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Góða nótt
Eftir Róbert Marvin Gíslason
„Þú lítur ekki svo vel út Hildur.“
Ég setti kaffi í þjöppuna og bankaði henni nokkrum sinnum í borðið til að koma meira kaffi fyrir.
„Hvað meinarðu?“ Ég forðaðist að líta á Jóhönnu.
„Bara. Þú ert með dökka bauga undir augunum og náföl. Svo er eiginlega ekkert hægt að tala við þig
lengur.“
„Ég er bara þreytt. Búin að sofa lítið.“ Ég setti þjöppuna í vélina og setti í gang. Risastór kaffivélin
hvæsti á okkur á meðan hún frussaði sjóðandi vatninu í þjöppuna. Ég fylgdist með fyrstu svörtu þykku
dropunum detta niður í kaffibollann. Þeir voru eins og sálin í mér. Fullir af myrkri.
„Ertu búin að prófa svefntöflur? Vinkona mín er á svaka góðum töflum Zoloft eitthvað.“
„Er það ekki þunglyndislyf?“ Kaffið var að verða tilbúið og fastagesturinn með hettuna beið eftir
honum með að stara á mig eins og hann gerði alltaf. Við göntuðumst stundum með að hann væri að
koma bara til að góna á okkur stelpurnar. Okkur var svo sem sama. Einhver athygli var betri en engin.
„Ég veit það ekki, hún sefur allavega mjög vel af þeim segir hún.“
„Mmm.“ Ég leit upp á stingandi augnaráðið í fastagestinum sem brosti til mín þegar hann sá að ég
horfði á hann.
„Svart og sykurlaust.“
„Já ég veit.“ Ég rétti honum bollann og fylgdist með honum fara í sætið sitt þar sem hann náði
stundum klukkutíma með sama kaffibollanum.
„Er þér sama að ég fari aðeins fyrr Jóhanna?“
„Fórstu ekki fyrr í gær?“
„Jú ég bara... æi gleymdu þessu.“
„Nei alltílagi þú getur farið fyrr, ég skal loka. Ég myndi samt fara til læknis ef ég væri þú.“
„Já kannski ég panti tíma.“ Ég tók teygjuna úr svörtu hárinu og fann hvernig spennan í höfðinu
slaknaði. Kannski var þetta bara of strekkt hár. Ég glotti lítið eitt að vitleysunni í sjálfum mér. Nei
þetta var ekki of strekkt hár. Of strekktar taugar kannski. Mér fannst stundum eins og einhver væri að
fylgjast með mér þegar ég var heima. Verst var það rétt áður en ég fór að sofa. Stundum heyrði ég
umgang fyrir utan og stundum heyrðist mér eins og það væri komið við gluggann og svalahurðina. Ég
eyddi heilu nóttunum í að hlusta eftir hljóðum. Það var engin breyting á því þetta kvöld.
Kötturinn úr næstu götu kíkti á mig á meðan ég gekk frá eftir matinn. Hann hafði af og til komið inn til
mín þegar ég var komin í háttinn. Kannski var kattargreyið uppsprettan af þessu öllu saman. Það fór
mér kannski ekki vel að búa ein á jarðhæð. En ég vissi vel að þetta hafði ekkert með köttinn að gera.
Þó svo ég hafi vaknað með andfælum með hann ofan á bringunni á mér eina nóttina. Hann stóð
þarna smjattandi og sleikjandi útum. Ég hélt fyrst að hann væri martröð og væri nýbúinn að fá sér
bita úr hálsinum á mér. En ég áttaði mig fljótlega og róaðist þegar hann lagðist niður á bringuna á
mér, hringaði sig malandi og fór að sofa.
„Viltu sopa kisi?“ Ég vissi ekkert hvað hann hét. Hann var ekki með hálsól. Eina sem ég gat tengt hann
við næstu götu var að ég hafði séð hann þar einhverntímann áður.
Ég sótti skál og hellti mjólk í hana. Kisi vissi vel hvað var í boði og hoppaði upp í opinn gluggann. Það
var þá sem ég sá hann. Ég tók ekki eftir því þegar kötturinn stökk niður á gólf og hóf að lepja mjólkina.
Ég tók tvö skref til baka og fannst eins og hjartað í mér hætti að slá. Djöfull brá mér.
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Einhver stóð á götunni á móti og virtist horfa beint í áttina að mér. Ég gat ekki greint hver þetta var,
það var of dimmt.
Ég stóð þarna í augnablik og fann hvernig hjartað barðist í brjóstinu á mér áður en ég dró
gluggatjöldin fyrir.
Þú ert að verða klikkuð Hildur, mátt ekki sjá fólk úti á götu án þess að fríka út.
Kötturinn var búinn með mjólkina og stökk upp í gluggann og niður á götu. Það vantaði ekki þakkirnar
fyrir gestrisina. Mér var svo sem sama. Mér líkaði vel við kisa.
Sjónvarpið bauð upp á heimildamynd um dauðann trompetleikara. Ég lét mig hafa það að glápa á
hana með öðru auganu á meðan ég fylgdist með lífi vina minna á fésinu. Fólk var ýmist að grilla, fara í
partý eða deila myndum af börnunum sínum. Fullkomin líf á fésinu. Hérna var ég og horfði á
svarthvítar svipmyndir af dauðum trompetleikara. Ég hafði ekki einu sinni hugmynd um hvað ég ætti
að gera af mér á morgun. Valið var á milli þess að þrífa, ekki þrífa, þvo þvott eða ekki þvo þvott. Ekki
spennandi.
Ég geispaði og lagði aftur fartölvuna. Heimildamyndin var leiðinlegri en ég hélt. Ég var þreytt. Kannski
næði ég að sofa heila nótt. Það væri óskandi.
Ég slökkti á sjónvarpinu og leit í kringum mig í stofunni eftir óhreinu leirtaui sem ég hafði kannski
dregið með mér inn. Það var ekkert á borðinu nema svartar og gráar fjarstýringar. Í bláa tau sófanum
voru bara þykkir bláir púðar sem ég hafði verið að knúsa. Ég var að fara að slökkva ljósið þegar ég sá
að gluggatjöldin voru dregin frá. Vanalega dró ég fyrir gluggana á kvöldin.
Ég gekk að glugganum til að draga tjöldin fyrir þegar ég sá manninn fyrir utan. Hann var á sama stað
og síðast og stóð gleiður með hendur meðfram síðum. Hann virtist horfa beint á mig, þó eina sem ég
sæi væri svartur skuggi. Það voru kannski tveir eða þrír tímar síðan ég sá hann í eldhúsglugganum og
þarna var hann enn. Stóð bara eins og fuglahræða hinum megin við götuna. Varla gat hann verið að
bíða eftir einhverjum. Var þetta kannski orsök hljóðanna sem ég hafði heyrt á nóttunni? Var þessi
maður á stjái fyrir utan blokkina? Ég gekk úr skugga um að svalahurðin væri læst og reyndi að greina
betur hver þetta væri áður en ég dró gluggatjöldin fyrir.
Varla gat þessi maður verið þarna mín vegna. Ég hafði svo sem átt skrýtna kærasta. Sá furðulegasti
var Baldur sem ég hætti með fyrir hálfu ári síðan. Hann var svolítið, hvað á maður að segja, hann
þurfti mikið á mér að halda. Svo mikið að ég mátti ekki fara út ein með stelpunum. Hann hlustaði á
símtölin mín og yfirheyrði mig í hvert sinn um þær stundir sem við vorum ekki saman. Hann var alltaf
ógnandi og ásakandi. Ásakaði mig í sífellu um framhjáhald og bjó jafnvel til mann sem ég átti að hafa
verið að halda framhjá með. Öll mín orka fór í að sannfæra hann um hið gagnstæða. Alveg þangað til
hann lamdi mig. Hann hafði allavega vit á að ganga út og koma ekki aftur. Bróðir minn beið eftir
honum í viku með vinum sínum til að „berja hann í buff,“ sögðu þeir. Baldur lét aldrei sjá sig.
Baldur kom á kaffihúsið sem ég vann á í síðustu viku og var með konu með sér. Mikið vorkenndi ég
henni. Jóhanna afgreiddi hann.
Varla var þetta Baldur í einu afbrýðiskastinu mörgum mánuðum seinna. Það gat ekki verið. Ég hugsaði
þetta á meðan ég fylgdist með tannkremsfroðunni leka niður munnvikin. Kannski ætti ég að hringja í
brósa og láta hann vita. Ég horfði í augun á mér í speglinum í augnablik áður en ég spýtti í vaskinn.
Vertu ekki að þessarri vitleysu. Þú ert orðin ofsóknarbrjáluð. Hver hefur áhuga á að eltast við stelpu
sem hefur ekkert betra við helgina að gera en að þrífa íbúðina og þvo þvott.
Mér létti smá við þessa tilhugsun og lét kalt kranavatnið leika um munninn.
Þegar ég var að skríða upp í, datt mér í hug að kíkja út og athuga hvort að maðurinn stæði þarna enn
eins og stytta. Kannski var þetta bara stytta. Ég brosti lítið eitt að sjálfri mér að vera með þessar
hugsanir. Þetta var kjánalegt. Ég fletti gluggatjöldunum frá og kíkti út.
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Ég öskraði og hörfaði svo hratt að ég datt aftur fyrir mig á gólfið. Hann var ekki bara fyrir utan, heldur
var hann fyrir utan gluggan hjá mér og snerti hann með höndinni.
Hljóðið sem ég hafði heyrt svo margar nætur, ógeðslega ískrið sem nagaði sig í sálina á mér, heyrðist
að nýju. Nú vissi ég hvað þetta var. Þetta voru fingurnir á honum á rúðunni.
Mig langaði að gráta og fann hvernig kjökrið kom upp í kokið á mér, en ég gat það ekki einhvern
veginn. Kannski myndi hann brjóta gluggann og ryðjast inn. Hvað myndi hann gera þá? Ég skreið
afturábak út úr herberginu eins og könguló og snéri mér fyrst þegar ég kom fram á ganginn.
Ég átti engan heimasíma, ég var bara með gemsa eins og flestir. Það vonda við það var að nú mundi
ég ekki hvað ég hafði gert við hann.
Ískrið var nú komið í eldhúsgluggann. Það var eins og hann vissi hvar ég væri stödd í húsinu.
Ef ég myndi hlaupa út þá myndi hann kannski ná mér. Ég gat ekki gert það. Ég yrði að finna síman. Ég
fór í gegnum vasana í jakkanum, en hann var ekki þar. Hvar hafði ég sett hann?
Ég kveikti ljósið í stofunni og litaðist um. Það að kveikja ljósin í íbúðinni virtist góð hugmynd þar sem
einhver gæti séð hann fyrir utan ef ég kveikti. Ég kveikti ljósið á ganginum og í eldhúsinu. Þarna var
síminn. Hann lá á bekknum við hliðina á ísskápnum.
„Baldur ég veit þetta ert þú.“ Kallaði ég um leið og ég gekk inn í eldhúsið.
„Ég er að hringja á lögregluna.“ Ég greip símann og valdið númerið hjá brósa.
Ég reyndi að sjá í gegnum gardínuna sem var vonlaust. Ég bar símann upp að eyranu og ýtti
gardínunni frá glugganum. Það hringdi einu sinni, tvisvar.
„Hæ Hildur.“ Brósi var á hinni línunni.
Hinum megin við gluggann birtist skuggaveran. Í gegnum gluggann sem ég hafði skilið eftir opinn fyrir
kisa kom hönd og greip í upphandlegginn á mér.
Ég missti símann og reyndi að losa takið sem höndin hafði á mér. Hún var loðin og það vantaði
framan á vísifingurinn.
Ég gat heyrt í bróður mínum kalla til mín í símanum. Eina sem ég gat gert var að öskra.
„Slepptu mér! Slepptu mér!“ Takið var svo þétt að ég hélt að hann myndi brjóta á mér handlegginn.
Ég spyrnti fótunum í gluggakistuna og náði að slíta mig lausa. Ég datt kylliflöt á eldhúsgólfið.
Gardínurnar í eldhúsinu féllu á sinn stað. Ég horfði á símann sem lá á gólfinu og kallaði nafn mitt í
sífellu og á gluggann til skiptist.
Ég skreið í áttina að símanum og ætlaði að taka hann upp þegar ég sá gardínurnar bærast í
glugganum.
„Góða nótt.“ Röddin sem hvíslaði virtist barnsleg, jafnvel kunnugleg. Ég starði á gardínurnar og beið
eftir einhverju meiru, mundi svo eftir símanum sem kallaði stöðugt á mig.
„Hildur, ertu þarna? Hildur?“
„Geturðu komið strax?“ sagði ég í tólið án þess að sleppa augunum af gardínunum.
„Hvað kom fyrir?“
„Það er einhver hérna fyrir utan. Ég held að hann vilji mér eitthvað illt.“
„Er þetta Baldur?“
Ég starði á gardínuna sem bærðist í golunni frá opnum glugganum.
„Ég veit það ekki. Kannski.“
„Djöfullinn ég drep helvítið. Ég verð þarna eftir fimm.“ Fimm mínútur voru heldur mikil bjartsýni þar
sem brósi átti heima í Mosfellsbæ og ég í Breiðholtinu. Það tók hann þrettán mínútur að koma. Ég
taldi.
Ég eyddi restinni af helginni heima hjá fjölskyldu bróður míns. Hann kom svo heim allur hruflaður á
hnúunum og það blæddi það mikið úr hægri hnúanum að hann þurfti að fara með hann yfir
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eldhúsvaskinn á meðan konan hans aðstoðaði hann við að þrífa sárið.
„Hvað kom fyrir? Spurði ég.
„Þetta var ekki Baldur.“ Hann leit ekki á mig.
„Varstu hjá Baldri?“
„Já ef hann var að angra þig, þá gerir hann það ekki aftur. En ég held að þetta hafi ekki verið hann.“
„Þetta var ekki hann Agnar. Ég sagði þér að höndin sem greip mig var ekkert lík höndunum á honum.
Það vantaði framan á vísifingurinn.“
„Skiptir engu hann átti þetta skilið. Og kellingin hans.“
„Kellingin?“
„Hún fór að skipta sér af.“
„Og hvað lamdirðu hana líka?“
„Hvað viltu systa? Þú hringir og biður um hjálp og hvað er ég að gera? Gaurinn átti þetta skilið.“
Hvað átti ég að segja? Ég var ekki að biðja um handrukkun, þó hann starfaði við slíkt. Mig vantaði
bara stuðning. Ég var ekki að biðja um að Baldur yrði barinn í klessu, hvað þá nýja konan hans.
„Ég ætla heim.“
„Jæja? Og ef krípið kemur aftur?“
„Þá hringi ég í lögregluna.“
„Já gerðu það endilega systir góð. Því þú ert búin með greiðana frá mér.“
„Hafðu ekki áhyggjur af mér.“ Ég klæddi mig og tók töskuna mína sem ég hafði sópað draslinu mínu í
með hraði.
„Djöfulsins vanþakklæti.“ Var það síðasta sem ég heyrði hann segja.
Ég lokaði hurðinni á eftir mér.
„Hvernig var helgin?“ Jóhanna horfði brosandi á mig. „Veistu ég kynntist þessum æðislega gaur á
laugardaginn. Við fórum á Dubliners. Þú hefðir átt að vera þar.“
Ég horfði á hana tala án þess að heyra hvað hún sagði. Ég var of þreytt.
„Ég ætla að fá einn kaffi.“
Ég leit í áttina að viðskiptavininum. Þetta var fastagesturinn með hettuna.
„Góðan daginn,“ sagði ég og byrjaði að græja kaffið. Jóhanna talaði ennþá og ég sá bara varirnar
hennar hreyfast. Ég brosti eins og ég heyrði hvað hún væri að segja. Það virtist nægja.
Kaffivélin hvæsti og frussaði vökvanum í þjöppuna. Svört tárin láku í bollann. Ég stóð mig að því að
telja dropana. Tíu, tuttugu og þrír.
„Hildur. Það er tilbúið.“ Jóhanna pikkaði í mig.
„Ha?“
„Kaffið. Ertu sofandi?“
„Nei. Fyrirgefðu.“ Ég brosti og rétti fastagestinum bollann.
Hann rétti fram höndina til að taka á móti bollanum.
Ég missti takið á bollanum og leit í andlitið á honum. Hann horfði stíft á mig og brosti eins og hann
hafði alltaf gert. Hann greip bollann rétt áður en hann datt. Það sullaðist smá kaffi yfir barmana á
bollanum og á fingurnar á honum.
Ég starði á loðna höndina. Það vantaði framan á vísifingurinn.
Endir
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