
Linda blásti á vindeygað og teknaði eitt hjarta 
við tuml in um. Tað gjørdist eitt sindur skeivt 
og klombr ut. Ikki so beint og vakurt, sum tey 
hon hevði teknað við myndaforminum fyrr um 
dagin. Tey vóru farin at gera ymiskt at prýða 
stovuna við, nú tað stundaði til jóla. Tey høvdu 
teknað, klipt og klistrað allan dagin í barna
garð in um, so hendurnar høvdu verið fullar av 
lími og smáum pappírspettum. Men nú vóru 
tær reinar, og hon stóð klár í jakka, húgvu og 
vøtt um. 

Í dag kom Mena mostir tíðliga, tí tað var 
fríggja dag ur. Tá fekk hon fyrr frí frá ar beiði, 
og so skuldu tær í sølumiðstøðina at keypa 
inn. Linda hevði viljað, at tað var mamm an, 
sum kom eftir henni, soleiðis sum hon plagdi 
at gera. Tann lítli klumpurin í búkinum byrj
aði at gera um seg. Tað gjørdi hann, hvørja 
ferð hon hugsaði um mammuna. Hon blásti 
aft ur á rútin og royndi at hugsa um okkurt 
ann að. Hvat mundi vera lættari at tekna 
enn eitt hjarta? Ein sól kanska ella ein máni. 
Áðrenn hon fekk tíð at tekna nakað, kom ein 

av peda gog un um og segði, at nú var Mena 
most ir komin, so hon mátti skunda sær. 

Løtu eftir sat hon í bilinum saman við 
Menu mostur á veg til sølumiðstøðina. Tað var 
aftur farið at kava, og stórar flykrur dans aðu 
sum bleyt hvít bløð í luftini. Linda hevði hug 
at rulla vindeygað niður og lata tær dala nið
ur í lógvan. Men tað var ikki loyvt, tá ið mann 
koyrdi bil. Mann slapp heldur ikki stinga 
høvd ið út, tá ið tað regnaði, og fanga drop ar
nar við tunguni.

Mena mostir skeldaði um býttar bilførarar, 
sum sniglaðu av stað, tí teir ikki vóru ordiliga 
skødd ir. „Teir hava greytheila! Áttu ongantíð 
at fingið koyrikoyrt! Nú sleppa vit sikkurt ikki 
heim áðrenn meldurin.“ Meldurin merkti, at 
øll fólk settu seg í bilarnar at koyra heim aftan 
á ar beiðs tíð, so gøturnar vóru fullar av bilum 
og leingi var at koma fram. Mostirin hataði 
meld ur in og gjørdi alt fyri at sleppa undan 
hon um

„Hví eigur tú eingi børn?“ spurdi Linda, 
með an tær stóðu í einum vegamóti og bíðaðu 

eft ir, at ferðsluljósið skuldi skifta lit. Tað hevði 
ver ið stuttligari at búð hjá Menu mostur, um 
hon hevði átt børn.

„Eg havi ongan mann,“ svaraði Mena most ir.
„Hví hevur tú ongan mann?“ spurdi Linda.
„Eg bíði eftir prinsinum á tí hvíta hest in

um,“ smáflenti mostirin og trýsti á spitaran, tá 
ið tað lýsti grønt. 

„Nær kemur hann?“ spurdi Linda spent. 
Hon hevði ongantíð sæð ein rættan prins í 
veru leik an um. Bert í bókum, bløðum og tí lík
um.

„Ja, tað er akkurát tað, eg ikki veit.“ Røddin 
á Menu mostur fekk handan tónan, sum segði, 
at nú tímdi hon ikki meira at tosa um hatta. 

Linda hevði varnast hesar tvær vikurn ar, 
hon hevði búð hjá Menu mostur, at hon tímdi 
ikki eins væl at práta og gera ymiskt saman við 
henni, sum mamman gjørdi. Hon vildi heldur 
lesa eina góða bók, lurta eftir tónleiki ella tosa 
í tele fon við vinkonurnar. 

Mena mostir var nakað yngri enn mamman 
og búði einsamøll í einari lítlari íbúð. Linda 
helt, tað mátti vera einsligt at búgva einsa møll. 
Ong an at práta við ella gera nakað sam an 
við. Men nú hevði hon varnast, at hóast mann 
búði saman við onkrum, kundi mann kenna 
seg einsa malla. 

Langt um leingi komu tær til sølu mið støð
ina. Mena mostir fann sær ein innkeypsvogn, 

Ein lítil dukka í reyðum 
morgunskóm

Sk
ri

va
ð:

 In
gu

n 
C

hr
is

te
ns

en
. T

ek
na

ð:
 L

ud
ví

k 
á 

B
re

kk
u.

20 21



og so koyrdu tær millum vøruhillarnar. Linda 
helt í vogninum og blundaði, meðan hon gitti, 
hvar tær vóru. Ein væl kendur frískur angi av 
súrepl um, appilsinum og øðrum rakti nasa
glugg arn ar og fekk hana at hugsa um summ
ar og sól. Løtu eftir luktaði hon tann runda 
kaffi deym in og tann meira beiska deymin av 
ymisk um tesløgum. Eitt sindur seinni lukt
aði tað av osti, pylsu og øðrum viðskera. Nú 
lukt aði av kryddaríum. Linda læt eyguni upp. 
Hetta spælið var einki stuttligt meir. 

Hon hugdi runt, og eyguni festu seg við eina 
hill við leikum. Tað var nakað glitr andi reytt á 
tí ov astu hillini, sum fangaði. Hon slepti vogn
in um og fór beina kós yvir til hillina. Leingi 
stóð hon og hugdi at dukkuni. Tað kend ist, 
sum eyg uni vóru klistrað føst, og hon fekk ikki 
tikið tey burtur aftur. Hárið var reytt og pur
lut. Eyguni grøn, og muðurin smílandi. Smáar 
ljósa brúnar frøknur prýddu ta fínu nøsina og 
teir rundu kjálkarnar. Náttkjólin var knæsíður 
og hvít ur við reyðum hjørtum. Men tað mest 
hug tak andi var teir reyðu dúnutu skógvarnir, 
ið vóru prýddir við silvursloyfu og smáum silv
ur perlum. „Hey,“ segði hon og hugdi upp í tað 
runda, frøknuta andlitið. „Tú hevur næstan 
líka morg un skógvar sum mamma.“ 

Tað sýntist, sum dukkan smíltist til hennara, 
og Linda fekk hug at fortelja henni, hvat var 
hent. „Mamma liggur á sjúkrahúsinum,“ segði 
hon. „Tað ger mann, tá ið mann er nokk so 
sjúk. Men eg veit ikki hvat, henni feilar … 
ella nær hon kemur heim. Eg havi spurt, men 
eing in veit.“ Hon tagdi, men helt so fram: 
„Babba er heldur ikki heima. Hann siglir úti 
við ein um stórum skipi.“

Eina løtu hugdi hon grundandi at dukkuni. 
„Kennir tú teg eisini einsamalla?“ Tað sýnt
ist næst an, sum dukkan nikkaði. „Eg hevði 
gjarna viljað átt teg. So hevði eg ansað ordi
liga væl eftir tær. Eg hevði sagt tær frá søgum, 
og tú hevði sloppið at sovið í mínari song …“

„Kom nú!“ Røddin á Menu mostur breyt 
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ótol in inn í ta hugnaligu løtuna. „Vit skulu 
skunda okkum, áðrenn allur meldurin byrjar.“

Linda suffaði og skeitti at dukkuni eina 
sein astu ferð, áðrenn hon við tungum fetum 
fór aftan á mostrini. Mena mostir skuldi altíð 
skunda sær og hevði ongantíð tíð til nakað. 
Linda visti ikki rættiliga, hvat tað var, hon altíð 
skuldi skunda sær til. Tað var nógv stuttligari 
at keypa saman við mammuni. Hon sýntist al
tíð at hava ov mikið av tíð. Tær prátaðu um 
mangt og hvat, og mamman visti altíð okk urt 
at svara, tá ið Linda spurdi um okkurt. Men 
nú var eingin mamma. Tey vaksnu tesk aðu 
bert sín á mill um og sóu ógvuliga álvarsom út. 

Hon hevði vitjað mammuna nakrar ferð ir 
sam an við Menu mostur og ommuni. Mamm
an sá so undarlig út. Teir rundu kjálk arn ir vóru 
eins og krympaðir saman, og and lit ið hevði 

næstan sama lit sum tann hvíta dýnan. Mamm
an royndi at smílast og tosa sum van ligt, men 
Linda kendi á sær, at tað var ikki sum vanligt. 

„Tú troyttar mammu tína,“ segði Mena 
most ir hvørja ferð. „Ver nú still.“

„Lat hana tosa,“ mótmælti mamman altíð. 
„Hon er eitt barn.“

Linda eygleiddi handilsgluggarnar, ið streym 
aðu fram við bilvindeyganum sum ein glitr
andi ljós myndarøð av stjørnum, lit rík um kúl
um, reyðum hjørtum, nissum og granni. Hon 
gleddist ikki sum vanligt um, at alt var so vak
urt pyntað og hugnaligt. Henni longdist bara 
eftir mammuni, og at alt kundi verða soleiðis, 
sum tað plagdi.

„Kemur mamma skjótt heim?“ spurdi hon, 
meðan tann væl kendi klumpurin í búkinum 

byrj aði at vaksa og tyngjast, so hann rakk heilt 
upp í hálsin.

Mena mostir skeitti kvikliga at henni og 
flutti so aftur eyguni á vegin. „Eg veit ikki, 
góða. Vit vita einki enn.“

Linda royndi at svølgja, men klump ur in sat 
harð ur og fastur og vildi ikki flyta seg. Hon 
hevði ilt í hálsinum, og nú byrjaði eis ini at 
svíða aftan fyri eygnalokini. Hon kroysti eyg
uni fast saman, men tað sveið so illa, at tár ini 
spaku liga byrjaðu at trilla oman eftir kjálk un
um. Hon royndi kvikliga at turka tey burtur 
við jakka erm uni, men tey runnu sum ein stríð
ur streym ur. Skjótt rann eisini úr nøsini, og 
hon fekk ikki longur hildið grátinum aftur. 

„Men góð asta!“ Røddin á Menu most ur 
ljóð aði kløkk. „Hvat bagir?“

„Eg vil hava mammu heim,“ higstr aði 
Linda. „Eg vil vera hjá mammu.“

„Júmen góðasta,“ segði Mena mostir og 
sýnt ist ikki at vita, hvat hon skuldi. „Hoyr her, 
skulu vit fara at vitja mammu tína í kvøld?“

Linda nikkaði og royndi at turka andlitið 
við jakka erm uni. Har komu tár og snor á 
ermuna, men hon legði einki í tað. Hon slapp 
at síggja mammuna í kvøld. 

Mamman sat uppi í seingini, tá ið tær komu 
inn á stovuna. Hon breiddi arm arn ar út, og 
Linda kastaði seg í føvningin á henni. Tann 
kendi lukturin av mammuni fekk hana bein
an vegin at kenna seg betur. Tað var soleiðis, 
tað skuldi vera.

„Nú, hvat hevur tú gjørt í dag?“ spurdi 
mamm an og kíndi henni um hárið.

Linda segði frá degnum í barnagarðin
um. „Og so sá eg eina dukku í sølumið støð
ini,“ helt hon fyri og greiddi mammuni frá, 
hvussu dukkan sá út. „Hon hevði næstan líka 
morg un skógvar sum tú. Bara við silvur sloyfu 
og silv ur perlum.“ Hon tók teir reyðu morg un
skógv arn ar hjá mammuni, sum stóðu beint við 
seingina og streyk eftir tí bleyta skinninum. 

„Nær kemur tú heim?“ Hon hugdi upp í 
and lit ið á mammuni. Klumpurin í búkinum 
fór aftur at vaksa. „Eg vil hava teg heim.“

Mamman kroysti hana inn at sær. „Tað vil 
eg eis ini. Men nú mugu vit bíða eitt sindur aft
ur at. Skilir tú?“ Linda nikkaði, men hon tímdi 
so illa at bíða meir. Hví kundu læknarnir ikki 
bara gera mammuna fríska beinanvegin? Var 
tað ikki tað, sum læknar áttu at gera? 

„Teir hava nú funnið útav, hvat mær feilar,“ 
segði mamman og hugdi upp á Menu mostur. 
„Eg verði sett í viðgerð sum skjótast.“

„Ájøssus, sum tað var gott at hoyra!“ næstan 
rópti Mena mostir. „Vit hava verið so bangin 
…“ Hon bráðtagnaði og hugdi at Lindu, sum 
stardi at henni við stórum eygum. „Mann er 
altíð eitt sindur bangin, tá ið fólk gerast sjúk,“ 
helt hon fram og klappaði henni á høvdið. 

Linda nikkaði. Jú, hon hevði eisini ver
ið eitt sindur bangin. Men mest hevði henni 
longst eftir mammuni. „Kemur tú so heim í 
morgin?“ spurdi hon vónrík.

Mamman flenti fyri fyrstu ferð í langa tíð. 
„Nei, góða, men um einar tvær vikur. Eg skal 
vera ordiliga frísk, áðrenn eg komi heim.“

Linda vendi høvdinum burtur. Nú hevði 
hon akku rát glett seg til, at mamman kanska 
fór at koma heim beinanvegin. Mamman tók 
um and lit ið á henni og snaraði tað ímóti sær.

„Eg havi eitt hugskot,“ segði hon. „Í morgin 
fara tú og Mena mostir í sølumiðstøðina og 
keypa hasa dukkuna, tí tú hevur verið so røsk, 
meðan eg havi ligið sjúk. Skalt tú so royna at 
vera eitt sindur tolin afturat?“ 

Linda smíltist og kendi við eitt, hvussu 
klump ur in í búkinum byrjaði at minka. 
Mamm an kom skjótt heim, og hon fór at fáa 
hasa lítlu dukkuna í reyðum morgunskóm. 
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