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VIKTOR 

(Brosir breitt, leitar eftir stuðningi hjá félögum sínum.) Er ég nú líka farinn að drekka illa! Ég 

þoli ekki þennan viðbjóð, mér væri sama þótt það væri ekki til neitt áfengi í heiminum. Það 

er bara hann pabbi ... hann dettur stundum í það ... pabbi er sko alveg frábær listarmaður, 

hann gerði einu sinni veggverk fyrir borgina og svo skreytti hann búðarglugga. Það er 

rosalegt að hlusta á hann þegar hann er að byrja túrana. Rosaleg heimspeki og bara 

stærðfræði! Hann talar og talar og segir allskonar um lífið og listina ... Ég er skepna, Viktor 

minn, segir hann. Ég hef selt sál mína eins og Júdas, segir hann, ég hef selt og drukkið út alla 

mína hæfileika og hugsjónir. En þú skalt ekki gera það, segir hann við mig. Ég skal ná til þín 

þó ég verði kominn yfir í annan heim, segir hann. Þá segi ég við hann: Hvaða hugsjónir ertu 

að tala um, pabbi? Fólk hlær bara að þessu í dag. Nefndu eina hugsjón bara ef þú getur! Þá 

fer hann allur að skjálfa. Fólk er orðið að skepnum, segir hann. Drullusokkar, allt saman. Bera 

enga virðingu fyrir neinu. Vertu bara alveg rólegur, segi ég, svona er þetta bara á okkar 

tímum Það er fólkið sem skapar tímana!  þetta eru bara tímar einsog hverjir aðrir, það er allt 

í lagi að lifa, stundum hefur það verið miklu erfiðara. En pabbi segir að að nú bendi allt til 

þess að heimurinn sé að líða undir lok. Samkvæmt Biblíunni er bráðum kominn heimsendir 

og samkvæmt Búdda líka og það eru fleiri sem segja þetta, jájá. Vegna þess að fólkið og 

náttúran eru smám saman að úrkynjast og deyja út og konur vilja ekki eignast börn og 

fiskarnir í sjónum eru að fyllast af plasti og fólk er bara að spá í hvernig það lúkkar þangað til 

það verður ekkert loft eftir til að anda að sér. Allir vita þetta en samt er enginn að gera neitt 

í þessu. Heimurinn er að breytast í einn stóran ruslahaug.  

Pabbi er alki en hann er góður maður. Mér þykir vænt um pabba.  Stundum segir hann; nei, 

nú geng ég út og hengi mig og þá fattar hún mamma þín ... þegar hún þarf að sjá um sig 

sjálf! Þetta er það sem hann segir um mömmu ...  

 

 


