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Ást við fyrstu sýn

Ég leit upp þegar þú gekkst inn á kaffihúsið. Hárið féll yfir
axlirnar eins og foss í náttúrulífsmynd. Eða auglýsingu fyrir
hárnæringu.

Þetta var ást við fyrstu sýn.

Þú settist niður við næsta borð, fórst úr yfirhöfninni og ég
dáðist að bleikri peysunni þinni. Þú leist upp og augu okkar
mættust. Þú brostir. Ég brosti til baka. Við litum svo bæði
vandræðalega undan.

Þetta var stefnumót við fyrstu sýn.
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Þó þú værir sæt í bleiku, þá ímyndaði ég mér þig enn dá-
samlegri í hvítu, þar sem þú gengir inn kirkjugólfið. Í áttina
til mín. Inn í okkar lukkulega hjónaband. Við yrðum svo ham-
ingjusöm saman.

Þetta var brúðkaup við fyrstu sýn.

Þar sem þú horfðir yfir kaffihúsið þá laumaðist ég til að
virða fyrir mér vangasvipinn. Nefið þitt færi svo vel við augna-
brýrnar mínar. Við myndum eignast einstaklega fallega sam-
hverf börn.

Þetta var fjölskylda við fyrstu sýn.

Þú pantaðir þér kaffibolla og barst hann upp að vörum þín-
um. Í sá þig fyrir mér í garðinum okkar í úthverfinu, sötrandi
kaffi í morgunsólinni. Við fengjum okkur hvolp og skírðum
hann Ingjald.

Þetta var hundur við fyrstu sýn.

Og svo beindist augnaráð þitt til dyranna. Augun þín ljóm-
uðu. Þú hljópst til ókunna mannsins sem gekk inn. Þú faðmað-
ir hann. Þið mættust í ástríðufullum kossi. Hvernig gastu gert
mér þetta? Hvernig gastu svikið samhverfu börnin? Ingjald?

Þetta var skilnaður við fyrstu sýn.

4



Um höfundinn

Börkur Sigurbjörnsson ermenntaður tölvunarfræðingur og hef-
ur hugbúnaðarþróun sem aðal viðurværi en sinnir skáldskap í
hjáverkum. Börkur er fæddur og uppalinn í Reykjavík en hefur
á undanförnum tveimur áratugumbúið víðs vegar umheiminn,
með langtímadvöl í Amsterdam, Barselóna, Bursheid, Düsseldorf,
Lundúnum, Montevideo og Reykjavík. Börkur birtir reglulega
örsögur, smásögur og ljóð á vefsíðunni Urban Volcano.

Bækur höfundarins

Talaðu við ókunnuga, smásagnasafn (2019)
52 augnablik, örsagnasafn (2017)
999 Erlendis, smásagnasagn (2012)

Aðrir tenglar

Börkur Sigurbjörnsson (heimasíða)
Urban Volcano
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