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Rétt hjá heimili mínu stendur sérkennilegt 
timburhús við götuna, eitt og yfirgefið. Mig langar 
svo mikið til að skoða það að innan en dyrnar eru 
alltaf  læstar og þegar ég gægist inn um gluggann 
sé ég bara myrkur og ryk. Einu sinni var búð á 
jarðhæðinni, ég veit það vegna þess það er máð skilti 
þar sem rétt er hægt að lesa á: Turninn. Mamma 
hafði sagt mér að í gamla daga hefði söluturn 
verið annað orð yfir sjoppu í okkar landshluta og í 
hvert sinn sem ég sé þetta hús hugsa ég um hversu 
yndisleg sjoppa þetta hlýtur að hafa verið. 

Í glugga búðarinnar var skrifað með hvítum 
stöfum: TIL SÖLU.

Dag einn tók ég eftir að orðin TIL SÖLU 
höfðu verið skafin af  rúðunni og í stað þeirra 
hafði verið skrifað: SELJAÐ. Ég stóð þarna og 
starði á þessi orð og hugsaði hvað ég vildi að það 
hefði verið ég sem hefði keypt búðina af  því að 
þá hefði ég getað opnað þarna sjoppu alveg upp 
á nýtt. Mig hafði alltaf  langað svo mikið að eiga 
mína eigin sjoppu. Draumasjoppan mín væri 
stútfull af  brjóstsykri og karamellum og toffíbitum 



og sykurpúðum og tyggjókúlum og þúsundum 
og þúsundum af  öðrum eins dásemdum, frá 
gólfi upp í rjáfur. Ó jeminn eini! Hvað ég hefði 
ekki getað gert með Turninn bara ef  hann hefði 
komist í mínar hendur!

Í næstu ferð minni að 
Turninum stóð ég hinum megin 
við götuna og dáðist að þessari 
töfrandi byggingu þegar
risastórt baðkar kom
siglandi út um
gluggann á annarri
hæð og brotlenti
á miðri götunni!







Stuttu síðar flaug klósett með viðarsetu út 
um sama glugga og lenti með dásamlegum 
sprengikrafti rétt við hliðina á baðkarinu. Á eftir 
því fylgdu eldhúsvaskur og tómt páfagaukabúr 
og rúm með fjórum löngum stólpum og tvær 
hitaflöskur og rugguhestur og saumavél og guð 
má vita hvað annað.

Þetta var eins og einhver brjálæðingur væri að 
rífa allt innan úr húsinu, því að nú flugu hlutar 
af  stiganum og handriðinu ásamt hellingi af  
gólffjölum út um gluggana.

Svo varð allt hljótt. Ég beið og beið en ekkert 
hljóð barst frá húsinu. Ég fór yfir götuna og stóð 
beint undir gluggunum og kallaði: „Er einhver 
heima?“

Ekkert svar.
Rökkrið tók að síga á og ég varð því að huga 

að heimferð og gekk af  stað heimleiðis. En þú 
getur sveiað þér upp á það að ekkert kæmi í veg 
fyrir að ég sneri rakleiðis hingað aftur á morgun 
til að sjá næstu undur.


