu og nú er kominn
júní og ekkert myrkur á þessu landi ... ekki einu sinni
fyrir norðan og sagan gerist öll í myrkri ... það er
pælingin ... svo ég þarf að breyta ... breyta öllu
conceptinu, bara af því að þeir gátu ekki drullast til
að taka þetta upp í febrúar eins og átti að gera í
byrjun. Og svo er líka bókin, ég á að skila af mér til
Bjarts fyrir verslunarmannahelgina.

SILJA:
Svaka pressa. Hvenær byrjið þið í tökum?
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BJÖRG:
Það veltur allt á því hvort ég nái að breyta öllu í
dagsenur. Hvernig þeir ætla að ná að taka upp
sjónvarpsseríu sem gerist í myrkri og ís í miðnætursól
og hitabylgju er bara ofar mínum skilningi ... en þess
vegna þarf ég að skrifa allt upp á nýtt og þegar ég er
búin að því þá byrja þeir.

SILJA:
Þú ferð létt með það ...

BJÖRG:
Já, örugglega ... ég var bara búin að plana annað. Koma
hingað, hugsa um pabba, hugsa um Brján og þú veist ...
ég er fáviti. Algjör fáviti!

SILJA:
Láttu ekki svona ... það hlýtur nú að vera eitthvað
gott við þessa ferð.

BJÖRG:
Já ... jú kannski. Þeir hafa bondað ágætlega, pabbi og
Brjánn.

SILJA:
Já, sko.

BJÖRG:
Þeir eru að gera mig brjálaða!!

SILJA:
Ókei, hvernig þá? (Silja sýpur á glasinu sínu).

BJÖRG:
Það er ekki stundarfriður hérna. Ef þeir eru ekki að
reyna að drepa sig eða mig þá er það síminn, gestir og
nefndu það. Og mamma ekki farin og Halli hótar að koma
... og hugsa um mig!

SILJA:
Já, þú meinar.

BJÖRG:
Framleiðandinn og leikstjórinn hringja á víxl og ég á
að vera komin með fyrsta draft fyrir helgi (andvarpar
og grípur um höfuð sér). Ég bara vissi að þetta myndi
aldrei ganga upp.

SILJA:
Ekki vera svona svartsýn ... við hljótum að geta fundið
eitthvað út úr þessu. Við tvær.
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BJÖRG:
Eins og hvað? Ég sé ekki hvað þú ættir að geta gert ...

SILJA:
Ég hlýt að geta hjálpað eitthvað. Ég gæti fært þér
kaffi ... og Pipp-súkkulaði.

BJÖRG:
Pipp-súkkulaði! Silja ég er ekki 18 ára ... (hlær) Ohh
ég elskaði Pipp ... Nei, takk. Þetta er mitt vandamál,
ég finn eitthvað út úr þessu. Í versta falli seinkar
tökum um einhverjar vikur.

SILJA:
Nei, í versta falli kemur mamma þín heim og Halli kemur
í sveitasæluna með henni.

BJÖRG:
Ekki segja þetta.

SILJA:
Heyrðu, hvað segirðu um að ég taki þá á morgun?

BJÖRG:
Pabba og Brján? Það þýðir ekkert.

SILJA:
Jú, jú, þeir geta verið að þvælast með mér ... þeir
hafa bara gaman af því. Pabbi þinn getur slakað á í
sólinni og Brjánn hjálpað til ... þá get ég líka
hjálpað ... og kynnst Brjáni.

BJÖRG:
Þvælast þeir ekki bara fyrir þér.

SILJA:
Nei, nei ... Jón verður þarna líka.

BJÖRG:
Þú meinar. Nei ég gæti það ekki.

SILJA:
Jú, leyfðu mér að hjálpa þér með þetta.

BJÖRG:
Já (hugsar) kannski ... ef ég byrja bara snemma og vinn
eitthvað fram yfir hádegi. Það gæti munað helling.

SILJA:
Já, gerum þetta bara. Ég kem í fyrramálið og sæki þá.
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BJÖRG:
Ertu alveg viss? Ég meina þetta er ekki alveg það sem
við vorum búnar að plana.

SILJA:
Auðvitað er ég viss. (Silja tekur um hönd Bjargar) Hey,
ég get alveg beðið aðeins lengur. Svo framarlega sem
það verða ekki önnur 16 ár.

BJÖRG:
Nei, þú þarft ekki að bíða svo lengi ... en það þarf að
fylgjast vel með þeim.

SILJA:
Ég ætti að ráða við það.

BJÖRG:
Það hélt ég líka (hlær).

Silja brosir.

BJÖRG: (CONT’D)
Af hverju er allt eitthvað svo lítið mál hjá þér?

SILJA:
(yppir öxlum) Það veit ég ekki, það bara er svoleiðis
... Meira rauðvín?

BJÖRG:
Já, kannski smá. (Björg klárar úr glasinu) Mmm, hvaða
tegund er þetta?

SILJA:
Það veit ég ekki ... eitthvað Suður-Afrískt. Eitthvað
sem ég greip í Fríhöfninni. Ég þurfti að skreppa um
daginn. Ganga frá lausum endum og svona.

BJÖRG:
Ég hata lausa enda. Þetta fer alveg með mig.

SILJA:
Já, (Silja lítur í kringum sig) meðal annars.

SILJA: (CONT’D)
Hey, eiga þau enn gamla plötuspilarann!

Silja stendur upp og leggur frá sér glasið.

SILJA: (CONT’D)
Er hann í lagi?
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BJÖRG:
Það veit ég ekki.

Silja gengur að plötuspilara sem er við hlið sjónvarpsins,
tekur út plötur og skoðar.

BJÖRG: (CONT’D)
Örugglega, þau fara svo vel með allt.

SILJA:
Þvílíkur fjársjóður.

Silja tekur upp plötu með Michael Jackson og Paul McCartney
og sýnir Björgu.

SILJA: (CONT’D)
Manstu eftir þessari?

Björg kinkar kolli brosandi.

BJÖRG:
Það sem við gátum hlustað á hana. Sömdum við ekki
einhvern dans líka.

SILJA:
Jú, jú

Silja setur plötuna á fóninn og lagið Say, say, say hljómar.
Silja dillar sér í takt við tónlistina.

SILJA: (CONT’D)
Hvernig var hann aftur?

BJÖRG:
(fær sér sopa af glasinu) Dansinn? Það man ég ekki.

SILJA:
Jú, láttu ekki svona (hún gengur að Björgu og reynir að
toga hana upp úr sófanum) rifjum hann upp.

BJÖRG:
Nei, hættu. Ég man ekkert hvernig hann var.

Silja sýpur á staupinu sínu, gengur að plötuspilaranum og
skiptir um plötu.

SILJA:
Þetta er ómögulegt. Eigum við ekki að setja eitthvað
þægilegra á?

BJÖRG:
Humm, jú jú.
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Björg situr þegjandi á sófanum meðan Silja finnur nýja
plötu.

BJÖRG: (CONT’D)
Hvað heldur þú að þetta taki langan tíma? ... þar til
þessar hamfarir hætta.

Silja yppir öxlum.

SILJA:
Samkvæmt Séð og Heyrt er ég "Public enemy number Únó"
... æji eigum við ekki bara að dvelja í fortíðinni í
kvöld ... fara aftur í tímann þegar allt var gott.

Silja brosir eggjandi til Bjargar sem verður vandræðaleg og
klárar úr glasinu. Silja setur plötu með Marvin Gayle á
fóninn og lagið "Lets get it on" hljómar frá fóninum.

SILJA: (CONT’D)
Dansaðu við mig.

Björg verður hálf vandræðaleg og ekur sér í sófanum.

BJÖRG:
Silja ég get ekki slakað á þegar þetta er allt svona
... svo veistu að ég dansa ekki.

SILJA:
(Silja ber fingurinn upp að munninum) Ssss ...

Silja hækkar og dansar eggjandi til Bjargar sem virðist límd
við sófann.

SILJA:
Komdu ... gleymum okkur.

Eftir svolitla stund brosir Björg og stendur upp. Þær dansa
eggjandi hvor í sínum heimi. Þegar lagið er búið hlær Silja
og klappar saman höndunum. Hún lætur sig falla í sófann ...

SILJA: (CONT’D)
Ég gat alltaf fengið þig til að dansa við þetta lag.

Björg fær sér aftur í glasið og hlær líka.

BJÖRG:
Já, ég elska þetta lag.

Stutt vandræðaleg þögn myndast sem Björg flýtir sér að
rjúfa.
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BJÖRG: (CONT’D)
Hvað finnst þér um bækurnar. Hvað finnst þér um
Karólínu?

SILJA:
Mér finnst þær æðislegar. Umhverfið allt minnti mig
líka svo á sveitina hérna. Mér finnst Karólína lík
okkur einhvern veginn.

BJÖRG:
Aha.

SILJA:
Mér fannst ég einhvern veginn komast nær þér við að
lesa þær.

BJÖRG:
Nú (Björg brosir).

SILJA:
Ég get samt ekki að því gert, mér finnst einhvern
veginn eins og eitthvað vanti. Alveg eins og okkur
vantaði eitthvað.

BJÖRG:
Eins og hvað?

SILJA:
Ég veit það ekki alveg. Það er eins og Karólínu vanti
eitthvað (Björg kinkar kolli). Sálarfrið eða ... það er
eins og það hvíli einhver þungi yfir henni. Hún er að
fara á mis við eitthvað, saknar einhvers. (Silja réttir
úr sér, lítur á Björgu og verður alvarleg) Svo er
eitthvað svo mikið myrkur í kringum hana ... Ég skil
hana.

Björg hlustar alvarleg á Silju.

BJÖRG:
Saknarðu hans?

SILJA:
Baldurs? Ekki eina sekúndu. Ég sakna þess bara að fá að
vera ég í friði (Björg kinkar kolli). Ég ætlaði aldrei
að gifta mig Björg ... og allra síst svona public manni
...

BJÖRG:
Þú ert nú frekar áberandi sjálf Silja mín.

SILJA:
(hlær) Hvað meinarðu?
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BJÖRG:
Umm, leyfðu mér að hugsa, kvikmyndirnar eða ...
farsælasta verslunarsíða landsins (horfir á hana eins
og hún sé kjáni) ... mér dettur bara ekkert í hug (þær
hlæja).

SILJA:
Jaaáá, (þykist fatta) ég hélt þú værir að tala um
persónutöfra mína og sláandi fegurð.

BJÖRG:
(brosir) Já, þú meinar ... Uuu nei.

Þær hlæja báðar. Silja hellir í glas fyrir sig.

SILJA:
Hvað með Harald?

BJÖRG:
Hvað með hann? ... ef við hefðum ekki eignast Brján þá
væri ég löngu farin. Hann bara nær þessu engan veginn
... vill ekki sætta sig við þetta.

SILJA:
Ég skil. Við erum vonlausar Björg (hristir höfuðið og
brosir).

BJÖRG:
Ég segi nú ekki vonlausar ... misheppnaðar kannski (þær
brosa)... Hvað gerðist annars hjá okkur Silja? Við sem
vorum með allt á hreinu ...

SILJA:
Ég var með allt á hreinu Björg ... það varst þú sem
varst ekki viss ... ert ekki viss.

BJÖRG:
Ó, ég var ekki að tala um það ...

SILJA:
Nei, en eigum við ekki að tala um það?

BJÖRG:
Nei ... helst ekki.

Lagið klárast og "Lets stay together" tekur við. Silja
hallar sér aftur í sófann og stynur.

SILJA:
Ohh, ég elska þetta lag ... finnst þér þetta rugl?
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BJÖRG:
Nei, ekki endilega rugl ... bara flókið.

Silja færir sig nær Björgu í sófanum.

SILJA:
Heldurðu að þú munir sjá eftir þessu? Sérðu eftir
þessu?

Björg lítur í augu Silju.

BJÖRG:
Að hafa komið hingað? ... nei.

SILJA:
Já og þessu ... okkur.

BJÖRG:
Nei, aldrei.

Silja brosir til Bjargar og teygir sig eftir hendi hennar.
Þær horfast í augu og kyssast. Björg lygnir aftur augunum um
stund. Þær kyssast aftur og eftir svolítinn tíma leggjast
þær saman í sófann. Þegar þær leggjast niður reka þær sig í
vestið sem Indriði skildi eftir á sófanum. Vestið dettur
niður á gólf og byrjar að blikka og gala með ógurlegum
látum. Björg og Silja hætta að kyssast og líta í kringum
sig. Indriði hrekkur upp öskrandi og Björg áttar sig. Síðan
fálmar hún eftir vestinu. Silja stekkur á fætur og lagar sig
til. Brjánn vaknar við lætin í afa sínum og hleypur
hálfsofandi á vegginn í herberginu. Hár dynkur heyrist og
Silja lítur upp. Loksins slökknar á vestinu og Björg hrópar
upp yfir sig:

BJÖRG: (CONT’D)
Jesús ...

Indriði kemur hlaupandi niður á nærfötunum, enn öskrandi, og
Brjánn hleypur grátandi niður. Silja stendur vandræðaleg til
hliðar á meðan Björg reynir að róa pabba sinn niður.

INDRIÐI:
Þeir eru komnir ... þeir eru komnir ...

BJÖRG:
Hverjir pabbi minn? Hverjir eru komnir?

INDRIÐI:
Nasistarnir ... þeir eru komnir. Þeir eru komnir úr
Hvalfirðinum.
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BRJÁNN:
(grátandi) Mamma, ég held ég sé með heilaæxli.

INDRIÐI:
Nasistarnir ... fljót, náðu í byssuna.

BJÖRG:
Pabbi minn, það eru engir nasistar hérna.

Björg heldur utan um pabba sinn og strýkur Brjáni um
höfuðið. Silja fer og nær í tvö vatnsglös.

BRJÁNN:
Mamma, ég er með heilaæxli.

INDRIÐI:
Við verðum að fela okkur ... hvar er byssan mín.

BJÖRG:
(ringluð) Heilaæxli, því heldurðu það.

BRJÁNN:
Af því ég rak mig í vegginn.

BJÖRG:
Uss, uss (hún sussar á þá) Ertu að meina heilahristing?

BRJÁNN:
Já eða það. Ég má ekki sofna ... þá dey ég.

INDRIÐI:
Nasistarnir ... nasistarnir.

Björg róar pabba sinn.

BJÖRG:
Brjánn minn þú deyrð ekki.

Björg lítur vonsvikin á Silju sem brosir vandræðalega á móti
og kinkar kolli eins og hún skilji að hún þurfi að fara. Hún
réttir strákunum sitthvort vatnsglasið og klæðir sig í
jakkann.

BRJÁNN: (CONT’D)
Mamma, má ég horfa á Glee svo ég deyji ekki úr
heilatitring?

Silja brosir en Björg hlær.

BJÖRG:
Heilahristing ástin mín.
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BRJÁNN:
Já, eða það.

SILJA:
Björg, ég ætla að fara. Við sjáumst í fyrramálið.

BJÖRG:
Já, ókei. Fyrirgefðu.

SILJA:
Hey, ekkert mál.

Björg horfir vonsvikin á eftir Silju. Síðan kveikir hún á
sjónvarpinu fyrir Indriða og Brján.

BJÖRG: (CONT’D)
Þetta er það eina sem er í boði ...

BRJÁNN:
Æji! Þetta er útlensk mynd ... kínversk eða eitthvað.

BJÖRG:
Þetta er franska Brjánsi.

Indriði og Brjánn sitja svefndrukknir og horfa á einhverja
franska mynd í Ríkissjónvarpinu. Björg gengur frá í
eldhúsinu. Brjánn hreyfir varirnar og rýnir í sjónvarpið.

BRJÁNN: (CONT’D)
Ohh, mamma ég veit ekkert hvað er að gerast ... ég er
að missa af öllu

BJÖRG:
Horfðu bara á myndina.

BRJÁNN:
En ég næ ekki að lesa ... það fer svo hratt af skjánum
...

Björg brosir.

BJÖRG:
Vertu þá ekkert að lesa textann. Horfðu bara á myndina.

BRJÁNN:
Þetta er eins og að horfa á bók.

Björg brosir.

BJÖRG:
Horfðu bara á myndina. Alveg eins og þegar þú skoðar
bækur.
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Brjánn ranghvolfir augunum og hallar sér síðan upp að afa
sínum. Þegar Björg hefur gengið frá í eldhúsinu sest hún
niður til að skrifa en tölvan kveikir ekki á sér því
rafhlaðan er tóm. Björg leitar að innstungu og sér eina við
anddyrið. Hún færir stól að veggnum, setur tölvuna á stólinn
og stingur í samband. Björg kveikir á tölvunni en ekkert
gerist.

BJÖRG:
Andskotinn!

Björg reynir að ýta snúrunni lengra inn í innstunguna og þá
blossar frá innstungunni og sviðið verður svart.

BRJÁNN:
(pirraður) Maaaammaaa!

INDRIÐI:
Þeir eru komnir ... þeir eru komnir

BJÖRG:
Pabbi minn ... það er allt í lagi

INDRIÐI:
(við Brján) Fljótur sæktu byssuna mína.

BJÖRG:
Pabbi minn ... það sló bara út. Hvar er rafmagnstaflan?

BRJÁNN:
(hálf kjökrandi) Mammaaaaa! Flýttu þér að kveikja
ljósið.

BJÖRG:
Pabbi, hvar er rafmagnstaflan?

INDRIÐI:
Byssan mín ... hvar er byssan mín.

BRJÁNN:
Það er svo draugalegt hérna mamma. Kveiktu ljósið.

Björg fikrar sig áfram í myrkrinu.

BJÖRG:
Já, ég er að reyna það. Reyndu að róa afa þinn niður.

Indriði þusar áfram um nasistana.

BRJÁNN:
Uss afi, við skulum hafa hljótt ... þá finna þeir okkur
ekki.

Björg rekur tærnar í lazervestið á gólfinu.
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BJÖRG:
Auðvitað.

Björg tekur lazervestið upp úr gólfinu og setur það á sig.

BRJÁNN:
Djöfull er ógeðslega spúkí í þessari sveit ...

Björg lemur sig alla þar til kviknar á blikkljósunum í
vestinu. Ljósið frá vestinu notar hún meðan hún gengur um
sviðið og leitar að töflunni. Björg gengur að anddyrinu,
finnur rafmagnstöfluna þar og slær aftur inn ljósunum.

BRJÁNN:
Loksins (hann lítur brosandi á afa sinn)

INDRIÐI:
Eru þeir farnir?

BRJÁNN:
Já, þeir eru farnir.

BJÖRG:
Jæja ... I can take a hint. Allir að sofa ... ég skrifa
ekki meir í dag.

Brjánn slekkur á sjónvarpinu og stendur upp.

INDRIÐI:
Er myndin búin?

BRJÁNN:
Nei afi. Við þurfum að fara að sofa.

INDRIÐI:
Oóóó.

Björg losar af sér vestið og saman ganga þau upp.

BRJÁNN:
Mamma, má ég sofa uppí hjá þér?

BJÖRG:
Nei, Brjánn minn. Þú sefur í þínu rúmi.

BRJÁNN:
En ég er hræddur.

BJÖRG:
Við hvað ertu hræddur?
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BRJÁNN:
Draugana.

BJÖRG:
Það er enginn draugagangur hérna Brjánn.

INDRIÐI:
Má ég líka sofa uppi í hjá ykkur?

BJÖRG:
Það er enginn að fara að sofa uppi í hjá mér. Þið sofið
bara í ykkar rúmum. Ég þarf svefnfrið.

BRJÁNN:
En ef við afi sofum saman, í hans rúmi?

Björg hugsar sig um.

BJÖRG:
Það gengur ekki. Þú byltir þér svo mikið.

BRJÁNN:
Nei, ég skal passa mig.

BJÖRG:
Þið verðið þá að fara strax að sofa.

BRJÁNN:
(ánægður) Já, við lofum.

INDRIÐI:
Já, við lofum.

BJÖRG:
Allt í lagi þá.

BRJÁNN:
Yesss! Þú ert besta mamma.

INDRIÐI:
Já, langbesta.

Björg brosir þreytulega og breiðir yfir þá í rúmi Indriða.
Síðan beygir hún sig yfir þá og kyssir þá góða nótt.

BJÖRG:
(við Indriða) Góða nótt pabbi minn ... (við Brján) góða
nótt elskan mín.

BRJÁNN/INDRIÐI:
Góða nótt.

Björg háttar sig og leggst andvarpandi upp í rúm. Hún
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sofnar. Eftir smá stund kviknar á vasaljósi í herbergi
Indriða. Brjánn sest upp í rúminu.

BRJÁNN:
Afi?

INDRIÐI:
Hvað?

BRJÁNN:
Ertu sofandi?

INDRIÐI:
Nei.

BRJÁNN:
Af hverju ertu þá með lokuð augun?

Indriði opnar augun.

INDRIÐI:
Ég var bara að hvíla þau.

BRJÁNN:
Jaáá.

INDRIÐI:
Geturðu ekki sofnað?

BRJÁNN:
Neeii.

INDRIÐI:
Veistu hvað ég geri alltaf þegar ég get ekki sofið.

Indriði sest upp í rúminu.

BRJÁNN:
Nei, hvað?

INDRIÐI:
Ég bý til vísur.

BRJÁNN:
(lítur hissa á afa sinn) Ha! Vísur ... og sofnarðu við
það.

INDRIÐI:
Já, eins og steinn. Ég þyl þær upp, aftur og aftur þar
til ég lognast út af.

Brjánn flissar.



59.

BRJÁNN:
Af hverju ferðu ekki bara með bænir?

INDRIÐI:
Vísur eru miklu skemmtilegri.

Brjánn kinkar kolli eins og hann skilji hvað afi hans á við.

BRJÁNN:
En ég kann engar vísur.

INDRIÐI:
Það er ekkert að kunna. Sko, ég skal koma með vísupart
og þú átt að botna hann.

Brjánn horfir skilningsvana á Indriða.

BRJÁNN:
Ha?

INDRIÐI:
Já, sko. Ég segi eina setningu og svo svarar þú minni
setningu ... en síðustu orðin í þinni setningu þurfa að
ríma við síðustu orðin í minni setningu ... skilurðu.

BRJÁNN:
Nei, eiginlega ekki.

INDRIÐI:
(hlær) Við skulum bara prófa ... Nú er myrkur, Nú er
kalt, úti vindar blása ...

Brjánn hugsar sig um.

INDRIÐI: (CONT’D)
Þá þarft þú bara að finna orð sem ríma við kalt og
blása.

BRJÁNN:
Já, ég skil ... eins og malt eða allt

INDRIÐI:
Já, til dæmis malt eða allt. Dettur þér eitthvað í hug
sem gæti rímað við kalt?

BRJÁNN:
Af hverju er alltaf allt ... og hvað var svo hitt
orðið?

INDRIÐI:
Blása.
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BRJÁNN:
Já, blása, tása, rása ... nei það er ekki orð ...

INDRIÐI:
Rása, jú það er víst orð ...

BRJÁNN:
Ókei, hvað þýðir það?

INDRIÐI:
Það er þegar bíll rásar til á veginum

BRJÁNN:
Aaaa. ... Ok ... hvernig var þín setning afi?

INDRIÐI:
Mín setning ... það er myrkur það er kalt, úti vindar
blása ...

BRJÁNN:
Af hverju er alltaf allt, á veginum að rása ...

Indriði hlær. Þeir hlæja báðir.

INDRIÐI:
Jæja, eigum við að prófa aftur

BRJÁNN:
Já.

INDRIÐI:
Sofðu strákur, sofðu rótt. Svefninn að þér sækir ... nú
þú!

Ljósin dofna í herberginu og á sviðinu og þeir hætta að
tala. Allt fellur í ró.
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3. ÞÁTTUR

Sama sviðsmynd og áður. Ljósin í eldhúsinu verða
svolítið bjartari en eru þó aðeins dauf birta.
Ljósin í hjónaherberginu og í miðherberginu (þar
sem Björg sefur) verða einnig bjartari. Allir eru
í fastasvefni. Það er bankað létt á
útidyrahurðina. Silja kemur inn með lúpínuvönd í
annarri hendi og ljósin á neðri hæðinni hækka enn
meir.

SILJA:
(lágt) Halló

Silja gengur inn í eldhús og leitar í eldhússkápunum. Hún
tekur út blómavasa og setur vatn í hann. Því næst setur hún
blómin í vasann og kemur honum fyrir á eldhúsborðinu. Hún
fer aftur inn í eldhús og hellir á kaffikönnuna. Síðan tekur
hún út úr ísskápnum álegg, appelsínusafa, brauð og ýmislegt
fleira og undirbýr morgunverðarhlaðborð í rólegheitunum. Á
meðan á því stendur rumskar Brjánn. Ljósin í hjónaherberginu
hækka. Brjánn heyrir þrusk niðri og vekur afa sinn.

BRJÁNN:
Afi, vaknaðu.

Brjánn ýtir við Indriða sem umlar eitthvað upp úr svefni.

BRJÁNN: (CONT’D)
Vaknaðu ...

Indriði opnar augun og er svolitla stund að átta sig.

INDRIÐI:
Hvað? ... Hver? ...

BRJÁNN:
Vaknaðu afi ... komum niður.

Indriði rís upp.

INDRIÐI:
Ég er vaknaður.

Brjánn stekkur upp úr rúminu og klæðir sig. Indriði fer fram
úr og klæðir sig. Saman ganga þeir niður stigann, inn í
eldhús og sjá Silju.

BRJÁNN:
Hæ.
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SILJA:
Góðan daginn. Sváfuð þið vel?

BRJÁNN:
Já, ég svaf eins og Steinn. Nema afi, hann hraut.

INDRIÐI:
Ég hrýt ekkert.

Indriði og Brjánn setjast við eldhúsborðið.

BRJÁNN:
Hey, afi. Allir eru saman ... nema Steinn, hann er
einn.

SILJA:
Hey, Brjánn. Öllum finnst gaman í Kína ... nema Brjáni,
honum finnst gaman á Spáni.

Silja hlær. Brjánn og Indriði horfa grafalvarlegir á Silju.

BRJÁNN:
Þetta er ekkert svona.

SILJA:
Nú, hvernig er þetta þá?

INDRIÐI:
Öllum finnst gaman í Kína ... nema Brjáni, hann er á
Spáni.

BRJÁNN:
Svona, eins og afi gerði.

Silja verður skrítin á svipinn.

SILJA:
Sagði ég það ekki.

BRJÁNN:
Nei, þú sagðir honum finnst gaman á Spáni ... ekki hann
er á Spáni.

SILJA:
Og hver er munurinn?

BRJÁNN:
Ég veit það ekkert ... en það er samt mikill munur.

SILJA:
Ókei,(hlær) fyrirgefðu, fyrirgefðu ... ég er greinilega
ekki góð í þessu.
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BRJÁNN:
Nei, en þú þarft bara að æfa þig. Þangað til þú verður
góð.

SILJA:
Ókei, og ætlar þú þá að kenna mér?

BRJÁNN:
Ég get alveg gert það. Allir eru skítugir ... nema
Steinn, hann er hreinn.

Silja brosir.

SILJA:
Ég vona að þið séuð svangir.

INDRIÐI:
Ég gæti étið heilan hest.

BRJÁNN:
Ojj afi, maður borðar ekki hesta.

INDRIÐI:
Víst borðar maður hesta.

BRJÁNN:
Nei, ojj.

Brjánn og Indriði fá sér að borða.

BRJÁNN: (CONT’D)
Afi getur alveg kennt þér vísur. Hann kenndi mér.

SILJA:
Já, kannski í dag. Þið ætlið nefninlega að eyða deginum
með mér ... og Jóni frænda.

BRJÁNN:
Er Jón frændi minn?

SILJA:
Njaa, já, já.

BRJÁNN:
Ókei. Hvað ætlum við að gera?

SILJA:
Bara eitthvað skemmtilegt.

BRJÁNN:
Ætlum við í Lazertag?
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SILJA:
Nei, bara eitthvað í kringum bústaðinn. Kannski get ég
kennt þér að smíða.

BRJÁNN:
Já, það er gaman. Ég lærði einu sinni að naglhreinsa.

SILJA:
Jahá! En hérna ... var mamma þín ekki vöknuð?

BRJÁNN:
Nei, ég held hún sé sofandi.

SILJA:
Já, já ... heyrðu fáið þið ykkur bara að borða. Ég ætla
að fara og vekja hana.

Brjánn svarar henni með fullan munninn.

BRJÁNN:
Ókei.

Silja læðist upp stigann og inn í herbergi Bjargar. Ljósin í
herberginu verða bjartari. Silja horfir á Björgu sofa og
brosir. Síðan skríður hún uppí rúmið og tekur utan um
Björgu. Björg umlar eitthvað og brosir. Silja kyssir Björgu
heitum kossi og Björg tekur á móti þar til hún vaknar og
áttar sig.

BJÖRG:
Hvað ertu að gera? ... hvar er Brjánn? ... Guð Halli
...

Silja bakkar

SILJA:
Ha, Halli? Bíddu, eruð þið ekki að skilja?

BJÖRG:
Jú, fyrirgefðu ... mér brá bara ...

Það kemur skrítinn svipur á Silju.

BJÖRG: (CONT’D)
Ég er ekki almennilega vöknuð ... mig vantar bara
kaffi.

Björg reynir að hylja sig með sænginni.

SILJA:
Komdu þá niður og fáðu þér kaffi kjáni.
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BJÖRG:
Já, ég held það sé best. Hvar eru strákarnir? Þeir gætu
komið upp.

SILJA:
Þeir eru niðri að borða. Við erum síðan að fara.

BJÖRG:
Ertu viss um að þetta verði ekkert mál.

SILJA:
Handviss ... komdu bara niður.

Silja stendur upp af rúminu.

BJÖRG:
Ég er að koma.

Silja brosir.

SILJA:
Ekki vera lengi.

Björg brosir á móti.

BJÖRG: (CONT’D)
Ég kem eftir smá.

SILJA:
Ókei, ókei ... ég er farin.

Silja fer en Björg fleygir yfir sig náttslopp og kemur líka
niður. Hún lítur á Indriða og Brján sem eru klæddir og langt
komnir með að borða.

BJÖRG:
Góðan daginn!

Björg sest og fær sér kaffi.

INDRIÐI:
Góðan daginn.

BRJÁNN:
Hæ mamma. Silja frænka gerði morgunmat.

Björgu svelgist á kaffinu.

BJÖRG:
Silja frænka ...
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SILJA:
Ég er ekki frænka þín ...

BRJÁNN:
Nú, en er þá Jón bara frændi minn?

SILJA:
Já, sko ... Jón er frændi minn en ég er ... ehh vinkona
mömmu þinnar.

BRJÁNN:
Já, ókei. En má ég ekki bara kalla þig frænku ... svona
eins og sumar vinkonur mömmu eru frænkur mínar ... þó
þær séu eiginlega ekkert frænkur mínar.

SILJA:
Ehh, jú, jú ... Á mamma þín margar frænkur?

Silja lítur glettin á Björgu sem brosir til baka.

BJÖRG:
Þetta lítur svakalega vel út hjá þér Silja ... borðið
sko.

SILJA:
Takk.

BJÖRG:
Komst þú með lúpínurnar?

SILJA:
Já.

BJÖRG:
Ég elska lúpínur.

SILJA:
Ég veit.

Brjánn horfir á þær til skiptis og svo á lúpínurnar. Indriði
stendur upp frá borðinu.

INDRIÐI:
Takk fyrir mig.

BRJÁNN:
Pabbi segir að lúpínur séu illgresi sem fjölgar sér
eins og kanínur.

Indriði fer með diskinn sinn og bollann í vaskinn.
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BJÖRG:
Segir hann það?

SILJA:
Og hvernig fjölga kanínur sér?

BRJÁNN:
Nú, eins og lúpínur greinilega ... takk fyrir mig.

Silja og Björg brosa en Brjánn stendur upp frá borðinu og
gengur frá diskinum sínum og glasinu.

SILJA:
Verði ykkur að góðu.

Silja horfir á Björgu. Þær horfast í augu í svolitla stund
þar til Björg lítur undan. Hún lítur aftur á Silju sem
horfir enn á hana.

BJÖRG:
Hvað?

SILJA:
Hvað?

BJÖRG:
Hvað ertu að hugsa?

SILJA:
Ég var bara að hugsa um það ... hvað mig langar að
kyssa þig.

Björg fer hjá sér og gýtur augunum í áttina að Indriða og
Brjáni.

BJÖRG:
Silja!

SILJA:
Nú, þú spurðir.

BJÖRG:
Ég veit ... en

Brjánn og Indriði koma aftur að borðinu.

SILJA:
Viljið þið ekki klæða ykkur snöggvast?

BRJÁNN:
Jú ... erum við að fara?
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SILJA:
Já, um leið og þið eruð komnir í.

BRJÁNN:
Komdu afi.

Þeir ganga að útidyrahurðinni og klæða sig í yfirhafnir og
skó.

BJÖRG:
Brjánn minn, settu á þig eyrnabandið svo þú fáir ekki í
eyrun.

BRJÁNN:
Mamma!

Björg setur hendurnar upp í loft eins og í uppgjöf. Silja
horfir stríðnislega á Björgu. Björg lítur á Silju.

SILJA:
Langar þig ekkert að kyssa mig?

BJÖRG:
Það er ekki málið.

SILJA:
Nú, hvað er þá málið.

Björg gýtur augunum aftur í áttina að Indriða og Brjáni.

BJÖRG:
Við erum ekki einar.

SILJA:
Ég var ekki að biðja þig um það hér og nú. Ég spurði
þig bara einfaldrar spurningar.

BJÖRG:
Já, ég veit ...

SILJA:
Og hvað er svarið?

BJÖRG:
Svarið við hverju?

SILJA:
Þarf ég að endurtaka spurninguna?

BJÖRG:
Nei, ekki gera það.
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SILJA:
Langar þig það eða langar þig ekki?

Indriði og Brjánn koma aftur að borðinu.

BRJÁNN:
Langar hana hvað?

SILJA:
Ég var bara að spyrja mömmu þína ... hvort hana langaði
til þess ... að við myndum öll borða saman í kvöld.

Björg og Silja horfast í augu.

BJÖRG:
Já, mjög mikið.

BRJÁNN:
Góð hugmynd, hvað ætlum við að borða?

BJÖRG:
Ha?

BRJÁNN:
Í kvöld! Mig langar í hamborgara.

Silja horfir á Björgu.

SILJA:
Hver fær sér hamborgara þegar það er steik í boði!

BRJÁNN:
Jakk, steik. Mig langar í hamborgara.

SILJA:
Við mamma þín erum hættar í hamborgurunum ... er það
ekki Björg.

BJÖRG:
Jú, steinhættar. Ég held það sé kominn tími á steik.

INDRIÐI:
Ég væri nú alveg til í sleik!

Silja og Björg hlæja.

BRJÁNN:
Ojjj afi það er ógeðslegt. (við Björgu) Þið eruð
skrítnar.

INDRIÐI:
Já, mjög skrítnar.
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BRJÁNN
Stelpurnar í bekknum eru alltaf að spyrja mig hvort ég
vilji koma í sleik...ojjj.

SILJA:
Og hvað, hefurðu aldrei kysst neina?

BRJÁNN:
Nei, ojjj.

Björg og Silja hlæja en Brjánn gengur hneykslaður út. Á
leiðinni út segir hann:

BRJÁNN: (CONT’D)
Ertu að koma?

SILJA:
Já, farið þið á undan. Ég ætla að tala aðeins við mömmu
þína.

BRJÁNN:
Ókei, en ekki vera lengi.

SILJA:
Nei, nei.

Brjánn og Indriði fara út en Björg situr við borðið og er
hugsi. Hún hefur dregið annan fótinn upp á stól, styður
hendinni við hann og heldur um höfuð sér. Silja gengur til
Bjargar og tekur um öxl hennar. Björg hrekkur upp úr
hugsunum sínum og lítur upp.

SILJA: (CONT’D)
Hvað ert þú að hugsa?

BJÖRG:
Æji, ekkert sérstakt.

SILJA:
Nú, annað sýndist mér.

BJÖRG:
Já, bara ... um þetta allt saman ... mig, þig, Brján,
handritið.

SILJA:
Hey, þetta fer allt vel. Hættu bara að hafa áhyggjur.

BJÖRG:
En ég kann það svo vel.
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SILJA:
(brosir) Ég veit ... Við erum ekkert að flýta okkur.
Tökum bara einn dag í einu og njótum þess að vera
saman.

BJÖRG:
Ég veit það, en það þarf að hugsa út í svona hluti.

SILJA:
Eins og hvað?

BJÖRG:
Æji, allt saman.

SILJA:
Þú skrifar núna svo þá er það afgreitt í bili. Ég ætla
að eyða tíma með Brjáni og pabba þínum ... þetta
leysist allt saman.

BJÖRG:
Hvernig geturðu alltaf verið svona bjartsýn?

SILJA:
Ég veit það ekki ... stundum veit maður bara að það
verður allt í lagi ... við erum í lagi.

BJÖRG:
Já, kannski.

SILJA:
Ekkert kannski ... það er bara svoleiðis.

BJÖRG:
Ókei, ókei ... farið þið nú að drífa ykkur.

SILJA:
Ekki fyrr en ég fæ kveðjukoss ... ég á ekki eftir að
sjá þig heillengi.

Björg brosir. Þær kyssast. Indriði kemur í gættina. Hann
frýs þegar hann sér þær og bakkar aftur út.

INDRIÐI:
Það er nefninlega það! Skák og mát!

Silja og Björg taka ekki eftir Indriða. Indriði hverfur úr
gættinni og Silja og Björg hætta að kyssast.

BJÖRG:
Jæja, farðu nú að drífa þig.
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SILJA:
Já, já. Ég er farin.

Silja fer. Björg rýmir til á borðinu og sest niður með
tölvuna. Þegar Björg hefur skrifað í smá stund fær hún sms.
Björg lítur á símann sinn og brosir. Hún sendir sms til baka
og heldur síðan áfram að skrifa. Hundurinn geltir úti og
stuttu seinna kemur Helga inn úr dyrunum með ferðatösku í
eftirdragi.

HELGA:
Hæ ... þetta er nú meira andskotans djöfulsins ruglið.

Björg lítur upp. Helga dregur töskuna inn fyrir.

BJÖRG:
Hva, ertu komin! ... Hvar er Halli?

Björg stendur upp til að hjálpa Helgu með töskuna. Haraldur
kemur inn úr dyrunum.

HARALDUR:
Hæ!

Björg andvarpar.

BJÖRG:
Hvað eruð þið að gera hérna?

HELGA:
Nú ég á heima hérna er það ekki?

BJÖRG:
Mamma! Þú varst á leiðinni í flug.

HELGA:
Ég var á leiðinni í flug já, nú er ég komin heim. Ég er
komin með nóg af þessari vitleysu ... fyrst þeir geta
ekki komið mér lengra en út á Reykjanes þá er ég hætt
við.

BJÖRG:
Hvað meinarðu ... var ekki bara seinkun á fluginu?
Halli hvað er málið?

Haraldur stendur með krosslagðar hendur og horfir reiður á
Björgu.

HELGA:
Bara seinkun ... þetta er nú meira fyrirtækið, þetta
Iceland Depress.
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BJÖRG:
Express mamma ... það heitir Express.

HELGA:
Já ég sagði bara bless bless ... og var fljót að koma
mér í burtu.

Helga hlammar sér niður við eldhúsborðið. Hún leggur frá sér
miða og blöð (meðal annars Séð og Heyrt).

BJÖRG:
Og hvað, gátu þeir ekki sagt þér neitt? Veistu ekkert
hvenær verður flogið?

HARALDUR:
Jú, jú. Það er flogið í kvöld. Um tíuleytið ... Áttu
kaffi?

BJÖRG:
Og komuð þið alla leið hingað? Haraldur hvað er málið?

Haraldur sest niður við borðið og fær sér kaffi.

HARALDUR:
Hva, var veisla? Illgresi og læti.

BJÖRG:
Ha, nei nei.

HELGA:
Já, ég fer ekki fet ... ég er komin með nóg af
ferðalögum í bili. Ég þarf áfallahjálp eftir þessa
reynslu.

Björg stendur upp frá borðinu og þrammar fram og til baka.

BJÖRG:
Þú getur ekki farið að hætta við ferðina ... út af
seinkun.

HELGA:
Björg Lovísa Indriðadóttir, ég geri það sem mér sýnist.

HARALDUR:
Já, það er greinilega ættgengur andskoti.

BJÖRG:
En þú færð ekkert endurgreitt ... ég meina gátu þeir
ekki gert eitthvað fyrir þig?

HELGA:
Jú, þetta.



74.

Helga tekur upp miða og réttir Björgu. Björg tekur við
miðanum og les á hann. Haraldur tekur lúpínuna upp úr
vasanum og hendir henni í ruslið.

BJÖRG:
50% afsláttur fyrir einn í Bláa Lónið.

HELGA:
Já, ef ég nota hann yfir helgina (hlær). Þeir eru
rausnarlegir. Ég get þá farið aftur og skoðað mig
almennilega um á Reykjanesinu.

HARALDUR:
Hvar er Brjánn? Hvað ertu búin að gera við Brján?

BJÖRG:
Er ekki í lagi með þig?

HELGA:
Já, hvar eru strákarnir?

BJÖRG:
(lágt) Silja leyfði þeim að fljóta með sér.

HARALDUR:
Aaa, Silja. Æskuvinkonan Silja ... sem er að skilja ...
ef ég man rétt.

HELGA:
Silja já! Hvert fór hún með þá?

BJÖRG:
Bara hérna upp í bústað. Hún bauðst til að taka þá í
dag svo ég gæti skrifað.

HELGA:
Aumingja drengirnir ...

BJÖRG:
Mamma hvað er málið? Ég þurfti bara næði.

HARALDUR:
Já, bíddu hvernig orðaðir þú það aftur? ... Halli minn
... ég þarf bara tilfinningalegt næði til að átta mig á
hlutunum ... djöfulsins kjaftæði

HELGA:
Það er óþarfi að blóta Halli minn.

BJÖRG:
Ertu loksins farinn yfir um ... um hvað snýst þetta
eiginlega?
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HELGA:
Hvað ertu að gera í sloppnum um miðjan dag?

BJÖRG:
Ha?

HELGA:
Þú ert nú alveg eins og hann pabbi þinn ... hangir á
sloppnum daginn út og ...

BJÖRG:
Mamma! Klukkan er rétt níu.

Haraldur horfir rannsakandi á Björgu.

BJÖRG:
Hvað er í gangi hérna? ...

HARALDUR:
Helga, ég held þú ættir að sýna henni blaðið.

HELGA:
Nei, ég held við ættum bara að fleygja þessu blaði.

BJÖRG:
Hvaða blað?

Haraldur tekur upp blaðið og bendir á framsíðuna.

HARALDUR:
Nei þú skalt fá að sjá hvað stendur í blaðinu.

Haraldur otar blaðinu að Björgu sem neitar að horfa.

BJÖRG:
Þetta hallæris blað. Ég les ekki svona rusl.

HARALDUR:
Já, það stendur hérna svart á hvítu ... Silja
Björnsdóttir skilin við auðkýfinginn Baldur Steinsson.

BJÖRG:
Það er ekkert leyndarmál Halli. Ég skil bara ekki hvað
þið eruð að velta ykkur upp úr því.

HELGA:
Þetta er ekki búið ... það versnar.

Haraldur otar myndinni að Björgu sem horfir tómum augum á
hann. Haraldur flettir í blaðinu.
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BJÖRG:
Ég skil ekki hvaða áhuga þið hafið á einkalífi Silju.

HELGA:
Það er nú ekki mikið einkalíf þegar þetta er komið í
blöðin.

Björg hristir höfuðið.

HARALDUR: (CONT’D)
Hérna ... Silja Björnsdóttir segir skilið við karlmenn.

Haraldur heldur á blaðinu fyrir ofan höfuð sér.

BJÖRG:
Og hvað með það!

HELGA:
Hún er ... hún er ... örg!

BJÖRG:
Mamma! Virkilega? ... örg!

HELGA:
Já, hvað segir maður annars? Rög ... stroðin ... sorðin
eða aftan’í tossi (Helga grípur um höfuð sér)

BJÖRG:
Aftan’í tossi? Er Silja hommi?

HARALDUR:
Lesbísk! Hún er lesbísk!

BJÖRG:
Halli! Skiptu þér ekki að þessu.

HARALDUR:
Nú, þetta stendur allt hérna. Silja kyssti konu á
einhverri sóðakrá niður í bæ. Heyrirðu það Björg, konu!
Og veistu hvaða kona þetta er?

Björg lítur á Harald.

HARALDUR: (CONT’D)
Konan fær meira að segja svona stjörnu. Svona Séð og
Heyrt stjörnu. (Breytir röddinni í sykursæta) ... Sætar
saman.

HELGA:
Kannski er þetta bara vitleysa Halli minn ... kannski
er hún ekki þarna ... les ... þarna ... þú veist ...
lesblind.
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BJÖRG:
Mamma meinarðu lesbía? ... Silja er ekki lesblind hún
er lesbía.

HARALDUR:
Og konan ... er konan lesbía? Eða er hún kannski bara
lesblind?

Björg leiðir Harald hjá sér og sest við hliðina á mömmu
sinni.

BJÖRG:
Mamma hún laðast að konum. Hún er ekki fjöldamorðingi.

HELGA:
Ég ætla að leggja mig.

Helga stendur upp og fer upp í miðherbergið, þar sem Björg
svaf. Björg situr eftir leið. Þegar Helga er farin upp segir
Haraldur:

HARALDUR:
Þetta er grand! Þú ert nafngreind í þessu helvítis
blaði.

Haraldur kastar blaðinu á borðið fyrir framan Björgu og
rýkur út. Björg situr eftir og skoðar blaðið.

BJÖRG:
Helvítis helvíti!

Björg stendur upp og klæðir sig í úlpu yfir náttsloppinn.
Hún fer út og kallar:

BJÖRG: (CONT’D)
Halli ... bíddu ...

Eftir svolitla stund kemur Brjánn inn ... sveittur í
stígvélum og með allt of stóra smiðssvuntu bundna um mittið
... hann gengur að ísskápnum og fær sér mjólk beint úr
fernunni. Hann nær sér í glas, sest við borðið, hellir mjólk
í glasið og fær sér ... Hann sér blaðið ... hann les það ...
Silja kemur inn með innkaupapoka í sitthvorri hendi. Hún er
að tala við Indriða sem heldur á kassa frá bakaríinu.

SILJA:
Og svo til að toppa allt saman þá lá hann þarna tímunum
saman, skíthræddur um að detta, og hélt sér í hlíðina
...

INDRIÐI:
Fögur er hlíðin ég fer ekki fet ...
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Silja byrjar að raða í ísskápinn og Indriði þefar út í
loftið.

INDRIÐI: (CONT’D)
Helga!

SILJA:
Hvað segirðu Iddi?

INDRIÐI:
Helga ...

SILJA:
Nei, Iddi minn. Ég heiti Silja ... Helga er konan þín.

INDRIÐI:
Ég veit það mæta vel.

Brjánn stendur snöggt upp frá borðinu og hleypur út ...
Silja kallar á eftir honum.

SILJA:
Brjánsi!

Indriði gengur um allt eldhúsið og þefar út í loftið.

SILJA: (CONT’D)
Hvað hljóp í strákinn?

INDRIÐI:
Helga!

Silja tekur utan um Indriða.

SILJA:
Hún kemur aftur.

Silja rekur augun í blaðið og tekur það upp.

SILJA: (CONT’D)
Guð minn góður ... önnur grein.

Silja snýr blaðinu við.

SILJA: (CONT’D)
Er þetta nýtt blað ... Guð minn góður ... Björg.

Silja skilur Indriða eftir og hleypur upp í herbergi. Silja
staðnæmist í dyragættinni (á miðherberginu) og sér að
einhver liggur undir sænginni. Hún hvíslar.
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SILJA: (CONT’D)
Elskan mín ...

Veran í rúminu rumskar ekki ... Silja sest á rúmstokkinn,
leggur hendina á sængina og klappar varlega ...

SILJA: (CONT’D)
Ástin mín ... tölum um þetta ... þetta reddast ... ég
hringi í lögfræðinginn minn og ...

Veran í rúminu rumskar og umlar. Indriði fer upp í herbergið
sitt og háttar sig.

SILJA: (CONT’D)
Ég veit þú ert leið ... en þetta verður í lagi ... við
verðum hamingjusamar við hefðum bara aldrei átt að fara
í sundur ... nú verðum við að vera sterkar ...
fjölskyldur okkar eru sterkar ... það les enginn þetta
blað ...

Haraldur kemur leiður inn um útidyrnar að framan og hlammar
sér í eldhússtól. Björg kemur á eftir og sest hjá honum.

BJÖRG:
Segðu eitthvað.

Haraldur hreyfir sig ekki og er sorgmæddur.

BJÖRG: (CONT’D)
Halli minn, geturðu ekki sagt eitthvað.

HARALDUR:
Hvað á ég að segja? ... Konan mín er lesbía.

BJÖRG:
Já, ókei. Ef þú vilt byrja svona.

HARALDUR:
Hvað finnst þér um þetta allt saman?

BJÖRG:
Hvað á mér að finnast um þetta Halli?

HARALDUR:
Nei ég meina bara, æskuvinkonan ... hefurðu alltaf
verið lesbísk ... líka með mér? ... líka þegar við
fórum til Orlandó? ... Mér fannst þú ekkert lesbísk þá.

BJÖRG:
Æji, Halli ... ég var ekki lesbísk þá ... ókei ...
þetta snýst ekki um það hvort ég sé lesbísk eða ekki
... ég var ástfangin og svo varð ég ástfangin af þér
... og svo ...
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HARALDUR:
Og svo hættirðu að vera ástfangin af mér.

BJÖRG:
Ekki endilega ... það bara breyttist ... ég veit ekki
hvað ég get sagt þér.

HARALDUR:
Vissirðu þetta kannski alltaf?

Brjánn kemur í dyragættina, stendur þar kyrr og hlustar.

HARALDUR: (CONT’D)
Ha, Björg. Vissirðu þetta? Var það kannski ástæðan
fyrir því að þú komst hingað? ... þú vildir vera með
henni ...

BJÖRG:
Halli ég veit það ekki ... en það hefur ekkert með þig
að gera ... þú ert dásamlegur ... dásamlegur faðir ...
dásamlegur eiginmaður og besti vinur minn ... Ég bara
veit það ekki. Það sem gerðist einu sinni vaknaði bara
aftur og ég elska hana.

Uppi leggst Silja í rúmið og fer undir sængina.

SILJA:
Leyfðu mér að halda utan um þig ...

Helga kastast fram úr rúminu og Silja er næstum dottin.

HELGA:
Hvað er að gerast?

SILJA:
Helga! Ég hélt ...

HELGA:
Ætlarðu að nauðga mér? ... Hjálp, hjálp, hjálp ...

Indriði stekkur fram úr rúminu. Björg hleypur upp og
Haraldur á eftir.

BJÖRG:
Mamma!

Þau eru öll komin inn í herbergið en Helga stendur með lampa
í hendinni og slær til Silju.

HELGA:
Hún er kynóð ... kynóð lesbía.
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HARALDUR:
Helga mín ... vertu róleg ... leggðu frá þér lampann.

INDRIÐI:
Helga mín ... ertu komin?

HELGA:
Hún kyssti mig á eyrað ... (við Silju) farðu út ... út
úr mínum húsum.

SILJA:
Ég ... ég hélt ...

HELGA:
Út, út, út ...

BJÖRG:
Mamma viltu bíða aðeins ... Silja farðu niður ... ég
kem eftir smá.

Silja smokrar sér framhjá Helgu og Haraldi og fer
niður. Hún gengur fram og aftur fyrir framan stigann en
sest svo í sófann og felur hendurnar fyrir andlitinu ...
Brjánn fylgist með henni ...

HELGA:
Guð minn góður ... ég hélt þetta yrði mitt síðasta.

Helga riðar til og Indriði hjálpar henni að setjast á rúmið.

HELGA: (CONT’D)
Ég hef aldrei lent í öðru eins.

INDRIÐI:
Var gaman?

BJÖRG:
Mamma þetta er misskilningur.

HELGA:
Nei Indriði, það var ekki gaman.

HARALDUR:
Nú skulum við öll bara vera róleg.

BJÖRG:
Mamma hún hélt að þetta væri ég.

HELGA:
Ætlaði hún að nauðga þér ... og er það eitthvað betra?
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INDRIÐI:
Simsalabimm og ei neitt meir og simsalabimm allt búið
...

Indriði kyssir Helgu á ennið og Helga brosir til hans ...

HELGA:
Ertu að kyssa á bágtið?

INDRIÐI:
Já, ég saknaði þín ógurlega.

HELGA:
Og ég saknaði þín Iddi minn.

Helga og Indriði kyssast innilega og Björg og Haraldur verða
vandræðaleg.

BJÖRG:
Mamma!

HELGA:
Uss ... leyfðu mér að jafna mig ...

Niðri gengur Brjánn að Silju í sófanum og sest við hliðina á
henni ... Silju bregður.

SILJA:
Brjánsi ... ég sá þig ekki.

BRJÁNN:
Pabbi er kominn.

SILJA:
Ég veit.

BRJÁNN:
Mamma og pabbi eru að skilja.

SILJA:
Já ég veit ... það er leiðinlegt.

BRJÁNN:
Mamma er lesbía.

SILJA:
Hvernig veistu það?

BRJÁNN:
Ég kann að lesa.
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SILJA:
Já, sástu blaðið?

BRJÁNN:
Já og e-mail.

SILJA:
E-mail?

BRJÁNN:
Sem mamma skrifaði til þín ... ég var ekki að njósna ég
bara sá það ... og ég eyddi því svo pabbi myndi ekki
verða reiður ...

SILJA:
Ég skil ... en þú? Ert þú reiður?

BRJÁNN:
Nei ... ég veit alveg hvað það er að vera lesbía ...
kennarinn minn er giftur konu og hún er sjálf kona ...
hún heitir Gulla og er með mótorhjólapróf og getur
orðið ólétt.

SILJA:
Sú er aldeilis fjölhæf ...

BRJÁNN:
Hún er í barnaorlofi því hún og konan hennar voru að
eignast tvíbura. Svo kemur hún aftur og verður enn
lesbía þótt hún eigi börn.

Silja hlær og hristir hausinn.

BRJÁNN:
Hvað?

SILJA:
Æji, bara hvað maður getur verið vitlaus ... mamma þín
var viss um að þú vissir ekki neitt um þetta.

BRJÁNN:
Ég veit ógeðslega margt ... ég er sko mjög gáfaður.

SILJA:
Ég heyri það ... veraldarvanur.

BRJÁNN:
Mamma elskar þig meira en sólsetrið og hún vill alltaf
vera í sveitinni með þér.

Silja tárast og hálf brotnar saman ...
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SILJA:
Er það?

BRJÁNN:
Hún skrifaði það í bréfinu sem ég eyddi ... hún vill
sofa á lúpínum með þér ... sem mér fannst reyndar
frekar skrítið ... því það er illgresi og svona

Silja hlær og faðmar Brján.

SILJA:
Ertu ekkert reiður?

BRJÁNN:
Nei bara leiður ... hey, það rímar

Brjánn brosir sínu blíðasta ánægður með rímið. Uppi stendur
Helga upp og býr um rúmið.

BJÖRG:
Mamma!

INDRIÐI:
Jæja, það þýðir ekki að drolla ... ég þarf að leggja
mig ... ég er á vakt í kvöld.

Indriði fer inn í sitt herbergi og leggst í rúmið.

HARALDUR:
Helga mín ...

Helga kastar koddanum í Björgu sem stendur eftir hissa.

HELGA:
Þú áttir að hugsa um hann pabba þinn ... ekki vera að
argast út um allt hús.

HARALDUR:
Helga sestu undir eins ... og þú líka ... þið eruð
alveg eins ... upptjúnaðar alveg ... setjist þið ...

Helga og Björg setjast á rúmgaflinn hlið við hlið en hafa
mikið bil á milli sín ...

HARALDUR: (CONT’D)
Helga, við dóttir þín áttum ágætisspjall ekki svo fyrir
löngu. Og við ákváðum að skilja ...

BJÖRG:
Halli!
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HARALDUR:
Já, já. Það var þegar ég vildi bjarga hjónabandinu
okkar. Þegar ég hélt að ég ætti enn möguleika.

BJÖRG:
Hvað ertu að gera Halli hvernig í ósköpunum á þetta að
hjálpa?

HARALDUR:
Mér finnst bara kominn tími til að einhver segi
sannleikann hérna.

HELGA:
Hvað ertu að reyna að segja Haraldur?

HARALDUR:
Ég er að segja þér að hún dóttir þín hérna ...

BJÖRG:
Haraldur!

HARALDUR:
Hún laðast að konum.

HELGA:
Hún Björg mín? Nei ... ég myndi vita það ... mæður vita
svoleiðis. Ha, Björg? ... (Helga horfir spyrjandi á
Björgu) Nei þeir hafa bara gert mistök í prentun ...
það er alltaf að gerast ... meira að segja í
dánarfregnunum og sunnudagskrossgátan er oft með
villum.

BJÖRG:
Mamma ... þetta er ekki prentvilla ...

HELGA:
Guð minn almáttugur ... ég held ég sé komin með
hausverk (Helga grípur um höfuð sér).

HELGA: (CONT’D)
Og hvað ... getur maður bara allt í einu ... Gæti ég
bara ... án þess að vita af því ...

BJÖRG:
Nei mamma mín. Það gerist ekki svoleiðis.

HELGA:
Hefurðu alltaf vitað þetta?

BJÖRG:
Nei, ekki alltaf.
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HELGA:
Nú hvenær þá? Hvenær gerðist þetta?

BJÖRG:
Mamma, það gerðist ekki neitt. Það hefur bara alltaf
verið Silja.

HELGA:
En Haraldur ... Hvað með Harald?

HARALDUR:
Helga mín ... það verður í lagi með mig.

HELGA:
Var það á skólanum? (á innsoginu) Guð minn góður. Ég
vissi að ég hefði aldrei átt að hleypa þér í þennan
skóla.

BJÖRG:
Mamma, það hafði ekkert með skólann að gera. Við urðum
bara ástfangnar.

HELGA:
Hann pabbi þinn dekraði þig alltaf svo mikið. Ég reyndi
að segja honum það ... Það er ástæðan.

BJÖRG:
Mamma, þetta er engu að kenna.

HELGA:
Já en Björg mín er þetta ekki bara einhver
misskilningur ... ég meina þú lítur ekki einu sinni
þannig út.

BJÖRG:
Lít ég ekki þannig út! Mamma hvernig líta lesbíur út?

Helga grettir sig.

HELGA:
Nú bara svona ...

BJÖRG:
Með stutt hár mamma? Karlmannlega vaxnar, með
meirapróf? Ha, hvað áttu eiginlega við?

HELGA:
Nei, nei, nei, nei, nei ... ég er ekkert að segja það.

BJÖRG:
Nú hvað ertu þá að segja mamma?
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HELGA:
Nei bara svona, það sést ekkert á þér.

BJÖRG:
Ég er ekki ófrísk. Hvað ætti að sjást á mér?

HELGA:
Nei, bara ...

BJÖRG:
Þú sérð ekkert á fólki hvaða flokk það styður mamma!

HELGA:
Flokk! Hvað kemur það málinu við ... eruð þið með
flokk?

BJÖRG:
Nei, við erum ekki með flokk. En sérð þú kannski á
Framsóknarmanni að hann sé Framsóknarmaður? Ha?

HELGA:
Nei, auðvitað ekki.

BJÖRG:
Nei, það er af því að þeir eru ekki allir eins. Það er
ekkert spes útlit.

HELGA:
(hrópar) Ertu að reyna að segja mér að þú sért ekki
lengur Framsóknarmanneskja?

BJÖRG:
Ég er ekki að segja það mamma og ég á heima í Reykjavík
það er engin Framsókn lengur.

HELGA
Hvað ertu þá að reyna að segja?

HARALDUR:
Björg er að segja að hún sé hugsanlega samkynhneigð.

HELGA:
Samkynhneigð ... já það hljómar mun betur.

Brjánn stendur upp úr sófanum og kallar upp í herbergi.

BRJÁNN:
Pabbi ...

Haraldur og Björg kippast við.
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HARALDUR:
Ég skal ...

HELGA:
Guð minn góður og hún er þarna niðri ... og enginn að
vernda barnið ...

Haraldur hleypur niður og Björg á eftir ... Indriði vaknar
og kemur líka fram. Hann hittir Helgu á stigapallinum og
kynnir sig.

INDRIÐI:
Sæl ... Indriði heiti ég.

HELGA:
Hættu þessari vitleysu Iddi.

Helga og Iddi hlaupa niður. Haraldur faðmar Brján og horfir
spyrjandi á Silju sem situr tárvot í sófanum. Björg sest við
hliðina á henni. Helga kemur niður.

HELGA:
Er allt í lagi með hann?

BRJÁNN:
Hæ amma ... hvernig var úti?

HELGA:
Hæ kúturinn minn ... það var ágætt alveg ... varstu að
tala við Silju elskan mín?

Helga horfir á Silju hatursaugum.

SILJA:
(hvíslar að Björgu) Hann veit allt.

BJÖRG:
Hvernig?

BRJÁNN:
Afi ... Silja og mamma eru kærustur!

INDRIÐI:
Já, ég veit. Ég sá þær kyssast.

Silja og Björg horfa hvor á aðra og svo á Indriða.

HELGA:
Kyssast! Hvenær? Hér í þessu húsi og fyrir framan hann
föður þinn.
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INDRIÐI:
Nú til dæmis í dag.

HELGA:
Til dæmis?

INDRIÐI:
Já og síðan fyrir löngu ... áður en Björg fór suður.

HELGA:
Eftir skólann?

INDRIÐI:
Já, Helga. Eftir skólann.

HELGA:
(á innsoginu) Ég vissi það.

INDRIÐI:
Þetta er ekkert mál Helga.

HELGA:
Ekkert mál ... Nei, ég veit það. Þetta er ekkert mál
svo sem. Það er ekki eins og þær séu raðmorðingjar.

INDRIÐI:
Einmitt. Ég meina Kalli sonur Guðmundar og Höllu út á
Krók ... þú veist að hann er samkynhneigður.

HELGA:
Hann Karl?

INDRIÐI:
Ætlarðu að segja mér að þú hafir ekki vitað af því. Þau
fara t.d. alltaf með honum í göngutúrinn þarna í
Reykjavík. Á hverju einasta ári.

HELGA:
Hvaða göngutúr?

INDRIÐI:
Þarna "hommagöngutúrinn."

Björg grípur fyrir andlitið en Silja fer að hlæja.

BJÖRG:
Pabbi, það heitir Gaypride!

HELGA:
Fara þau í það?
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INDRIÐI:
Já Helga mín. Þetta er ekkert stórmál.

Brjánsi gefur afa sínum high five og knúsar pabba sinn.
Helga fær sér sæti við eldhúsborðið.

BRJÁNN:
Ert þú þá hommi?

Haraldur springur úr hlátri.

HARALDUR:.
Nei karlinn minn ... hvernig dettur þér það í hug?

BRJÁNN:
En það er alveg í lagi sko ... það er einn söngvarinn í
Glee sem á kærasta og hann er geðveikt góður maður ...
alltaf að bjarga heimilislausum hundum og svoleiðis.

HARALDUR:
Já er það virkilega ... en nei ég er bara hann pabbi
þinn.

BRJÁNN:
Ókei, en getum við samt bjargað heimilislausum hundum?

HARALDUR:
(klórar sér í höfðinu) Ha, já. Það má alveg skoða það.

BRJÁNN:
Yesss, pabbi þú ert sko langbestur.

Brjánn hleypur út. Helga stendur upp.

HELGA:
Jæja, ætli ég fari ekki bara í þessa ferð eftir allt
saman ... jú ég held það bara.

Helga fer að fatahenginu og klæðir sig í frakka og skó.
Björg stendur upp úr sófanum og eltir móður sína.

BJÖRG:
Ertu viss um það mamma mín?

HELGA:
Já, ég held ég hefði bara gott af því.

BJÖRG:
Þú þarft ekkert að fara þetta fyrir mig mamma ... ég
veit að þig langaði aldrei ...
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HELGA:
Ég er ekki að fara þessa ferð fyrir þig.

BJÖRG:
Allt í lagi ... allt í lagi.

HELGA:
Ég hefði bara gott af smá tíma til að átta mig. Þið
virðist öll vera búin að afgreiða þetta. Ég var fyrst
að fá fréttirnar núna.

HARALDUR:
Ja, tæknilega séð ég líka ...

HELGA:
(hvöss) Haraldur!

HARALDUR:
(hrekkur við) Já, fyrirgefðu ...

HELGA:
Sæktu nú töskuna mína upp ... og í þetta sinn vil ég fá
rétta tösku.

HARALDUR:
Já, auðvitað.

Haraldur stekkur upp eftir töskunni en Björg gengur í áttina
að móður sinni.

INDRIÐI:
Jæja, ég verð uppi ef ykkur vantar eitthvað.

SILJA:
Já, takk Iddi minn.

Indriði fer upp og leggst í rúmið.

BJÖRG:
Mamma mín, getum við ekki rætt þetta?

HELGA:
Það er ekkert að ræða ... þetta bara er svona og ...

BJÖRG:
Mamma, viltu ekki að ég sé hamingjusöm?

HELGA:
Jú, auðvitað vil ég það ... það er það eina sem ég vil.

BJÖRG:
Þú skilur mig þá er það ekki?
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HELGA:
Eigum við ekki bara að tala saman þegar ég kem aftur?
Segja þetta gott í bili.

BJÖRG:
Jú ... jú jú.

Helga klappar Björgu á kinnina. Haraldur kemur niður með
töskuna.

HELGA:
Hugsaðu nú vel um hann pabba þinn.

BJÖRG:
Já, auðvitað.

Helga hverfur út um dyrnar.

HARALDUR:
Jæja, bless Björg mín.

BJÖRG:
Bless Halli.

Björg klappar Haraldi á öxlina.

BJÖRG: (CONT’D)
Og takk fyrir allt ... skilninginn.

HARALDUR:
Já, já. (kallar til Silju) Vertu sæl Silja.

SILJA:
Bless Haraldur.

Haraldur fer út en Silja gengur rólega til Bjargar.

SILJA: (CONT’D)
Er allt í lagi með þig?

BJÖRG:
Já það er allt í lagi ... ótrúlegt en satt ... þá er
allt í lagi.

Silja og Björg faðmast. Brjánn kemur inn með ferðatöskuna
hennar Bjargar. Hann sér Björgu og Silju í faðmlögum, leggur
ferðatöskuna frá sér, hleypur til þeirra og faðmar þær
báðar.

BRJÁNN:
Allir eru að knúsast nema amma ... hún er að skamma.

Silja og Björg hlæja og knúsa Brján og kyssa í kaf. Ljósin
dofna þar til sviðið verður svart.


