
Brim – eftir Jón Atla Jónasson 
 
KIDDI 
 
Djöfull væri næs að vinna Lottóið maður. Svona á innstíminu meina ég. 
Nokkrar kúlur...ég færi strax í símann maður...veit nákvæmlega hvað ég geri við 
peninginn.   Þegar ég kem í land maður. Vá, maður. Já, já. Það verður limmósína á 
bakkanum, strákar. Já, já, með bílstjóra og allt. Í einkennisbúning. Og þegar ég sest aftur í og 
loka heyrist bara “klikk” Svo lít ég á bílstjórann og segi bara : “Keyrðu suður og vertu snöggur 
að því. Já, já.  Og það eru tvær stelpur aftur í. Og þær alveg bara : Hæ, Kiddi. Hæ. Og ég alveg 
bara hæ. Og þær bjóða mér kók og hest en ég segi bara nei. Nei, nei. Ég halla mér bara aftur 
í hvítt aftursætið og nýt þess bara að fíla aukahlutina. Þú veist, bara lúxusinn í bílnum. Það er 
alveg hiti í sætunum og rafmagn í rúðunum og svo heyrist tónlist úr græjunum og hún er 
alveg geðveik maður og stelpurnar bara alveg : Hæ, Kiddi… 
 
(þögn) 
 
Svo fór ég einu sinni… hérna… til Bene.  Með Bödda og svona nokkrum strákum. Það var nú 
alveg meiriháttar bara... (smáþögn) en það er náttúrulega soldið síðan og þannig. 
Svo vorum við þarna á Vista Sol. Við Böddi vorum með samliggjandi herbergi á fimmtu hæð. 
Ég man ekki samt alveg nógu vel hvernig herbergin voru af því ég nefnilega datt niður um 
lyftustokkinn eftir grísaveisluna sem var annað kvöldið okkar þarna. Og var svona mest bara 
á  spítalanum restina af ferðinni. Svo útskrifaði ég mig eiginlega bara sjálfur af spítalanum, 
en það var helvíti furðulegt það sem gerðist á flugvellinum þegar við vorum að fara heim. Ég 
setti pening í svona tyggjóvél með tyggjókúlum og sneri lokanum og það kom ekki bara ein 
kúla...nei, nei. Það bara rúlluðu allar tyggjókúlurnar út úr sjálfsalanum. Og ég var bara á gifsi 
á báðum, vó, vó vó... Átti alveg helling af tyggjói þegar ég var kominn heim. (smáþögn) 
Maður ætti náttúrulega að vera duglegri að skella sér eitthvað svona út. Það er bara 
mamma...hún getur ekki verið ein. Svo er maður með svona vissar rætur í 
hérna...bæjar...samfélaginu og þannig. 
 


