
Að	  vera	  hér	  

eftir	  Hlín	  Agnarsdóttur	  í	  tilefni	  af	  fjögurra	  mánaða	  dvöl	  á	  Laugarvatni	  hjá	  
Gullkistukonum	  sumarið	  2010.	  

	  
Að	  vera	  hér	  er	  að	  vakna	  úthvíld	  að	  morgni	  	  
draga	  hvít	  tjöldin	  frá	  gluggunum	  og	  kætast	  yfir	  nýjum	  degi	  
horfa	  út	  á	  vatnið	  í	  logandi	  morgunbirtunni	  
sjá	  álftapar	  hamingjusöm	  og	  stolt	  á	  sundi	  	  
og	  húskrabba	  spinna	  dularfulla	  vefi	  á	  svalarhandriði.	  	  
	  
Að	  vera	  hér	  er	  að	  vera	  í	  ástarsambandi	  við	  Heklu	  
það	  er	  möst	  já	  og	  við	  sveitirnar	  allt	  í	  kring	  
gera	  ekki	  upp	  á	  milli	  
fara	  í	  gönguskó	  áður	  en	  aðrir	  vakna	  
heilsa	  upp	  á	  fuglana	  í	  skóginum	  	  
sem	  lyfta	  sér	  óttaslegnir	  af	  greinum	  trjánna	  	  
þegar	  risinn	  kemur	  þrammandi	  	  
og	  truflar	  þá	  í	  morgunmatnum	  
heyra	  flugurnar	  suða	  alveg	  upp	  við	  eyrað	  
sjá	  hrútaberin	  spretta	  og	  sveppina	  springa	  út.	  
	  
Að	  vera	  hér	  er	  að	  koma	  heim	  	  
og	  setja	  kaffikönnuna	  á	  helluna	  
flóa	  mjólk	  og	  rista	  sér	  brauð	  	  
hrökkva	  svo	  í	  kút	  	  
þegar	  ofvirkur	  reykskynjari	  fer	  skyndilega	  að	  væla.	  
	  
Að	  ver	  hér	  er	  a’	  búa	  í	  fallegri	  íbúð	  með	  svölum	  
þar	  sem	  ekkert	  vantar	  og	  spyrja	  sig	  	  
hvað	  þarf	  manneskjan	  eiginlega?	  
Borða	  hollan	  og	  staðgóðan	  morgunverð	  	  
og	  setjast	  svo	  við	  skrifborð	  með	  bókum	  	  
hefja	  andlegt	  ferðalag	  um	  hugsun	  og	  fræði	  	  
lesa,	  skrifa,	  lesa,	  hugsa	  lengi	  	  
og	  stelast	  svo	  á	  facebook	  og	  skæpa	  pínupons	  
líta	  svo	  upp	  og	  horfa	  aftur	  út	  á	  vatnið	  
sjá	  það	  skipta	  litum	  
vera	  hvítt,	  vera	  blátt	  vera	  gult	  og	  grænt	  og	  stundum	  jafnvel	  rautt	  
	  
Að	  vera	  hér	  er	  að	  gera	  ekki	  upp	  á	  milli	  vatns	  og	  himins	  
að	  vera	  undir	  himninum	  
sem	  skiptir	  líka	  litum	  eins	  landið	  allt	  í	  kring	  
blár,	  grænn,	  grænn,	  blár,	  bleikur	  í	  ótal	  tilbrigðum.	  
	  
Að	  vera	  hér	  er	  að	  borða	  reglulega	  af	  landsins	  gæðum	  
elda	  Úteyjarbleikju	  með	  hvítlauk	  
Indverskt	  dal	  í	  karrý	  
alvöru	  ítalskt	  risotto	  og	  hætta	  allri	  vitleysu	  	  



vökva	  sitt	  fagra	  Bonsaitré	  	  
og	  spyrja	  sig	  aftur	  hvað	  þarf	  manneskjan	  eiginlega?	  
	  
Fara	  stundum	  í	  bíltúr	  og	  skoða	  hús	  	  
og	  segja	  „hér	  vil	  ég	  búa“	  með	  reglulegu	  millibili	  
þegar	  landslagið	  þýtur	  hjá	  	  
kaupa	  lífrænt	  af	  grænmetisbónda	  í	  Laugarási	  
strjúka	  ketti	  sem	  smýgur	  í	  grasinu	  
rifja	  upp	  minningar	  úr	  sumarbúðum	  Rauða	  krossins	  
þegar	  kona	  var	  barn	  að	  aldri	  	  
og	  dansaði	  rúmbu	  fyrir	  fóstrurnar.	  
	  
	  
Að	  vera	  hér	  er	  að	  safna	  kjarki	  	  
til	  að	  verða	  aftur	  að	  því	  barni	  	  
sem	  týndist	  í	  óreiðu	  fullorðinsáranna	  	  
hætta	  að	  lesa	  dagblöð	  
slökkva	  á	  sjónvarpinu	  alveg	  
fara	  aldrei	  í	  banka	  
hvílík	  hamingja	  að	  vera	  laus	  við	  banka	  
að	  vera	  yfirleitt	  laus	  við	  leiðindin	  	  
sem	  loða	  enn	  við	  þessa	  þjóð	  	  
helst	  á	  blogginu,	  bloggedí	  blogg.	  	  
	  
Sjá	  heldur	  vatnið	  skipta	  litum	  	  
verða	  dökkblátt	  og	  grátt	  	  
og	  heyra	  himininn	  hvolfa	  úr	  sér	  
taka	  á	  móti	  rigningunni	  þegar	  hún	  loksins	  kemur	  	  
eftir	  heitasta	  sumar	  í	  manna	  minnum	  
standa	  undir	  víðáttumiklum	  regnboga	  	  
og	  óska	  sér	  að	  þetta	  takist	  
að	  óska	  sér	  þess	  og	  það	  tekst,	  það	  tekst.	  
	  
Að	  vera	  hér	  er	  að	  halda	  áfram	  að	  puða	  	  
allt	  frá	  vori	  til	  hausts	  
og	  reyna	  að	  skilja	  það	  ósegjanlega	  
sem	  ekki	  er	  hægt	  að	  lýsa	  
sem	  bíður	  eftir	  að	  verða	  til	  
og	  náttúrulega	  sálina	  	  
slá	  síðan	  öllu	  upp	  í	  kæruleysi	  og	  fá	  sér	  ís	  með	  dýfu	  
og	  horfa	  á	  Íslendinga	  í	  orlofi	  	  
á	  öllum	  myntkörfujeppunum	  
og	  spyrja	  sig	  einu	  sinn	  enn	  	  
hvað	  þarf	  manneskjan	  eiginlega?	  
	  
Finna	  dagana	  líða	  
heyra	  árstíðirnar	  kasta	  misléttri	  kveðju	  hver	  á	  aðra	  
fletta	  almanakinu	  júní	  horfinn	  	  
og	  úbbs	  júlí	  -‐	  allt	  í	  einu	  kominn	  inn	  á	  gafl	  



finna	  húmið	  læðast	  inn	  í	  byrjun	  ágúst	  
kærkomin	  dimman	  eftir	  stanslausan	  sólarbekkinn	  
já	  hér	  er	  alltaf	  gott	  veður	  
eiga	  rómantískt	  kvöld	  á	  Lindinni	  	  
drekka	  eitt	  rauðvínsglas	  eða	  kannski	  tvö	  
hlusta	  á	  miðaldra	  þýskar	  konur	  
horfa	  á	  unga	  franska	  karla	  borða	  íslenskt	  lamb	  	  
og	  sjá	  hvar	  spænsk	  hjón	  panta	  sér	  frægustu	  súkkulaðimús	  í	  heimi	  
æfa	  sig	  síðan	  í	  grísku	  með	  uppvaskaranum	  
fara	  heim	  og	  horfa	  á	  Júpíter	  af	  svölunum	  	  
stóran	  og	  skæran	  á	  austurhimninum	  
og	  verða	  orðlaus	  af	  undrun	  
svona	  rétt	  fyrir	  svefninn.	  	  
	  
Að	  vera	  hér	  er	  að	  synda	  á	  hverjum	  degi	  þúsund	  metra	  	  
hugleiða	  í	  heitum	  potti	  
vera	  ein	  og	  leiðast	  stundum	  að	  vera	  svona	  ein	  	  
sakna	  vinanna,	  ástarinnar	  og	  barnanna	  
en	  ráða	  sér	  ekki	  fyrir	  gleði	  	  
þegar	  þau	  heiðra	  mig	  með	  nærveru	  sinni	  hérna	  við	  vatnið	  	  
halda	  svo	  áfram	  að	  vera	  til	  	  
endurtaka	  sama	  munstrið	  á	  hverjum	  degi	  
en	  falla	  ekki	  í	  gamlar	  gryfjur	  –	  heldur	  finna	  alltaf	  nýja	  leið	  	  
dást	  að	  gullkistukonum	  sem	  komu	  þessu	  í	  kring	  
að	  ég	  gæti	  verið	  hér	  svona	  lengi,	  svona	  lengi	  lengi	  
og	  vona	  að	  draumur	  þeirra	  rætist	  
draumurinn	  um	  alþjóðlegan	  stað	  fyrir	  skapandi	  fólk	  
helst	  í	  húsinu	  sem	  hæfir	  slíku	  fólki	  best	  	  
–	  Guðjón	  yrði	  stoltur	  af	  því	  	  
stoltur	  af	  að	  sjá	  allar	  hæðirnar	  fyllast	  af	  framandi	  fólki	  	  
í	  einni	  allsherjar	  sinfóníu	  tungumála	  og	  lista.	  
	  
Að	  vera	  hér	  er	  að	  hlakka	  til	  	  
að	  koma	  aftur.	  
	  
Meira	  þarf	  manneskjan	  ekki.	  


