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Að lifa í heimi á heljarþröm

Ateria:  Órói

Þokan hylur mig
og það heyrist ekki neitt
hér er allt svo dimmt.

Og alltaf er ég reyni að sofna
finn ég óróa í mér
og ég kafna.

Jörðin frosin köld
og full af órum flýt ég um
ég er alveg ein.

Og alltaf er ég reyni að sofna
finn ég óróa í mér
og ég kafna.

Á meðan ég er hér
fljóta draumar mínir hjá
og hverfa á braut.

Og alltaf er ég reyni að sofna
finn ég óróa í mér
og ég kafna.

Eir: Ég er hingað komin til að tala um loftslagsbreytingar, eins og yfir-

skriftin gefur til kynna, og satt best að segja veit ég ekki alveg hvað ég á

að segja. Það er kannski ekki miklu við umræðuna að bæta. Mig langar

að segja eitthvað bjartsýnislegt, en það er ekki mikil bjartsýni eftir hjá

mér, við vitum jú öll hvað er að gerast, við vitum að það er okkur að

kenna og við vitum að enn er mögulegt að snúa þróuninni við. Við

vitum líka hvaða áhrif þetta hefur á nútímann, á andlega heilsu unga

fólksins og við vitum hverjir hafa nú þegar dáið vegna ofneyslu okkar

og græðgi. Þetta vitum við.

Ég man eftir því þegar ég áttaði mig fyrst á alvarleika málsins. Ég
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man eftir því að vaka langt fram á nótt, skjálfandi og óglatt, því það

voru viðbrögð mín þá. Þetta var ekki í fyrsta skipti sem það gerðist, ég

hef fengið svona kvíðaköst út af allskonar bulli. Loftslagsbreytingarnar

eru þó frávik að því leyti að ég hætti aldrei að vera hrædd. Viðbrögðin

hafa  hins  vegar  breyst.  Núna  þegar  ég  heyri  fréttir  af  flóðum  og

skógareldum, fárviðri  og þurrkum er ég hætt  að skjálfa.  Núna leggst

þetta  ofan  á  fjall  af  fyrri  fréttum,  af  tölfræði  og  framtíðarspám  og

mynda þyngsli og þreytu. Ég fyllist vonleysi, vanmætti og samviskubiti.

Ég veit að það er miklu auðveldara að hundsa þessa tilfinningu, og ég

veit að þið vitið það líka. En ég ætla að vona að sem flest ykkar verði

líka undir þessum haug. 

Að vissu leyti er ég þó þakklát kvíðanum. Þótt hann geti verið óþol-

andi og, tjah, ógnvænlegur, er hann samt ótrúlegur drifkraftur. En við

erum ekki öll með kvíða. Það sem ég hef líka séð í sjálfri mér er að

kvíðinn breytist eftir því sem ég eldist. Þegar ég var lítil sýndi hann sig

eins og ég lýsti áðan, hann var yfirþyrmandi og alltumlykjandi. Ekkert

annað komst að. En eftir því sem árin líða hef ég lært að bægja honum

frá mér. Ég hef varla lengur orku í almennileg kvíðaköst, þau verða bara

að suði, sem er miklu auðveldara að leiða hjá sér. Og svo hefur bæst við

annað til að hafa áhyggjur af, skólaverkefni og félagslíf, á meðan stærstu

áhyggjuefni  mín  þegar  ég  var  sex  ára  voru  að  deyja  voveiflegum

dauðdaga í hamfaragosi eða bruna. Eftir á að hyggja finnst mér pínu

kaldhæðnislegt að sex ára ég hafi haft áhyggjur af stærri og skelfilegri

hlutum en ég geri núna.

Og ég skil núna af hverju ekkert hefur verið gert. Ég skil að það er

miklu  þægilegra  að  hafa  áhyggjur  af  einhverju  sem gerist  í  félagslífi

manns,  einhverju  í  skólanum,  einhverju  sem við  höfum þó  allavega

aðeins  meiri  stjórn  á  en  allsherjarnáttúruhamförum.  En  málið  með
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þennan kvíða er að hann er til staðar af mjög góðri ástæðu, það var ekki

fyrir slysni sem hann þróaðist hjá okkur, því eins og ég sagði áðan er

hann ótrúlegur drifkraftur.  Hann getur fengið mig til  að skrifa  heilu

ritgerðirnar á allt of stuttum tíma, hann getur fengið mig til að fara tíu

mínútna leið á fimm mínútum og hann getur sko, fjandinn hafi það,

fengið okkur til að snúa við þeirri vitleysu sem hefur ráðið för síðustu

ár og áratugi. 

Ólafur Páll:  Eir, þú talar um kvíða. Hvað get ég sagt? Mín kynslóð

hefur skarað eld að þessu kvíðabáli í nokkra áratugi án þess að skeyta

um að í þessu báli væri framtíð þinnar kynslóðar að brenna upp. Það

var kannski ekki fyrr en Greta Thunberg tók upp á því,  í  ágúst árið

2018,  að skrópa í  skólanum á föstudögum og mótmæla fyrir  framan

þinghúsið í Stokkhólmi og segjast vera í loftslagsverkfalli – af því að

það væri ekki til neins að fara í skóla og mennta sig fyrir framtíðina ef

engin væri – sem við tókum eftir því að framtíð heillar kynslóðar er

smátt og smátt að verða að ösku. Á sinn hægláta en beinskeytta máta

mótmælti Greta stjórnmálum hugleysis,  sérgæsku og blekkinga. Þegar

hún útskýrir hvers vegna hún hafi tekið upp á þessu segir hún m.a.:

Mig langar að finna til öryggis.
Þegar ég labba heim á kvöldin.
Þegar ég sit í neðanjarðarlestinni.
Þegar ég sef á nóttunni.
En ég finn ekki til öryggis.
Hvernig get ég fundið til öryggis þegar ég veit að við stöndum frammi
fyrir mestu ógn í sögu mannkyns. Þegar ég veit að ef ég bregst ekki við
núna, þá verður það bráðum of seint. 

Yfirleitt tengjum við líf í óöryggi við náttúruhamfarir eða stríð. Stokk-
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hólmur er friðsæl borg og fjarri öllum náttúruhamförum. En stríðin eru

af ýmsu tagi og náttúruhamfarir líka. Segja má að núverandi kynslóðir

hafi sagt þeim komandi stríð á hendur. Hægt og bítandi er verið að éta

ykkur út á gaddinn, ykkur sem eigið að erfa landið. Og reyndar ekki svo

hægt heldur æ skjótar. Náttúruhamfarirnar eru heldur ekki eitthvað sem

ef til vill mun verða að veruleika, þær eru ekki lengur framtíðarspá. Fyrir

ári síðan hefði fáum dottið í hug að nær allur suð-austur hluti Ástralíu

værir  eitt  samfellt  hamfarasvæði  vegna  skógarelda.  Ef  fram fer  sem

horfir verða nær öll strandsvæði heims hamfarasvæði vegna hækkandi

sjávarstöðu.  Mörg strandsvæði  eru  nú þegar  hamfarasvæði.  Er  nema

von að mörg börn, ekki bara Greta Thunberg og Eir, finni til óöryggis

og kvíða. 

Ateria: Vituð ér enn, eða hvað?

Láttu ekki
þína hlekki
hindra þig í því
að koma með mér.

Taktu með
blómabeð
þar sem þú pakkar öllu
þínu geði.

Hljóðs bið ég hér
nú ferst heimur vor
en til er ekki neitt
sem þið munuð tíma að breyta.

Sól tér sortna
himinn dofna
en þér ég lofa
við munum vakna.

Snjóinn stöppum
af okkar löppum
inn göngum salinn
gulli þaktan.

Hljóðs bið ég hér
nú ferst heimur vor
en til er ekki neitt
sem þið munuð tíma að breyta.
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Læsi og blinda

Ólafur  Páll: „nú ferst  heimur  vor  / en  til  er  ekki  neitt  /  sem þið

munuð tíma að breyta“. Hver eru þessi „þið“ sem munuð ekki tíma að

breyta neinu? Svarið blasi við. Það erum við, einkum við þessi kynslóð

sem nú kallast fullorðin,  er í blóma lífsins. Það erum við sem munum

ekki tíma að breyta neinu. Og þó, kannski. Til að allt geti haldið áfram

að vera eins og það er, þarf allt að breytast. Kannski ef við, kynslóð

fullorðinna,  lærum  að  hlusta  og  tökum  alvarlega  ákall  barna  og

ungmenna um að þau fái að eiga sér framtíð, þá kannski munum við

tíma að breyta því hvernig við lifum. Ætlum við að lifa fyrir framtíðina?

Ætlum við að taka  alvarlega  að það eru börn í  þessum heimi?  Eða

ætlum við bara að rorra um í eigin  stundlegu velmegun, draga niður í

gagnrýnistýrunni uns myrkur fáviskunnar leggst svo þétt yfir sjáöldrin

að við getum með sanni sagt: „Ég sé svo sem engar ógnir“?

Sem  prófessor  á  Menntavísindasviði  Háskóla  Íslands  kemst ég

naumast hjá því að veita PISA-niðurstöðum sérstaka athygli þegar þær

berast. Það þarf reyndar ekki að hafa mikla athygli til að taka eftir þeim,

fjölmiðlar  fyllast  af  fréttum  um sífellt  hraklegri  árangur  íslenskra

ungmenna og svo étur hver upp eftir öðrum að læsi sé á niðurleið – að

stór hluti  ungu kynslóðarinnar geti ekki lesið sér til gagns. Það er ekki

sagt berum orðum að við, þessi kynslóð fullorðinna sem höfum setið

næst kjötkötlunum undanfarna áratugi, getum lesið okkur til gagns, en

þó finnst mér það einhvern veginn liggja í því sem sagt er. Ég efast um

að það sé rétt.  Ef við búum yfir getu til  að lesa okkur til  gagns, þá

höfum við farið sparlega með þá getu undanfarna hálfa öld eða svo. 
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Geimskipið jörð

Árið 1966, fyrir 54 árum, skrifaði hagfræðingurinn, friðarsinninn, skóla-

maðurinn  og  heimspekingurinn  Kenneth  Ewart  Boulding  (1910–1993)

grein sem hann kallaði „Hagfræði fyrir geimskipið Jörð“.1 Í þessari grein

gerir Boulding greinarmun á tvennskonar kerfum, opnum og lokuðum. Í

opnu kerfi streyma hlutir og orka óhindrað inn í kerfið frá óskilgreindum

ytri veruleika, og svo er líka eitthvert ytra svæði sem tekur endalaust við

úrgangi frá kerfinu. Í lokuðu kerfi er ekkert slíkt inntak eða úttak, eða öllu

heldur, í hvert sinn sem einhverju er hent út úr slíku kerfi, þá kemur það til

baka eins og eins og þegar maður pissar upp í vindinn. Svo segir hann:

Hin lokaða jörð framtíðarinnar krefst  hagfræðilegra lögmála sem eru
ólík þeim sem giltu um hina opnu jörð fortíðarinnar. Til að orða þetta á
myndrænan hátt freistast ég til að kalla hagkerfi fortíðarinnar „hagkerfi
kúrekans“, þar sem kúrekinn er tákn fyrir hinar óendanlegu sléttur auk
þess sem hann tengist ábyrgðarleysi, arðráni, rómantík og ofbeldisfullri
hegðun, sem einkennir hið opna þjóðfélag. (Boulding, bls. 7) 

Ef okkur finnst myndlíkingin um  kúreka  ekki eiga  við hér á Íslandi, þá

getum við skipt  honum út fyrir landnemann, svarta víkinginn, sem sigldi

með lið sitt yfir úthafið í leit að rostungum og stórselum, af því að slíkum

skepnum  hafði þá þegar verið útrýmt í heimalandinu og á nærliggjandi

veiðilendum. Og þegar rostungnum hafði verið útrýmt svo gersamlega við

strendur Íslands að ekki eimdi eftir af honum annað en nokkur örnefni, þá

var bara haldið lengra, lengra, lengra. En svo tók þetta „lengra“ enda, það

var komið að endimörkum og þá beið ekkert nema hrunið.2 

1 Boulding,  Kenneth  E.  (1966).  „The  economics  of  the  coming  spaceship
earth“.  Environmental  Quality  Issues  in  a  Growing  Economy,  Baltimore,  MD:
Resources for the Future/Johns Hopkins University Press.

2 Bergsveinn Birgisson, Leitin að svarta víkingnum. Bjartur, Reykjavík, 2016.
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Andstætt  hinu  opna  hagkerfi  kúrekans  stillir  Boulding  upp  hug-

myndinni um lokað hagkerfi geimskipsins. Samkvæmt þessari hugmynd

er litið á jörðina sem geimskip og þar eru auðlindirnar ekki óendanlegar,

hvorki  sem uppsprettur  gæða né sem óendanleg  hlandfor  sem alltaf

getur tekið við meiri úrgangi. Í slíku hagkerfi 

verður  mannkyn að finna  sér  stað í  hringrásarkerfi  sem er  fært  um
sífellda endursköpun efnis, þótt það komist ekki hjá því að fá orku inn í
kerfið. (Boulding, bls. 8)

Boulding segir síðan að munurinn á þessum tvenns konar hagkerfum

verði mest áberandi í viðhorfinu til neyslu. Í hagkerfi kúrekans er litið á

neyslu  og  framleiðslu  sem  eitthvað  gott  og  árangur  hagkerfisins  er

mældur  í  magni  framleiðslunnar.  Spurningin  sem  brennur  á  vörum

forkólfa  samfélagsins,  hvort  heldur  stjórnmálamanna,  atvinnurekenda

eða frumkvöðla er: Hvernig getum við framleitt meira? Í hagkerfi geimskips-

ins  er  árangur  ekki  mældur  í  framleiðslumagni.  Þvert  á  móti  er

framleiðsla eitthvað sem ætti að reyna að lágmarka. Spurningin verður:

Hvernig  getum við framleitt  minna? Í staðinn fyrir að kappkosta að auka

magn framleiðslunnar er það eðli, umfang, og margbreytileiki gæðanna í

kerfinu sem skiptir máli (Boulding, bls. 8).3

Boulding  segir sumsé að jörðin  sé ekki  óendanlega stór,  heldur  í

raun frekar lítil, og að mannfólkið verði að hugsa um líf sitt í samræmi

við það. Þetta var byltingarkennd hugsun, en eins og  títt  er um slíka

hugsun var hún fjarri því ný. Við finnum hana t.d. hjá Forn-Grikkjum

sem litu svo á að öll vísindi og fræði hefðu öðrum þræði það markmið

3 Þess má geta að árið sem ég fæddist skrifaði Boulding grein sem hann kallaði
„Hagfræði sem siðfræðileg vísindi“ („Economics as a moral science“,  The
American Economic Review, 59 árg., nr. 1, bls. 1–12).
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að  finna  okkur  mannfólkinu  viðeigandi  sess  í  jarðlífinu.4 Markmið

vísindanna var að læra að þekkja eigin mörk, ekki að þenja sig án tak-

markana yfir takmarkaðan heim. Og við sjáum þetta líka hófsemdar-

boðskap Hávamála (21):

Hjarðir þat vitu,
nær þær heim skulu,
ok ganga þá af grasi;
en ósvinnur maður
kann ævagi
síns of mál maga. 

Er ekki miklu nær að fólk læri að miða langanir sínar við takmarkaða

jörð, heldur en að þessi takmarkaða jörð sé sífellt pínd til að  uppfylla

ótakmarkaðar langanir fólks.5

Ég fór að tala um Boulding í framhaldi af umkvörtunum hinna full-

orðnu yfir lélegum lesskilningi ungu kynslóðarinnar. Ég vildi bara benda

á að það hefur tekið okkur, þessi fullorðnu, sem höfum komið okkur

hvað  haganlegast  fyrir  við  kjötkatlana,  meira  en  hálfa  öld  að  skilja

þennan boðskap sem er í raun barnslega einfaldur. Eins og Eir sagði í

upphafi, þá er svosem engu við að bæta – við vitum þetta og höfum

vitað í áratugi. Jörðin er ekki óendanlega stór og við verðum að temja

okkur hófsemd í umgengni við hana. En í hálfa öld höfum við komist

hjá því að skilja þetta. Hverskonar lesskilningur er það?

4 Sjá t.d. bók Georgs Henriks  von Wright,  Framfaragoðsögnin. Íslensk þýðing
eftir  Þorleif  Hauksson,  með  inngangi  eftir  Sigríði  Þorgeirsdóttur,  Hið
íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík, 2003.

5 Sjá bók Davids W. Orr,  Earth in  Mind:  On Education,  Environment  and the
Human Prospect.  Island Press,  Washington/Covelo/London,  2004.  Í  fyrsta
kafla bókarinnar, sem ber yfirskriftina „What is education for?“ fjallar hann
m.a. um þá firru að ætla sér að endurskapa jörðina til að uppfylla ótakmark-
aðar og óraunhæfar kröfur mannkyns.
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Nesti fyrir ferðalag

Vitaskuld er jörðin ekki óendanlega stór, hún er bara lítill hnöttur á reiki

í kringum sólina. En hversu stór er hún eiginlega? Hvaða mælikvarða

ættum við að nota? Við getum vissulega notað metrakerfið og sagt að

ummál hennar um miðbaug sé um 40.000 km. Það er svo stór tala að

hún segir okkur eiginlega ekki neitt.  Og þar fyrir utan er þessi stærð

kannski ekki  það sem mestu máli  skiptir.  Þegar spurt er  hversu stór

einhver  íbúð er,  þá  skiptir  meira  máli  hvað henni  er  ætlað  að  hýsa

marga heldur en fjöldi  fermetranna. Þannig er það líka með jörðina.

Okkur varðar meira um hversu vel jörðin dugir, þ.e. hversu gjöful hún er

miðað við hvers við ætlumst til af henni. Líf okkar á jörðinni er ferðalag

þar sem einn hópur ferðalanga tekur við af öðrum – nýjar kynslóðir feta

í fótspor þeirra sem gengnar eru. En hversu vel dugir jörðin til að nesta

okkur fyrir þetta ferðalag? Leggur hún okkur til nesti um ókomna tíð, er

neysla okkar innan þeirra marka sem jörðin getur endurskapað á hverju

ári, eða er tíðin takmörkuð, fer neyslan fram úr því sem jörðin getur

skapað á hverju ári þannig að á endanum mun einhver kynslóðin sitja

uppi nestislaus? 

Ef við notum þennan mælikvarða til að meta stærð jarðarinnar og

miðum við raunverulega neyslu mannkyns, þá kemur í ljós að jörðin er

ekki einungis lítil, heldur pínulítil. Árið 2019 höfðum við – mannkynið

– tæmt nestisboxið þann 29. júlí. Þessi dagsetning, sem færist til frá ári

til árs og ber upp æ fyrr hvert ár, kallast „earth overshoot day“ á ensku.

Við gætum sem best kallað þetta „þurrðardag jarðar“. Þetta er dagurinn

þegar árleg framleiðsla jarðarinnar gengur til þurrðar – þegar við höfum

étið upp það sem þarf að endast alla 12 mánuðina. Þegar kemur fram
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yfir  þennan  dag,  þá  byrjum  við  sem  nú  lifum  að  aféta  komandi

kynslóðir. Á undanförnum 50 árum hefur mannkyn farið frá því að lifa

innan marka jarðarinnar til þess að þurfa tvær jarðir fyrir neyslu sína.

Hvað get ég sagt frammi fyrir þessum staðreyndum?

Framtíðin og menntakerfið

Margir  horfa vonaraugum til  menntakerfisins þegar umhverfisógn og

hamfarahlýnun blasir við. Fólk segir:  Menntun er lausnin! En hingað til

hefur menntunin fremur verið hluti af vandanum, ekki lausninni. Þau

lönd,  þar  sem þurrðardagur jarðar er  hvað fremst í  almanakinu,  eru

einmitt hin ríku lönd með sín frábæru menntakerfi.  Okkur langar að

trúa því að íslenskt menntakerfi sé gott. Við berum okkur saman við

nágrannaþjóðirnar sem keppast við að hafa sem best menntakerfi. Og

mælikvarðinn sem lagður er á gæði slíkra kerfa er gjarnan margumrædd

PISA-próf þar sem Ísland er í tæpu meðallagi. En er þetta góður mæli-

kvarði? Hvað eru þessi menntakerfi að kenna og hverju skila þau í raun?

Ef við notum ekki mælikvarða PISA á menntakerfin heldur þurrðardag

jarðarinnar,  þá horfir  myndin öðruvísi  við.  Það er  nefnilega misjafnt

hversu  snemma  þjóðir  heims  byrja  að  aféta  komandi  kynslóðir.

Finnland hefur  lengi  verið  efst  á  PISA-prófunum svo fólk  víða  um

heim horfir þangað öfundaraugum. Á liðnu ári voru Finnar farnir að

aféta komandi kynslóðir þann 6. apríl. Árið var ekki hálfnað, reyndar

var einungis fjórðungur ársins liðinn.6 Væntanlega mundu fáir telja þetta

öfundsverða stöðu. Og þó: Finnar voru ekki fyrstir á Norðurlöndunum

til að byrja að aféta komandi kynslóðir. Svíar byrjuðu á því 3. apríl og

6 Sjá https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/ 
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Danir 29. mars. Ég reiknaði út minn eiginn þurrðardag og komst að því

að 9. júlí var ég byrjaður að aféta börnin mín.7 Hugsið ykkur, 9. júlí! Ég

rétt svo náði fram yfir mitt ár.  Ég hef reynt að vera góður faðir,  en

hverskonar faðir er það sem afétur börnin sín? 

Eir: Þið, hin fullorðnu, krefjist þess að við göngum í skóla til að undir-

búa okkur fyrir framtíðina á sama tíma og þið vinnið markvisst að því

að þessi framtíð verði ekki til, eða muni allavega snúast um lítið annað

en að halda okkur gangandi á sjúskaðri og langþreyttri plánetu. Þessi

menntun byggist á skipulagi og markmiðum sem hafa verið úrelt í mörg

ár, síðan þið slysuðust í gegnum hana, enda sjáum við hvert það skilaði

ykkur. Það skilaði af sér afar litlu náttúrulæsi, umhverfislæsi, samfélags-

læsi, læsi á siðferðisleg verðmæti og langtímasýn. Þetta kerfi hefur kennt

ykkur að lifa ykkur til gagns, en ekki öðrum, ekki jörðinni, og hvað þá

næstu kynslóðum. 

Ég er hérna fyrir  hönd kynslóðar minnar, geri ég ráð fyrir,  unga

fólksins, barnanna, fyrstu kynslóðarinnar sem mun finna verulega fyrir

áhrifum loftslagshamfara. En við erum líka kynslóðin sem kann ennþá

að vera hrædd. Og ég tala til ykkar allra, en aðallega stjórnvalda og fólks

í valdastöðum, þegar ég bið ykkur um að taka við hræðslunni.  Ég er

ekki sú fyrsta til að segja þetta, en ég bið ykkur. Hættið að vera Merkilegt

Fullorðið Fólk í smá stund og munið hvernig það er að liggja skjálfandi

upp í rúmi um miðja nótt eftir að hafa fengið þær fregnir að heimurinn

sé að farast. Því þegar öllu er á botninn hvolft þá förumst við öll saman.

7 Sjá  https://www.footprintnetwork.org/ Á þessari  síðu  má  reikna  út  sinn
eigin persónulega þurrðardag en líka sjá hvað hægt er að gera til að hann
færist aftar í dagatalið.
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Ateria: Saga fyrrverandi verðandi fiðrildis

Á mánudögum
blóta ég fyrir alla
og bölva þeim
í sand og ösku.

Bílar keyra hjá
á meðan ég tek lýsi
og vítamín
úr glerflösku.

Mér hefði hugnast
að verða að fiðrildi
fögru, vitru
og æði vösku.

En ekki varðar
mig um hvort mig langi 
eitt eða annað, nei,
skólabækur þyngja mína tösku.

Ég nenni ekki að nenna
neinu sem mig langar.
Ég geispa golu fiðrilda
er gátu aldrei flogið.

En seinna munu
blómabörn okkar fölna.
Þeirra mun kulna
eldur í ösku.

Ég flýt í óvissu
og án stefnu um velkist
í lífsins öldum
eins og skeyti í flösku.

Ég nenni ekki að nenna
neinu sem mig langar.
Ég geispa golu fiðrilda
er gátu aldrei flogið.

Mig langar ekki að horfa
á leti mína þenjast,
en amlóðinn situr enn
í endalausum doða.

Við munum kalla
í tómsins tómleika,
og úlfarnir gleypa
hjörðina vösku.

Já, ég er orðin þreytt
og sofna í strætó.
Hugsanir mínar
orðnar að hafragraut

sem lekur út um eyrun,
niður eftir hálsinum,
vætir peysu mína,
en að lokum

rennur hann ofan í skó,
og með herkjum
moka ég honum 
með höndunum

ofan í mína feikiþungu
skólatösku.
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