
Roxy 

Ókei, best að segja ykkur sannleikann! Alla ævi hefur mig langað til að verða ... „eitthvað!” 
Leikkona, söngkona, dansari, fyrirsæta eða sjónvarpsstjarna! Koma fram og heilla 
áhorfendur. En, ó, nei. Nei! Nei! NEI! Mér var alltaf hafnað. Þjóðfélagið var eitt stórt fokking 
„Nei!” Ég fékk ekki einu sinni að koma fram í Stundinni okkar. En svona er nú bara einu 
sinni andskotans, fokking lífið.  

 
Ég fékk að vísu djobb í skemmtibransanum, þar sem mér gafst tækifæri til að sýna 
danshæfileika mína. Kannski ekki beint Svanavatnið ... eiginlega meira svona „legvatnið” og 
þá kom Adam svífandi. Elsku ljúfi, pottþétti Adam, sem aldrei getur sagt nei við neinn. 
Vitiði, sumir gaurar eru eins og spegill; í hvert sinn sem ég horfi í augun á Adam, verð ég 
aftur barn. Það er ekki erfitt að elska svoleiðis gaura. Mhm., en það sem Adam hafði upp á að 
bjóða í svefnherberginu voru aðallega bónustilboð. Helmings afsláttur af öllu ...  
Framlag hans var bókstaflega við fátækramörk. Ég meina, það var eins eins og hann væri að 
gera við blöndunginn í bílnum eða eitthvað.  

Ókei, til að gera langa sögu stutta, þá byrjaði ég að leyfa ákveðnum aðilum að skemmta mér 
út í bæ. Síðan fór ég að leyfa sömu aðilum að dúndra mér út í bæ, sem er það sama og að láta 
skemmta sér út í bæ, bara enginn dinner á undan  

Ég gaf frægðardraumana upp á bátinn, vegna þess að eftir alla þessa bið ... þá, eiginlega 
fattaði ég að tækifærin höfðu sett mig á ævilangt hóld. Ooooog þóóóó. Ekki aaaaalveeeeg. Ef 
þessi lögfræðingur þarna, Billi eða hvað hann heitir, reddar mér úr djeilinu og með alla þessa 
geðveiku auglýsingu, á ég enn séns á að meika það inn í skemmtibransann. Ég gæti jafnvel 
orðið fréttaþulur í sjónvarpinu. Vá, að fá að vera sexí fyrir framan alþjóð og segja fréttir, 
gvuuð. Nú, er þjóðfélagið sko eitt megastórt „já!” Og ég verð listakonan ... Roxí!”  

(TÓNLIST -brú frá vampi yfir í undirleik.)  

Á ALLRA VARIR FYRR EN VAR-IR  

ÞÝTUR HÚN: ROXÍ! 
OG SANDI’AF SEÐLUM FYRR EN VAR-IR SKÍTUR HÚN: ROXÍ!  

ÞÁ VERÐ ÉG ÞEKKT -VEK ÉG EFTIRTEKT VERÐ ÉG LANDSFRÆG NÆR BÆÐI’OG 
FJÆR! ÞEIR BERA KENNSL Á TÚTTUR TVÆR 
Á, TENNUR, HERÐAR, HNÉ OG TÆR  

ÚH – AH-AH-AH!  

ÚR BÆJARBLOKK MUN FLYTJA SENN 
Í BETRI HÚS - ROXÍ! 
MENN SEGJA AÐ MORÐ SÉ EKKI SNILLD ...  

ÞEIM SKELK Í BRINGU SKAUT’HÚN ÞAR OG SKÁLDAÐI Í EYÐURNAR 
Í LANGRI LÖGGUFYLGD!  

(þýðing Gísli Rúnar Jónsson) 


