sendi stundum ljósmyndir með textanum. Fyrst voru þetta bara tölvupóstar til Kristínar en undir lokin voru
viðtakendur reyndar orðnir fleiri.

Dagbókarskrif vorið 2005

Í þessari bók er að finna þessi bréf og myndirnar sem þeim fylgdu. Engar efnislegar breytingar hafa verið
gerðar á textanum en sú breyting þó gerð að hér er vísað til ljósmynda eftir staðsetningu þeirra á blaðsíðum,
en í tölvupóstunum var vísað til þeirra með nöfnum og númerum myndanna.

Freyr Þórarinsson
Ágúst 2022

leigubílstjóri fjölskyldunnar mætti á Sólbraut 20 mínútur fyrir sex. Haukur er ansi skrafhreifinn, forvitinn um mína hagi og
kki á sínum málum heldur. Hann sagði mér m.a. að hann og konan hans hefðu núna í fimmta sinn verið á Kanarí en í þetta
leiðindaveðri, kalt á nóttinni, o.sv.frv. Hann ætlar ekki oftar þangað. Farið kostaði 7500 kr.

öðinni hitti ég Óttar Sæmundssen á leið til Svíþjóðar í spilamennsku ásamt tveimur öðrum ungum músiköntum. Ég hafði keypt
tímarit, las þau og byrjaði á bókinni um rómverska lýðveldið (fyrir daga Sesars) en sofnaði svo dálitla stund. Á Heathrow
ég í Kristínu og Geir og byrjaði á að hringja í vinnusíma þeirra. Það var greinilega ekki sunnudagur í kollinum á mér! Síðan
ég mér reyfara sem ég hafði verið á höttunum eftir síðan í síðasta ferðalagi (til Manchester); sá heitir The Poet eftir Michael
ly. Skuggalega góður, held ég.

il Rómar var tíðindalaust, en þegar þangað kom beið enginn bíll eftir mér eins og þó hafði verið samið um við skólann. Eftir
20 mínútna bið tók ég leigubíl inn í bæ; það var rigning og ég var ferðaþreyttur og nennti ekki að taka lestina (sem ég kann
ekki á). Það gekk vel og ég var kominn ínná herbergi rétt fyrir 19 að staðartíma. Lyftan var að vísu stopp af því einhver hafði
að loka hurðinni almennilega en þetta var nú einungis upp 5 hæðir með bara eina níðþunga ferðatösku. Molto sportivo, segja
en ég segist ekki þurfa að kaupa leikfimitíma þessa vikuna.

g var búinn að taka uppúr töskunni og raða í "hillurnar" fór ég á veitingastað í næsta húsi og fékk mér kvöldhressingu. Svo las
et" dálitla stund og fór svo snemma að sofa.

in er þannig að maður kemur inn á langan gang og innaf honum eru gistiherbergin og sameiginlegt eldhús og þvottaaðstaða.
" mín er um 3x3 metrar að stærð; þar af er baðið um 1x2 metrar, svefnherbergið og vinnuaðstaðan um 2x3 metrar og anddyri/
pur um 1 fermetri. Fataskápurinn er reyndar bara slá með 20 herðatrjám og litlum IKEA plastdúkshillum hangandi á slánni (sjá
Sem betur fer er rúmið á háum fótum svo ferðataskan kemst undir það! Andspænis inngangnum er góður gluggi með bæði
og gleri; þar á milli er kæliskápurinn minn. Ég hef tekið fjórar myndir af herberginu sem eiga að fylgja þessu bréfi:

a myndin horfir frá glugganum að anddyrinu og sýnir rúmið og inngöngudyrnar.
r myndin er tekin frá glugganum og sýnir inn í baðherbergið ( með ágætri sturtu).
myndin er tekin frá rúminu og sýnir "fataskápinn", inngöngudyrnar og baðherbergisvegginn til vinstri.
a myndin er tekin frá dyrunum í átt að glugganum og á henni sést í rúmið, vinnuborðið og gluggann. Baðherbergið er til hægri.
hef ég teiknað lauslega afstöðumynd af þessu öllu saman.

nn hófst á því að sannreyna að sturtan á baðherberginu er ágæt. Morgunmaturinn var hins vegar í minna lagi, brauðsnúður,
og instant kaffi (á Ítalíu! þetta eru náttúrlega helgispjöll). Síðan gekk ég í skólann, það tekur trúlega 10-15 mínútur en ég var
því ég þurfti að góna allt í kringum mig. Meðal annars gekk ég fram hjá óperunni; ég þarf við tækifæri að prófa að fara þar á
. Það var dálítil rigning og ég áttaði mig á að ég hafði gleymt regnhlíf þegar ég var að pakka.

num hitti ég Helena Kovaks sem (ekki) fékk bílstjóra til að sækja mig. Ég sagði henni hvað hefði gerst en vildi ekki gera neitt
með það og hún virtist ekki taka þessi mistök nærri sér. Ég var látinn taka smá próf í ítölsku og síðan var mér fylgt í aðra
gu þar sem minn hópur verður næstu viku.

um er norsarinn Arne sem greinilega er búinn að vera í skólanum einhvern tíma, þýsk stúlka sem heitir Francesca (skrifað eftir
m framburði) og hefur sömuleiðis verið eitthvað hér undanfarið. Hún og Arne skutust út saman í pásunni og töluðu mikið
ensku þannig að þau eru málkunnug. Þegar liðið var á morgun bættist við fjórði nemandinn, stúlka sem er að læra óperusöng.
g heimaland fór framhjá mér. Kennarinn held ég að heiti Veronica.

an hófst klukkan 9:30 og stendur til 11:00, þá er 15 mínútna pása og svo er tekin önnur törn til 12:45. Ofninn í kennslustofunni
dur og kennarinn kunni ekki að setja hann af stað. Þegar leið á morguninn kom hrollur í mannskapinn enda u.þ.b. 5 stiga hiti
gningarsuddi. Sem betur fer var ég klæddur í flíspeysu en mér var kalt á fótleggjunum. Gleymdi síðu nærbuxunum heima!

an er fín og mjög í stíl við það sem ég kynntist á námskeiði hjá skólastjóranum, Roberto Tartaglione, vorið 2003 hjá
menntunarstofnun. Nemendur eru virkjaðir í samræður sem kennarinn heldur í gangi með fjörlegri framkomu, kennsluefnið er
a upprifjun á málfræðiatriðum, að hluta lestur og pælingar með texta en langmest samt samræður þar sem nemendur tjá sig um
álefni. Fyrsti dagurinn leggst semsagt vel í mig.

óla ákvað ég að zikkzakka heim, skoða hverfið og leita að verslunum. Ég ætlaði að kaupa mér mat til að hafa á herberginu
jógurt, djús), skrifblokk sem mig hafði vantað í skólanum, blýant í stað penna, tannstöngla, sjampú, o.fl. Einnig var ég að horfa
ernet tengistað þar sem ég gæti komið með usb tengilinn og sent tölvupóst. Það gekk á með skúrum og þetta var dálítið blautt
, en ég fann þó allt sem mig vantaði og fór svo inná matstað. Fékk mér þar spaghetti carbonara (mjög rómverskt), brauð, vín og
rauðið er gott og ekki saltlaust eins og í Toskana en vínið var þunnt. Kaffið dásamlegt.

Síðan fór ég uppá herbergi og byrjaði að skrifa dagbók í tölvunni og taka myndir af herberginu til að senda með. Pælingin var samt
aðallega sú að fullvissa mig um að engin vandræði væru með græjurnar og það reyndist allt vera í lagi. Ég er dálítið seinn að skrifa á
þetta litla lyklaborð á fartölvunni (sem er sérstaklega smávaxin) en það venst. Sennilega koma þó fleiri ásláttarvillur en venjulega.
Afsakið, kæru lesendur.
Það sótti á mig syfja þegar leið á skriftirnar, kannski voru það viðbrigðin að koma inn úr kuldanum, kannski var vínið ekki eins þunnt
og mér fannst þegar ég drakk það. Allavega fékk ég mér eftirmiðdagsblund og er nú sestur aftur við að klára dagbókarfærsluna. Síðan
þarf ég að lesa svolítið heima fyrir skólann á morgun og þá verður væntanlega kominn svefntími. Ég sé til hvort ég nenni út að fá mér
pizza eða læt mér nægja að borða kvöldmatinn uppá herbergi.

i klukkan átta, fékk mér góðan morgunmat, jógúrt og banana til viðbótar því sem hér er skammtað til morgunverðar. Sturtan
d, ekkert heitt vatn, en ég lét mig hafa það. Ég var samt ekkert að drolla í sturtunni, verð ég að segja.

í skólann tók 12 mínútur í þurru og mildu veðri, en hitinn varla nema fimm gráður. Kennarinn mun heita Daniella (en ekki
a) og þýska stúlkan heitir Franka uppá þýsku. Kennslustundirnar voru skemmtilegar og mér finnst ég vera í ágætum gír.
ðin er greinilega í ágætu lagi hjá mér (miðað við það sem er í gangi í kennslunni) og ég get svolítið talað, en mér finnst alltaf
að ná öllu sem aðrir segja. Reyndar er kennarinn skýrmælt og áheyrileg; mér finnst talsvert betra að skilja hana en
kennarann heima, hana Clementina Senatore blessaða.

ni slóst ég í för með Franka og Arne, hann leiddi förina á næsta kaffibar þar sem við fengum okkur cappucino. Aðspurð
þau alltaf fara á þennan sama bar; það eru ábyggilega tuttugu kaffibarir í næsta nágrenni við skólann en þau hafa ekki prófað
hafa bæði verið tvær vikur í skólanum og ætla bæði að vera eitthvað áfram í skólanum, en verða reyndar lengur í Róm. Þar
yfirheyrslunni yfir þeim í bili.

óla lá leið mín fyrst á Internet stað og þaðan sendi ég (eða reyndi að senda) póst til Kristínar; bæði gegnum Hotmail og
. Fyrrnefnda póstkerfið er liprara en ég var eitthvað hræddur við takmarkanir á stærð bréfa og viðhengja. Í póstinum voru
arfærslur tveggja daga og myndir af herberginu.

kvað ég að labba niður í bæ, nánar tiltekið í átt að Piazza Venezia (sem má víst kalla miðpunkt Rómar). Veðrið hélt áfram að
rrt, þótt Yahoo-veðurspáin segði að það væri rigning, og það var ágætt gönguveður. Ég var með myndavélina með mér en tók
engar myndir. Þegar ég var kominn niður að Forum Romanum (rústirnar af hinum forna miðbæ Rómar) beygði ég af leið,
eðfram rústunum og sneri svo við og gekk upp Via Cavour áleiðis heim. Á leiðinni tók ég nokkra króka til að kanna
fið, keypti Corriere della Sera í blaðsöluturni, keypti meiri jógúrt, djús og banana í supermercato og fékk mér caffè áður en ég
til mín.

hitti ég leigusalann og sagði henni frá heitavatnsskortinum. Hún sagði að rafmagnið á heitavatns-kútnum mundi hafa slegið út
ndi mér að setja það í gang. Hún var ekki búinn að laga neitt til í herberginu þannig að ég kom bara fram með
verðarbakkann og ruslið. Hún talar reyndar ágæta ensku en ég sagðist frekar vilja reyna að tala ítölsku og þannig fóru mestöll
pti okkar fram. (Ágætt samt að geta skipt yfir í ensku ef eitthvað mikilvægt virðist ekki komast óbrenglað til skila).

Inná herbergi fletti ég blaðinu og spreytti mig á að lesa nokkrar greinar, auk þess að skoða veðurspána gaumgæfilega (þeir spá sólskini
á fimmtudag og Yahoo líka). Ég sá að Hunter S. Thompson er dauður; hann mun hafa skotið sig. Þann ágæta mann fórum við Stefán
Unnsteinsson að hlusta á í Boulder eitt kvöld fyrir tuttugu árum. Stebbi var með dellu fyrir honum og ætlaði held ég að verða HST
Íslands, eða svoleiðis. Eftirmælin í blaðinu voru ágæt og greinilegt að sá sem skrifaði var aðdáandi sem reiknaði ekki með að margir
lesendur þekktu manninn. Gefið var í skyn að hann hefði stytt sér aldur í örvæntingu yfir því að þurfa að lifa önnur fjögur ár af Bush
á forsetastóli; HST er kallaður "liberal senza speranza" sem útleggst frjálslyndur án vonarglætu. RIP.
Síðan tóku við málfræðipælingar innblásnar af umræðum morgundagsins. Ég er sérstaklega að leggja mig eftir fornöfnum sem eru
dálítið snúin. Persónufornöfn, bein og óbein fornöfn (sem við mundum kalla þolfall og þágufall), spurnarfornöfn, afturbeygð
fornöfn, óákveðin fornöfn, ábendingarfornöfn, tilvísunarfornöfn o.sv.frv. Þetta virðist reyndar leka jafnharðan út úr hausnum á mér
aftur, en eitthvað situr þó vonandi eftir.
Síðan settist ég við að skrifa þessa dagbókarfærslu og svo ætla ég að horfa á sjónvarp af skyldurækni. Ég er búinn að finna mér fréttir
og fréttatengt efni til að horfa á frá hálf sjö til rúmlega átta og þá ætla ég út að borða. Ég hef ekki borðað neitt nema ávexti síðan í
morgun og líður bara vel, takk fyrir. Mér finnst núna að það væri ágætt að hafa mataræðið eins og í dag: góður morgunverður, létt
hressing og kaffi yfir daginn, góður kvöldverður í lok dags.
A prossima volta,
Freyr

ð borða í gærkvöld og fékk mér spaghetti vongole sem ég var ekki viss um hvað var, en reyndist vera smávaxinn skelfiskur.
kið kryddaður réttur en ágætur samt. Vaknaði á undan klukkunni rétt fyrir átta, sturtan var í lagi og ég var mættur til leiks í
stundvíslega klukkan hálf-tíu. Reyndar voru þrumur og eldingar og mígandi rigning úti meðan ég var að borða
matinn og hafa mig til, en þegar ég gekk í skólann hafði stytt upp.

msefnið: Málfræðin þessa þrjá liðnu daga hefur mest snúist um þátíð og þáliðna tíð; ítalir nota þessar tvær þátíðir til að tákna
nandi tegund af liðnum atburðum, nefnilega aksjón og ástand. Ég kannaðist við fræðin og gat beygt sagnirnar, en mér finnst ég
na vera að öðlast aðeins meiri skilning og jafnvel tilfinningu fyrir þessu (sagði hann og roðnaði). Fornöfn og forsetningar hafa
ið rædd en áherslan er semsagt á þátíðinni.

u eftir að kennslan hófst mætti nýr nemandi til leiks, kona á aldur við mig eða heldur eldri. Hún kvaðst heita Nelli, vera fædd
alin í Rússlandi, gift í Austurríki manni sem heitir Ivar, barnlaus, ein í Róm og reyndar í fyrsta sinn í borginni en þau hjónin
ðast um norður Ítalíu og Toscana. Já, svona eru yfirheyrslurnar hjá Daniela (með einu l sagði hún mér aðspurð) og allt þarf
reyna að útskýra á ítölsku.

fi tímans barst talið að veitingastöðum og Daniela sagði að kínverskir veitingastaðir í Róm væru ekki merkilegir eða neitt
ega kínverskir. Þá mundi ég skyndilega að um nóttina hafði mig dreymt að ég var á matstað þar sem var verið að éta hund;
r heilsteiktur en búið að skera mikið kjöt frá beinunum og beinagrindin lá eftir á fatinu. Ég fór að segja frá þessum draum en
nú að sú frásögn hafi komið frekar flatt uppá viðstadda, einsog vonlegt var.

ni fórum við nemendurnir fjórir saman út á kaffibar. Franka spurði hvort ég vildi prófa annan kaffistað, hún hefur kannski séð
um á mér í gær að mér fannst skrítið að fara alltaf á sama stað sem þar að auki er hávær og ekki mjög sjarmerandi. Ég var
búinn að sigta út annan stað og þangað fórum við, hann var einhvern veginn heimilislegri og ítalskari, fannst mér, og Nelli
í reyndar yfir að einmitt svona hefði hún séð fyrir sér ekta kaffistað í Róm.

óla fór ég á nýjan Internet stað og sendi dagbókarfærslu gegnum Hotmail. Það virkaði í gær svo ég ætla að nota það áfram:
@hotmail.com.

eftir konu um þrítugt sem stóð á götuhorni í áberandi rauðum gúmmístígvélum með teiknimyndafígúrum. Hún sá að ég var
a á stígvélin og ávarpaði mig: "Ciao, bello". Þá vissi ég hvað stígvélin voru auglýsing fyrir.

num og þaðan gegnum fínu-búða hverfið yfir Via del Corso. Svo rápaði ég um hverfið milli Corso og árinnar, nokkurn veginn
Piazza Navona. Mér tókst auðvitað að villast mjög rækilega, sem var fínt, annað slagið rakst ég á kennileiti sem ég þekki og
ist ég aftur. Ég var með kort í vasanum en þetta var of gaman til að spilla því með staðreyndum fengnum á svo auðveldan hátt.

om ég þó að Piazza Navona og þá byrjaði ég á að leita að Hotel Genio, sem við hjónin erum bókuð á vikuna fyrir páska. Ég
í lobbíið, sem er lítið en huggulegt, en bað nú ekki um að fá að skoða herbergin eða prófa rúmin. Hótelið er mjög vel staðsett,
norðurendann á Piazza Navona, en stendur reyndar við umferðargötu. Ég ætla að reyna að tryggja okkur kyrrlátt herbergi
við flytjum inn.

ég var kominn á þessar slóðir stóðst ég ekki mátið að fá mér hádegisverð á Cul-de-Sac sem okkur Kristínu þótti mjög
gur staður. Frábært úrval af vínum, dýrindis brauð og góður matur. Nú uppgötvaði ég að eitt glas af víni var ekki hægt að
ema af fáum tegundum; til þess að njóta alls úrvalsins þarf maður að kaupa heila flösku. Hér þarf frú Kristín að mæta til leiks!
n valdi handa mér glas af ágætu víni frá Umbria og ég fékk mér osta og skinkur (tvær tegundir af hvoru). Það er ekki nokkur
g; þetta er besti matur sem ég hef fengið síðan ég kom til Rómar.

saddur labbaði ég heimleiðis eftir Via Vittorio Emmanuele, framhjá Piazza Venezia og upp Via Nazionale. Kom heim um
n hálf fimm, þremur tímum eftir að göngutúrinn hófst. Sinnti fyrst heimavinnunni fyrir skólann og settist svo við
arskrif. Datt í hug að taka þrjár myndir sem fylgja þessu bréfi. Sú fyrsta er tekin út um gluggann minn og sýnir gluggana á
hinum megin við húsasundið og rönd af bláum himni þar fyrir ofan. Önnur sýnir borðið í herberginu með kaffikönnu, opinni
og sjónvarpi. Þriðja myndin sýnir hvernig morgunverðarbakkinn er geymdur á botni sturtuklefans meðan ég er að vinna við
sturtuklefinn er eina fráleggsplássið fyrir utan rúmið.

er svo á dagskrá að lesa svolítið í dagblaðinu, Corriere della Sera, reyna að fylgjast með fréttum í sjónvarpi og pæla dálitið í
ði fyrir svefninn. Dagurinn er liðinn eins og hendi sé veifað. Á morgun er spáð sólskini og svipuðum hita (en Rómverjum
etta kalt sagði maðurinn á Internet staðnum mér). Ég er að hugsa um að fara yfir ána, yfir í Trastevere, ef veðrið er gott.

reyr

ð borða í gærkvöld (þrátt fyrir eftirmiðdagsmatinn) en var nettur á því; fékk mér bara ommelettu með osti. Dró fram ferðabók
m og fór að leita að því hvort mælt væri með einhverjum sérstökum matstöðum hér í grenndinni og fann reyndar einhverja sem
a að vera of dýrir. Ég ætla að prófa einn af þeim í kvöld.

gt veður þegar ég vaknaði, en greinilega búið að fresta sólskininu um óákveðinn tíma. Skólinn var fínn, nú voru einkum á
bein og óbein fornöfn (nokkurs konar þolfall og þágufall persónufornafna, en samt talsvert öðruvísi pæling). Þetta fannst mér
ilegt og fannst ég loksins skilja hvað þarna hangir á spýtunni. En fólk er mismunandi; eftir skóla á leiðinni út úr byggingunni
li hin nýkomna að kvarta yfir því að of mikið væri talað um málfræði. Ég er ósammála og lét það í ljós; mér finnst einmitt
að láta okkur halda uppi samræðum um ítalska málvenjur og málfræði því þannig sláum við tvær flugur í einu höggi. Það er
eyna að tala um daglegt líf (og það gerum við svo sannarlega) en ítalskan notar til dæmis fornöfn svo mikið til að tjá blæbrigði
n að maður getur eiginlega ekki lesið neinn texta almennilega nema að skilja þá pælingu.

óla fór ég á sama Internet-stað og í gær, Via Firenze 2. Fór líka í supermercato á þeim stað, en sá að það var ekki skynsamlegt
g var búinn að bera fenginn heim. Sagt er að refurinn drepi ekki nálægt greni sínu, en maður á að versla í kjörbúð nærri heimili
á dettur mér í hug að nefna eitt: Jafnvel þótt kjörbúðin heiti supermercato þá eru þessar búðir á hverju horni. Það eru sjálfsagt
verjar Kringlur hér, en kaupmaðurinn á horninu lifir ágætu lífi enda gersamlega samofinn ítölskum lifnaðarháttum.

varðandi gamlar og góðar venjur: Ég man ekki betur en hér hafi allir reykt allsstaðar ef þeim sýndist svo, síðast þegar ég var
hanga hins vegar hvarvetna uppi í verslunum og stofnunum áminningarspjöld: "Vietato fumare". Ég spurði leigusalann hverju
ætti og hún sagði að þetta væru ný lög, svosem mánaðargömul, og lagðar væru háar sektir við að brjóta þau. Hún hélt að mig
í smók og sagði mér að hafa gluggann bara opinn meðan ég reykti, en ég sagðist ekki þurfa á því að halda.

úr til Trastevere var frestað þar til sólin fer að sýna sig og í dag lá leiðin þess í stað um nágrenni Piazza Repubblica, sem er í
ni heimilis míns. Torgið var gert þegar Róm varð höfuðborg sameinaðrar Ítalíu seint á ntjándu öld og frá því liggur Via
ale niður til Piazza Venezia, miðpunkts Rómar. (Skólinn stendur við Via Nazionale.)

ur verið einhverskonar borg í nærri þrjúþúsund ár og á annarri öld eftir Krist lét keisarinn Díókletíanus ryðja burt öllum
sem hér stóðu í slakka milli hæðanna Viminale og Quiminale og reisti þar stærsta baðhús í Rómarveldi: Terme di Diocleziano.
oru feiknastór, gátu þjónað 3000 gestum samtímis, og þau voru starfrækt frammá sjöttu öld en þá tók einn barbara-hópurinn
st inní Róm uppá því að brjóta sundur hinar miklu vatnsleiðslur sem þjónuðu böðunum og þær voru ekki endurbyggðar.

Næsta skemmdarverk og sýnu verra var að á sextándu öld datt einum páfa-skrattanum í hug að nota byggingarefni úr böðunum til að
byggja kirkju þarna á sama stað og fékk reyndar Michelangelo til að gera hana (1563). Tvöhundruð árum seinna komu aðrir páfar og
létu breyta kirkjunni og bæta við fleiri guðshúsum, þannig að fyrsta kirkjan er horfin. Það skrýtna er að kirkjurnar renna hálfpartinn
saman við leifarnar af gömlu baðhúsunum, eins og sést vonandi á mynd sem fylgir þessu bréfi, og engin leið fyrir leikmann að sjá
hvað er hvurs og hvurs er hvað.
Loks voru menn á nítjándu öld að leggja götur í gegnum rústirnar og það var ekki fyrr en við lok þeirrar aldar að það litla sem eftir er
var af hinum miklu böðum Díókletianusar var friðað fyrir frekari byggingarframkvæmdum. Andspænis böðunum/kirkjunum var svo
reist aðaljárnbrautarstöð Rómar, Stazione Termini, og í kringum Piazza Repubblica hafa risið stórar nýklassískar byggingar.
Ég tók dálítið af myndum á þessum göngutúr og sendi nokkrar þeirra með bréfinu. Hér kemur listi með skýringum:
* Efri myndin á vinstri síðu er tekinn inni í garði sem tilheyrði böðunum (horft til austurs). Veggurinn á vinstri hönd tilheyrir
böðunum en hvíta byggingin lengst framundan, úti við sjóndeildarhring, er járnbrautarstöðin.
* Myndin þar fyrir neðan er tekin yfir Piazza Repubblica (horft til norðurs) og sýnir kirkjurnar sem hafa verið byggðar inní leifarnar
af baðhúsunum og gosbrunninn á miðju torginu. Garðurinn sem fyrri myndin var tekin úr er bakvið kirkjurnar og járnbrautarstöðin
er á hægri hönd.
* Efsta myndin á hægri síðu er líka tekin á torginu og sýnir hluta af annarri stóru nýklassísku byggingunum við torgið. Hún er
eiginlega hugsuð sem heimspekilegt innlegg í ferðabókina: Í þessu stóra húsi er rekin gistiþjónusta og á útgönguhæðinni eru litlar
verslanir (m.a. McDonalds). Fyrir framan húsið hefur blaðasali fengið að tjalda yfir sig með grænum dúk (merktum The Economist)
en í tröppunum lengst til hægri stendur svartur innflytjandi í skjóli og reynir að selja vegfarendum regnhlífar. Iðandi mannlíf, allir að
reyna að bjarga sér!
* Vinstri myndin þar fyrir neðan horfir inn götuna sem ég bý við, Via Turati, og húsið mitt er það næsta fyrir innan þetta stóra gráa/
rauðgula fremst á myndinni. Ef vel er gáð sést að milli mín og næsta húss þar fyrir innan er húsasund; þangað snýr glugginn minn. Á
neðstu hæðum húsanna eru litlar verslanir og veitingahús.
* Myndin hægra megin er tekin af útidyrunum mínum, þær eru úr rauðbrúnum viði á miðri mynd. Beggja vegna við eru verslanir og
fjær er veitingahús, trattoria.
Jæja, þetta er orðinn nægur dagsskammtur, held ég. Klukkan er sex, ég ætla að lesa dagblaðið og pæla svolítið í málfræði og svo ætla
ég á veitingastað sem mælt er með í túristabókinni. Skýrsla á morgun.
Ci amo, ragazzi,
Freyr
(p.s. Ci er beint fornafn í fyrstu persónu fleirtölu).

út að borða í gærkvöld á góðum stað sem mælt væri með í túristabók. Fann staðinn en allir túristar í Róm eru með þessa bók
urinn var fullbókaður. Auðvitað. Endaði á ósköp hversdagslegum pizza-stað sem var alveg í lagi.

g var búinn að borða var komin mígandi rigning og ég var húfulaus í frakka. Flýtti mér heim og fékk mér kaffibolla á
ðinni heima áður en ég fór upp til mín. Þeir tóku mér kunnuglega og vinsamlega, enda er þetta ekki fyrsti kaffibollinn þarna, en
g kom upp til mín sá ég að rennblautt hárið stóð útí allar áttir því ég hafði sífellt verið að strjúka það frá enninu með
um. Ég var eins og útigangshross og fannst þeir mjög kurteisir að hafa ekki látið á neinu bera. Ætli ég fari ekki í betri fötin og
já þeim í kvöld.

ngdi með fínar fréttir úr vinnunni; hann hafði fengið starfið sem hann fór í viðtal útaf. Æðislegt. Svo talaði ég við Kristínu,
ði verið hjá mömmu með útprent af dagbókinni atarna, og svo hringdi ég í mömmu. Í skólanum í morgun þurfti ég að gefa
glegu skýrslu (á ítölsku) um hvað ég hefði gert og þegar ég sagðist hafa hringt í mömmu var ég spurður hvort ég væri
mone", mömmustrákur. Endingin -one er annars notuð til að tákna stóra hluti, en í þettu tilfelli hefur orðið fengið sérstaka
gu; að vera mikið fyrir mömmu sína.

var ágætur að vanda, miklar talæfingar og pælt í nokkrum áhrifslausum sögnum, þar sem viðfangsefnið stýrir sögninni.
t og skemmtilegt fyrir þá sem hafa gaman af ítalskri málfræði.
kýringar? Sögnin piacere, (að líka, to please) er ein þessara sagna og hagar sér svipað í öllum þremur tungumálunum:
e - mér líkar það - it pleases me
ciono - mér líka þeir - they please me
og "þeir" stýra sagnbeygingunni en "ég" stend í aukafalli.}

óla og hina daglegu tölvupóstsendingu bjó ég mig út í langan göngutúr því veðrið var gott, það besta síðan ég kom. Sólskin,
10 stiga hiti, afbragðs gönguveður. Ég ákvað eftir nokkra umhugsun að vera í frakkanum frekar en regnjakkanum til þess að
nna túristalegur, en fannst á síðustu stundu nauðsynlegt að hafa bakpokann með til að geta tekið myndavél, kort,
andbók, húfu, vettlinga, minnisbók, etc. Fyrst labbaði ég með bakpokann á öxlinni til að reyna að líta út eins og huggulega
r heimamaður, en eftir að hafa mætt nokkrum skuggalegum karakterum mundi ég að það er sérstök atvinnugrein í Róm að
vespu framhjá túristum og hrifsa af þeim axlartöskur. Þá setti ég bakpokann alveg á mig en það er óttalega kauðalegt því
n er þykkur og nú leit sko ég örugglega ekki út eins og ítalskur herramaður. Svo fór mér fljótlega að verða alltof heitt udir
anum, frakkanum og flíspeysunni og á endanum fór ég úr frakkanum, braut hann saman ofan í bakpokann og þrammaði um á
unni með stóran poka á bakinu, alveg greinilega túristi í útivistarfatnaði.

Ferðinni var heitið niður í miðbæ og yfir ána Tíber, sem ítalskir kalla reyndar Tevere. Hinumegin við ána heitir Trastevere,
HandanTevere, og kennarinn segir að þeir sem þar búa haldi því fram að einu sönnu rómverjarnir séu þeir sem í sjö ættliði hafa búið í
Trastevere. Niðri í miðbæ þurfti ég að ganga í hálfhring kringum Capitol-hæðina þar sem rómverska senatið sat og þar sem nú gnæfir
hið mikla nítjándu aldar minnismerki um sameiningu ítalíu, Il Vittorione. Við rætur hæðarinnar er enn að finna leifar af fjölbýlishúsi
sem þarna var reist á annarri öld eftir Krist. Ég tók mynd af því og nærliggjandi byggingum og sendi með þessu bréfi (efri mynd
hægra megin á næstu opnu).
Fjölbýlishúsið er á miðri mynd, brúnleitt, og það eru fjórða, fimmta og að hluta sjötta hæð sem þarna sjást. Þarna munu hafa hírst allt
að 380 manns eftir því sem heimildir segja og þótti ekki góð vist. Hægra megin við húsið eru miklar tröppur sem liggja upp á Capitol
hæðina, 124 marmaraþrep og heita Scale Aricoli. Hægra megin við þær má rétt sjá grilla í aðrar og ennþá mikilfenglegri tröppur, La
Cordonata, sem Michelangelo gerði samtímis því að hann hannaði torgið dásamlega sem nú er uppá hæðinni og heitir Piazza del
Campidoglio. Stytturnar sem sjást hægra megin á myndinni standa við innganginn á torgið. Hvíta byggingin lengst til vinstri er svo
aldargamla minnismerkið um sameiningu Ítalíu. Tvö þúsund ára byggingarsaga í einni kös, það er Róm.
Ég fór svo yfir ána á brúnni Ponte Palatino og tók mynd upp ána sem líka fylgir þessu bréfi (neðri mynd hægra megin á næstu opnu).
Á miðri myndinni sést Tiber-eyja sem er í miðju fljótinu. Hægra megin er falleg bogabrú sem tengir eyjuna við land þar sem Ghettohverfið er. Þetta er göngubrú sem heitir Ponte Fabricio og er elsta brú yfir Tíber sem enn er í notkun, reist árið 62 fyrir Krist. Vinstra
megin eru hins vegar leifar af stærri brú sem var byggð á annarri öld fyrir Krist og hét þá Pons Aemilius en er núna kölluð Ponte
Rotto, Ónýta brú. Á Tiber eyju hefur lengi verið spítali og er þar nú. Þegar við Kristín vorum í Róm í meira sólskini sáum við fólk
liggja í sólbaði þarna á eyjunni.
Ég reikaði um stund um Trastevere og fékk mér svo brauðsneið á stað sem við Kristín fengum okkur hressingu, keypti tvö póstkort
og skrifaði á þau. Á sunnudagsmorgnum er haldinn þarna stærsti útimarkaður Rómar, Porta Portese, og ég ætla að skoða hann við
tækifæri þegar veðrið er gott. Hann er ekki síst frægur fyrir vasaþjófa þannig að ég ætla að hefta peningaseðlana við bæði bringuhárin.
Ég finn þá örugglega þegar þeir slíta þá burt.
Á leiðinni heim gekk ég fram hjá miðstöð strætisvagna, Largo di Torre Argentina, og horfði yfir rústir sem fundust upp við
byggingarframkvæmdir árið 1926. Þetta eru leifar af fjórum hofum sem hafa verið byggð hvert yfir annað á þriðju til fyrstu öld fyrir
Krist og þarna mun Júlíus Sesar hafa verið drepinn. Borgin hækkar stöðugt við endurteknar nýbyggingar ofaná eldri húsum, þannig
að rústirnar eru fyrir neðan núverandi götuhæð. Þarna ofaní er mikið af köttum enda er Róm fræg kattaborg og þeir fá að vera í friði
þarna. Ég tók að gamni eina mynd ofaní rústirnar þar sem hópur af köttum er að sleikja sólskinið. Hvað sjáið þið marga? Svo tók ég
aðra mynd af tveimur köttum sem sátu uppá veggnum sem er umhverfis rústirnar og létu þéttvaxna túristu strjúka sér. Ekki
mannafælur, þessir kettir.

lli er greinilega ekki kvenkynsorð? Jú, vegna þess að bókabúð heitir Libreria og er kvenkynsorð og því eru allar bókabúðir
ns! Borg heitir città og er kvenkyns; þess vegna eru allar borgir kvenkyns, la Manchester, la Ipswich og la Seltjarnarnes.
ði, málfræði, hvert sem litið er).
er trúlega komið meira en nóg í bili og ég er orðinn svangur.

ima volta,

skóli í dag þannig að ég hafði mig ekki á kreik fyrr en klukkan 9. Ákvað að nota tækifærið og þvo það sem var orðið óhreint
um mínum. Meðan þvottavélin var að malla var ég að bauka við málfræðiæfingar í tölvunni (óreglulegar sagnir). Ég ætla líka
a að nota helgina til að skrifa niður þau atriði úr kennslu síðustu viku sem ég held að ég þurfi að glöggva mig betur á eða leggja
ð. Skrifa glósur, semsagt.

votturinn hafði verið hengdur upp inni á baði fór ég í gönguferð dagsins. Veðurútlit var ekki nema sæmilegt þannig að ég
mér að fara fyrst á Internet-stað og labba síðan út að Spænsku tröppunum, af því mig minnir að hafa heyrt skipulagðar
erðir um Róm hefjist þar frá skrifstofu American Express. Þegar ég kom að tröppunum var ég hins vegar búinn að steingleyma
u og þess í stað kominn í hið besta gönguskap, þrátt fyrir fáeina regndropa.

ð að þvælast svolítið um fína verslunarhverfið fyrir neðan tröppurnar og finna mér spegil til að taka mynd af göngumanninum
Myndin sem fylgir þessu bréfi var tekin í þriðju tilraun. Brosið er dálítið vandræðalegt afþví fólkið í kringum mig vissi ekki
var að sniglast og ég hef greinilega ekki þorað að vera skælbrosandi svona út í loftið. Ég brosi breiðar næst. Myndin er annars
ítilli hliðargötu við Trevi torg þar sem hinn víðfrægi Trevi gosbrunnur er (Anita Ekberg buslaði í honum í myndinni "La Doce
g sagt er að maður eigi að fleygja pening í brunninn til að eiga örugglega afturkvæmt til Rómar).

nni heim ákvað ég að koma við á einum af veitingastöðunum sem túristabókin mælir með í hverfinu mínu og panta þar borð
öldið. Það gekk greiðlega og nú er bara að sjá hvernig maturinn reynist. Rétt áður en ég kom að veitingastaðnum varð ég fyrir
egri reynslu: Það vék sér að mér maður og spurði mig til vegar á ítölsku. Ég var svo heppinn að vita hvar gatan var sem hann
eita að (nýbúinn að ganga hana) og gat leiðbeint honum á ítölsku. Svosem ekki merkileg orðaskipti en ég var samt mjög
r með þetta atvik. Litlu verður Vöggur feginn, segir máltækið.

ur við heimalærdómur fram að kvöldmat og svo sé ég til með markaðinn í fyrramálið. Ég nenni ekki að fara þangað í mjög
gu veðri, en hins vegar finnst mér alltaf mjög hressandi að fara út að ganga. Kristín hringdi í mig þegar ég var að koma
di niður Via del Corso að Piazza Venezia og meðan á samtalinu stóð uppgötvaði ég að erindið með kynnisferðirnar hafði
á gönguferðinni. Þá datt mér datt í hug að ég væri að breytast í Forrest Gump á eilífir gönguferð án nokkurs sérstaks
taðar.

æli dagsins er því frasi sem ég lærði í Colorado fyrir aldarfjórðungi:
ess is not a destination but a way of travelling.
ýðing heima á herbergi:
non era una destinazione ma un modo del viaggio.

utti, ragazzi,

ær borðaði ég loks á veitingahúsi sem mælt er með í túristabók. Það heitir Monte Caruso Cicilardone og er gefið út fyrir að
hætti heimamanna í héraðinu Basilicata, sem ég veit ekki hvar er en hlýtur að vera sunnar en Róm eftir vínunum á vínseðlinum
a. Ég fékk mér pasta af sérstökum Basilicata-matseðli, það hét Orecchieto sem ég velti fyrir mér hvort myndi vísa til eyra
io) og mikið rétt, þegar pastað kom leit það út eins og þurrkuð epli sem við krakkarnir á Sjafnargötu kölluðum einmitt eyru!
ágætt en svosem ekkert sérstakt. Á eftir eyrna-pastanu fékk ég mér ostabakka, misto di formaggi, og það fannst mér nú meira
ndi matur. Fjórir ólikir ostar frá Basilicata og allir góðir. Ég spurði um nöfnin á ostunum en þekkti engin og man þau því ekki.

atnum drakk ég flösku af góðu víni frá Toscana, Vino Nobili di Montepulciano frá framleiðandanum Avogniesi sem ég hef
dálítið uppá síðan við Kristín kynntumst því í fyrstu ferð okkar til Toscana, en það fæst ekki í ríkinu heima. Við smökkuðum
í fyrra með Bjarna, Ella og Siggunum og ef ég man rétt vorum við Sigga Hauks aðdáendur þess en það var ekki alveg að allra
Vínið var ekki dýrt og þær fáu hálfflöskur sem voru á boðstólum tiltölulega dýrari, þannig að ég sló til og keypti heila flösku
k hana svo auðvitað alla. Í morgun var ég þessvegna dálítið rykaður og fór ekki í gang fyrr en milli 9 og 10, enda sunnudagur.

n veginn hafði ég lagt trú á þá veðurspá að það yrði rigning í morgun, en þegar ég loksins leit út um gluggann var sólskin! Þá
g að drífa mig af stað og skoða flóamarkaðinn Porta Portese, sem er í Trastevere. Ég var rétt rúmlega hálftíma að ganga þangað
n dálitla stund að finna staðinn, en loks kom ég á þann lang-stærsta útimarkað sem ég hef nokkurn tíma augum litið. Götunum
rkaðurinn er á er auðvitað lokað fyrir umferð og þarna standa sölubásarnir hlið við hlið, eins þétt og hægt er að hafa þá, í
til fjórum röðum þar sem göturnar eru breiðastar.

þarna til sölu; rusl hirt af öskuhaugum, notaðir hlutir og glæný vara. Búáhöld, fatnaður, bækur, rafmagnstæki, skartgripir,
skur, húsgögn gömul og ný, o.sv.frv. Verðið er oft gott á nýju vörunum, enda ekki víst að sölumennirnir séu með kvittanir fyrir
var næstum búinn að kaupa þarna ágæta fóðraða úlpu á 20 evrur, en guggnaði á því vegna þess að troðningurinn var svo mikill
fis sölumanninn, ég vildi ekki hjálpa vasaþjófum með því að fara að fletta mig klæðum og svo var maður á undan mér að máta
r og gat ekki fengið "exelle" (sumsé XL stærð) og mér sýndist að ég mundi líka vilja þá stærð. Ég á nú kannski eftir að athuga
tur seinna.

o litla gutta í þvögunni, kannski 5-7 ára gamla, og sá minni heyrðist mér kalla til þess stærri "Non scappa", ekki stinga af
tur sagnarinnar scappare = escape, sami orðstofn). Þá sá ég þann stærri sýna hinum hróðugur í lófa sinn þar sem var eitthvað
sem hann hafði hnuplað á söluborði, ritblý í blýant eða eitthvað þess háttar. Svo stungu þeir sér inn í mannþröngina og ég sá
ir af þeim.

Sölumennirnir þarna eru auðvitað mjög duglegir að falbjóða sína vöru og margir eru langt að komnir. Stór hópur mun til að mynda
koma alla leið frá Napóli á hverjum sunnudegi, þarna er greinilega mikið um afríkumenn og svo segir túristabókin að innflytjendur
frá austur-evrópu eigi þarna föst svæði, "i Russi di Porta Portese" og selji þar knipplinga, íkona (trúlega án upprunavottorðs),
sjónauka og myndavélar. Sölumennirnir hrópa stöðugt einhverja frasa um verð og ágæti vörunnar og oft standa þeir uppi á miðju
söluborðinu til þess að betur sé tekið eftir þeim og svo er líka gott að hafa auga með kúnnunum þaðan. Mér fannst gaman að hlusta á
hrópin í þeim, þeir (og þær) hafa gjarnan ákveðinn sönglanda í hrópinu og draga það sérkennilega út og láta hljóðna í endann. Þetta
hef ég ekki heyrt fyrr.
Síðan eru á markaðnum allskonar svindlarar og betlarar. Þarna sá ég til dæmis talsvert af mönnum sem bjóða veðmál um það undir
hverri af þremur dósum kúla er falin eftir að þeir hafa fært dósirnar til (þið hafið öll trúlega séð þann svindlara-leik) og þarna lenti ég
undir lokin í verulega ógeðslegum betlurum; þetta voru móðir og dætur, skítug og illa útlítandi, sem króuðu mig af í þvögunni, héngi
í ermunum á úlpunni og struku mig allan í leit að peningum meðan þær vældu um heilaga guðsmóður. Að lokum varð ég hálfpartinn
að slá þær frá mér og forða mér síðan sem best ég gat í mannþrönginni. Þetta var einhvernveginn ógeðslegt eins og vera lentur í
örmunum á kolkrabba og geta sig lítið hreyft.
Þegar ég hélt mig vera búinn að ganga markaðinn á enda var ég alveg áttavilltur, en fann fljótlega ána og sá þá að ég var kominn
nokkuð sunnarlega. Ég ákvað að fylgja árbakkanum uppeftir aftur en neyddist þá fljótlega að færa mig aftur inn í hverfið húsin þarna
náðu alveg niður að ánni. Þá lenti ég aftur inná markaðnum, og þótt ég væri ekki með kort og hefði tapað áttum á markaðnum þá er
ég viss um að þetta var önnur gata en sú sem ég hafði áður gengið. Þarna hélt markaðurinn áfram, kannski með örlítið öðru og
fátæklegra yfirbragði, alla leið uppað hliðinu sem heitir Porta Portese og markaðurinn dregur nafn sitt af. Þá var ég búinn að vera að
þræða markaðinn á annan klukkutíma; svo stór er hann.
Nú var hann að byrjaður að rigna og ég tók stefnuna heim með viðkomu á Internet-staðnum. Ég hafði haft með mér myndavél og
svipast um eftir stað til að taka mynd af markaðnum, en fann engan stað sem gaf neina yfirsýn og svo var sólin hætt að skína þegar ég
kom á markaðinn. Engar myndir í dag.
Síðan settist ég við dagbókarskrif og á eftir þarf ég að vinna dálitla heimavinnu fyrir skólann, ég á að skila einskonar stíl. Síðan ætla ég
að fara á næsta veitingahús í kvöld og vera lítillátari í vali á mat og drykk enda hefst ný skólavika á morgun. Svo bíður mín ítalska
bókin um sögu Rómar sem ég keypti um daginn en hef ekki ennþá fundið mér tíma fyrir, en undir svefninn hef ég verið að lesa á
ensku nýlega bók um sögu rómverska lýðveldisins (aldirnar fyrir Krists burð); sú heitir Rubicon.
A prossima lettera,
Freyr

gurinn hófst að venju á því að nemendur sögðu frá því sem þeir höfðu gert um helgina. Allir höfðu verið að túristast og Nelli
rið á flóamarkaðinn Porta Portese á sunnudagsmorgun eins og ég. Henni kom mest á óvart hvað mikið var þarna af nýjum og
um hlutum, hún sagðist hafa frekar á von á notuðum hlutum og antík, eins og í París sagði hún.

ðiæfingar dagsins snerust áfram mest um fornöfn. Fyrst lásum við litla sögu um tvo munka sem báðir höfðu farið tíl ábótans og
m leyfi til að reykja vindla meðan þeir lásu í biblíunni. Öðrum hafði verið bannað en hinum hafði verið leyft það. Sá fyrri hafði
a spurt hvort hann mætti reykja meðan hann læsi í biblíunni og fengið neikvætt svar, en hinn hafði spurt hvort hann mætti
a í biblíunni meðan hann væri að reykja og fengið jákvætt svar. Sagan var þannig skrifuð að fornöfn voru mikið notuð. Síðan
ið að endursegja hana fyrir tvær nunnur sem reyktu sígarettur (kvenkyns sigaretta í stað karlkyns sigaro) og abbadís, og
fyrir tvo reykjandi munka, tvær nunnur sem ekki máttu reykja og eina abbadís. Sagan var í þátíð þannig að maður verður að
n á þeim sögnum sem mynda þátíð með essere (að vera) því þátíð þeirra beygist í kyni og tölu. Þetta gekk bara sæmilega.

óla bað ég þau um að vera með mér á hópmynd. Þá vantaði ljósmyndara og Daniela fór fram á skrifstofu og fann Roberto, sem
ndina. Ég læt fylgja með tvær myndir, á aðra þeirra vantar Nelli. Á hinni myndinni eru við frá vinstri talið: Arne, Nelli, Freyr,
og Daniela (næsta opna). Ég ætla að reyna að sæta lagi og ná fleiri myndum þar sem nýtur sólarbirtu, innimyndir eru erfiðar
ssari myndavél.

smyndarann Roberto er það að segja að hann heitir fullu nafni Roberto Tartaglione og er skólastjóri hér. Hann hefur mörg
arin ár kennt þriggja vikna námskeið í febrúar hjá Endurmenntunarstofnun Háskólans, "Ítalska af lífi og sál" em ég sótti það
ni. Hann sagðist einmitt vera að koma frá Íslandi og þar væri miklu hlýrra en í Róm (honum finnst gaman að koma með
ngar sem koma flatt uppá fólk). Hann bætti því við að Ísland væri ennþá í hópi siðmenntaðrqa landa því þar mætti reykja á
funum. Já, hann er ástíðufullur reykingamaður og stoltur af því!

óla fór ég á Internet-staðinn á leiðinni heim og sendi dagbókarfærslu gærdagsisns. Ég tók líka mynd af staðnum (næsta opna)
ést að þetta hefur áður verið rakarastofa því á skiltinu fyrir ofan dyrnar stendur Barber Shop dell'Opera. Sjoppan er nefnilega
nis óperuhúsinu, Teatro di Opera, sem er í næsta nágrenni við mig. Ég sá að næsta stykki fer á fjalirnar í mars og verður í gangi
ristín er hér. Það er eitthvað eftir Verdi, ég man í augnablikinu ekki hvað. Það var bréf frá Joanna í póstinum, gaman að heyra
sley músunum.

svolítið farið að dropa, en ég ákvað að samt að fara í göngutúr eftir að ég hafði verslað og skilað innkaupum og skóladóti af
ma. Næstu daga er spáð sól og góðu skoðunarveðri þannig að ég ákvað að nota þennan dag tila að gera aðra tilraun með að
t að Spænsku tröppunum og skoða hvaða kynnisferðir eru í boði hjá American Express. Það tókst í þetta sinn og ég er með
a sem ég á eftir að skoða betur, en þeir bjóða daglega uppá gönguferðir um Róm og sömuleiðis tvisvar á dag uppá ferðir til
sumardvalarstaður um þúsundir ára í nágrenni Rómar) og höll Hadríanusar keisara þar rétt hjá (Villa Adriano). Ég stefni að því
a eitthvað af þessu.

Ég tók að gamni mínu mynd (næsta opna) neðan við Spænsku tröppurnar á Piazza di Spagna af rauðbleika hornhúsinu, Casina Rossa.
Þar tók enska skáldið Keats sér vetursetu 1820 ásamt vini sínum (málaranum Severn) en dó í febrúar úr tæringu (consumption). Eftir
hann orti skáldið Shelley kvæðið "Mourn not for Adonis" en drukknaði sjálfur fyrir norðan Pisa tveimur árum seinna. Keats, Shelley
og Severn eru allir grafnir í Róm. Með Shelley í för á Ítalíu var kona hans Mary (samband þeirra var víst ógurlegur skandall) og þau
heimsótti þangað meðal annars skáldið Byron (sem ekki var frír við skandala heldur) og eftir sukksama nótt með þessum hóp dreymdi
Mary ljótan draum sem varð henni innblástur að sögunni um Frankenstein, sem vildi skapa mann.
Allavega er ástæðan fyrir myndinni eiginlega sú að á þessu ágæta húsi eru tvær auglýsingar sem vísa til þessara atburða. Á rauða
fánanum stendur "Keats Shelley Museum" enda er slíkt safn nú í húsinu, en þó mun Shelley aldrei hafa komið þangað. Á neðstu
hæðinni auglýsir svo verslunin Byron sem reynist vera Shirtmaker, Chemisier uppá frönsku. Svona endar skáldskapurinn gjarnan,
"Björt mey og hrein" auglýsir nú Ariel þvottaefni í sjónvarpinu heima, ef ég man rétt. Engin búð eða matstaður kennir sig þó við
Frankenstein eftir því sem ég fæ best séð og mættu menn þó gjarnan minnast Mary Shelley, en kannski telja kaupmenn að enginn muni
hafa lyst á Frankenstein-hamborgara?
Eins og sést á myndinni eru margir með regnhlífar og reyndar tók ég aðra mynd ofan af tröppunum (næsta opna) sem sýnir líka fólk
með regnhlífar. Hvað er auðveldast að kaupa í Róm? Regnhlífar í rigningu, því um leið og dropi dettur úr lofti birtist ótölulegur fjöldi
regnhlífarsölumanna á götunum, stundum 3 eða 4 á sama götuhorninu. Oft hef ég séð regnhlífasölumenn á götunum en hvergi einsog
hér. Ég held að þeir séu nánast allir svertingjar og allar regnhlífarnar kosta það sama, 3 euro. Ég hef ekki keypt mér regnhlíf af því mér
finnst betra að ganga án hennar, en ef til kemur er ég búinn að ákveða að hún á að vera ein af þeim sem skartar öllum litum
regnbogans. Annars sýnir myndin útsýnið ofan af Spænsku tröppunum en þær sjálfar sjást reyndar ekki, aðeins pallurinn í miðjum
tröppunum. Til vinstri er Casina Rossa, en fyrir neðan tröppurnar er bosbrunnur í líki hálfsokkins báts, Fontana della Barcaccia.
Gatan handan við gosbrunninn er síðan ein af fínustu verslunargötum Rómar, þær liggja þarna nokkrar samsíða milli Piazza di Spagna
og Via del Corso sem er lengra í burtu.
(Smá málfræðiskemmtun: Öll nafnorð geta tekið lýsandi viðauka. Barca er bátur, barcone er stór bátur, barchetta mundi vera lítill
bátur en barcaccia er ónýtur bátur! Í morgun var ég að segja frá ferð minni á Porta Portese og nefndi að ég hefði verið að hugsa um að
kaupa úlpu, giacca (framburður eins og jack-a). Kennarinn spurði: "Una giacca formale?" en ég svaraði "No, una giaccone" og fékk
hrós fyrir orðalagið.)
Loks tók ég eina enn mynd frá Spænsku tröppunum áður en ég gekk heim. Ég er áður búinn að pæla í þessu mótífi og reyni kannski
aftur við það einhvern tíma þegar sólin skín í heiði. Þar er horft eftir Via delle Quattro Fontane alla leið frá kirkjunni Trinità di Monti
(ofan við tröppurnar) að kirkjunni Santa Maria Maggiore, en þar í nágrenninu bý ég. Síðarnefnda kirkjan sést nú bara sem hvítt hús
þvert fyrir endann á þessari löngu götu. Á miðri leið er gatan skorin af Via Nazionale og einmitt við þær krossgötur er skólinn minn.
Eins og títt er í þessari borg skiptir gatan nokkrum sinnum um nafn, en það er við skólann sem hún heitir þessu fallega nafni, gata
hinna fjögurra gosbrunna, enda eru þar á einu götuhorninu fjórir gosbrunnar, einn felldur inn í hvert hús á horninu.

a mia padrona, er farin í sólarfrí til Madagaskar og kemur eftir tvær vikur. Á meðan annast vinkona hennar húsreksturinn, en
vosem ekki hvort þetta var vinkonan eða einhver á hennar vegum.

,

sólskin og heiður himinn en dálítið kalt í morgun. Daniela sagði að það hefði verið ísing á gangstéttum og bílrúðum þegar hún
eiman, en ég varð ekki var við það enda seinna á ferðinni. Mikill tími fór í umræður um pólitík fyrri hluta morguns, einkum
"gli stati uniti". Daniela er haldinn þessari klassísku fransk-ítölsku andúð á Bandaríkjunum, en aðrir viðstaddir létu sér nú
ð vera mjög illa við Bush og félaga. Enn er verið að pæla í fornöfnum og myndin er nú talsvert að skýrast fyrir mér í þeim
Að hluta er um það að ræða sem við mundum kalla að fornöfnin beygðust, en að hluta er um ólíkan annan hugsunarhátt að

g fór á Internet staðinn skoðaði ég svolítið óperuna. Torgið fyrir framan húsið heitir Piazza di Beniamin Gigli og óperan sem
á fjölunum þegar Kristín kemur hingað er eftir Verdi og heitir Attila. Ég ímynda mér að hún hafi verið skrifuð snemma á
m, meðan hann var sem mest að skrifa um innrás, kúgun og pólitískt frelsi, en það er bara skot útí loftið.

af sólskininu hafði ég farið frakkalaus í skólann (í bol, skyrtu og flíspeysu) en fann á heimleiðinni að það var of kalt fyrir
göngutúr. Ég fór því í hlýjan frakka yfir allt hitt og setti á mig trefil, húfu og vettlinga. Það dugði og reyndar varð ég að hneppa
þegar ég lenti í sól og skjóli. Það á að fara hlýnandi næstu daga og ég er að vonast eftir góðu veðri á sunnudaginn; þá mundi ég
ina gömlu þjóðbraut til suðurs út úr bænum, Via Appia Antica.

leiðin hins vegar í stóran garð nyrst í miðborg Rómar sem heitir Villa Borghese. Þar höfum við Kristín einu sinni komið áður
ferð um bæinn, en nú var ég búinn að stúdera betur hvar væri best að ganga í garðinum og gekk miklu víðar en við gerðum. Til
komast uppí garðinn fylgdi ég hinni nafntoguðu Via Vittorio Veneto, sem varð fræg í myndinni "La Dolce Vita" af því þar
ósmyndarinn Paparazzo og tók myndir af fræga fólkinu (þaðan er síðan er komið hið alþjóðlega heiti á svona mönnum,
zi). Mér finnst gatan ekki sjarmerandi lengur, barirnir á gangstéttunum eru allir komnir í glerbúr og lítið spennandi að hanga
úna.

úrinn um garðinn var sérlega notalegur en heldur tíðindalaus. Garðurinn minnir svolítið á stóru garðana í London; þarna er
ður, reiðvöllur, hlaupabrautir, tjarnir og vötn, lækir og svo auðvitað fjöldamargir gosbrunnar og styttur. Einhvers staðar þurfa
ja rómverjarnir að geyma allar stytturnar sínar! Ég tók nokkrar myndir á göngutúrnum og hér á næstu síðu er listi yfir þær
á skýringum. Myndirnar eru svo á næstu opnu.

* Í garðinum rakst ég á reiðhjól til leigu, og það sem meira var: fjórhjól fyrir 2, 4 eða 6 manns! Þau eru þannig gerð að tvö hjól eru fest
saman, allir geta stigið en einn stýrir. Ég tók mynd af svona hjóli sem við Kristín gætum leigt okkur. Hvernig lýst þér á, cara mia? Mér
sýndist fjórhjólin vera kölluð bicicla sem væri orðaleikur; reiðhjól heitir bicicletta og hér hefur smækkunarendingunni -etta verið
sleppt!
* Næsta farartæki sem bar fyrir augun var þessi glæsilegi sendiferðabíll merktur Kodak. Myndin var eiginlega bara tekin fyrir Gísla því
ég veit að hann vill hafa vakandi auga með samkeppnisaðilunum. Á bílnum hygg ég að standi: "Kódak rúllur seldar hér". Ég fann
engan svona bíl frá Fujitsu!
* Og úr því ég var farinn að taka myndir af farartækjum fékk þessi litli frúarbíll að vera með. Hér er auðvitað mikið af allskonar
smábílum, en af minnstu bílunum er þó Smart bíllinn algengastur. Þessi er ennþá minni; ég held þetta sé minnsti yfirbyggði fjórhjóla
bíllinn sem ég hef ennþá séð.
* Hægri síða, efsta mynd: Ég kom út úr garðinum við torgið Piazza del Popolo, gekk yfir það og tók þessa mynd af inngangnum í
garðinn Villa Borghese. Fyrir miðri mynd er mikil steinsúla, obelisk, á miðju torginu. Hún mun vera meira en 3000 ára gömul, Ágústus
keisari stal henni í Egyptalandi og reisti í Circus Maximus í Róm til að minnast þess að hafa lagt Egiptaland undir Róm en að lokum
var súlan sett þarna á torgið af hinum framkvæmdasama páfa Sixtusi árið 1589 (sbr. Sixtínska kapellan í Vatikaninu). Þjófar og
ræningjar voru þeir allir saman.
* Hægri síða, vinstri mynd: Þessi mynd er tekin þvert á hina fyrri og nú er horft til norðurs á borgarhliðið Porta del Popolo sem reist
var af Medici páfanum Píusi II. Hliðið var gert þar sem hinn forni þjóðvegur til Adríahafsins, Via Flamina, lá út um borgarveggi
Rómar.
* Leiðin heim lá framhjá Spænsku tröppunum og nú skein sól, þótt ekki væri hlýtt. Slæðingur af túristum var kominn í tröppurnar en
engin blóm; á sumrin geta þær verið eitt blómahaf. Ég smellti af einni mynd til gamans, Casina Rossa er á hægri hönd og auglýsir Keats
Shelley Museum með rauðum borða.
Vi amo,
Freyr

kaldur dagur með sólskini og heiðum himni. Í skólanum voru fornöfn ekki lengur á dagskrá heldur framtíð sagna.

ðipistill dagsins: Á íslensku og ensku eru bara til tvær ósamsettar tíðir, nútíð og þátíð, aðrar tíðir eru samsettar, t.d. framtíð:
a, will go. Í stað framtíðar notar maður síðan oft nútíð, ég fer á morgun, I go to morrow. Á ítölsku er nútíð notuð á sama hátt
kna framtíð, en auk þess eru til bæði ósamsett framtíð og samsett framtíð, svokölluð þáframtíð (future perfect). Þegar
nn útskýrir málið er augljóst hvenær maður notar hvert um sig:
þegar maður er viss um framtíðina,
ð þegar maður er ekki alveg viss um framtíðina,
mtíð þegar maður er ekki viss um hvort það gerðist sem átti að gerast.

rður best skýrt með dæmum:
g viss:) Hann fer á morgun, he goes tomorrow, va domani.
hugað:) Hann mun fara á morgun, he will go tomorrow, andrà domani.
viss hvað gerðist:) Hann mun hafa farið, he will have gone, sarà andato domani.

t, ekki satt? Það skrýtna er að ítalir virðast nota allt þetta óspart í daglegu tali til að tjá blæbrigði í hugsun án nokkurra
æða. Málfræðipistill búinn.}

ngutúr dagsins var lagður eftir tillögu túristabókar: Á slóðum Bernini í Róm. Bernini (1598-1680) var vinsæll og afkastamikill
ður á barokk-tímanum og þykir hafa sett mikinn svip á borgina með byggingum sínum og listaverkum. Ég þekkti að vísu alla
sem leiðin átti að liggja um en hef aldrei skoðað þá í þessu samhengi. Fyrsta ljósmyndin með þessu bréfi er þó bara tekin í
nu á fátæklega húsinu þar sem ég bý (mynd hægra megin í næstu opnu). Þar hefur verið sett brjóstmynd af konu á litla hillu til
taka á móti manni þegar maður kemur heim. Voða ítalskt, finnst mér.

leiðin framhjá Piazza della Repubblica þar sem ferðin átti að hefjast með því að skoða inní kirkjuna Santa Maria della Vittoria
er að finna höggmynd eftir meistarann af uppljómun heilagrar Teresu (The ecstasy of St. Teresa) og mörgum hefur þótt vera
ga klúr. En kirkjan var lokuð svo ég varð að hætta að hugsa um hina lostafullu Teresu.

ekk ég niður Via Barberini niður á Piazza Barberini. Barberini er fjölskyldunafn eins þeirra páfa sem sat í Róm á dögum
og fékk Bernini til að reisa hús og skreyta víða í borginni. Á torginu tók ég mynd af gosbrunni eftir Bernini sem sýnir
us sitja á sporðum fjögurra höfrunga. Gatan sem sést opnast á bak við styttuna er Via Vittorio Veneto (sem fræg er úr La
Vita, sbr. bréfið í gær).

Frá torginu liggur líka gatan Via delle Quattro Fontane og hana gekk ég næst í átt að gosbrunnunum fjórum. Á leiðinni fór ég framhjá
höll umrædds páfa, Palazzo Barberini, þar sem nú er listasafn. Síðan kom ég að gosbrunna-horninu sem páfinn lét Bernini gera og tók
mynd sem sýnir tvo af gosbrunnunum fjórum. Í túristabókinni er bent á að frá þessum krossgötum megi sjá þrjár steinsúlur eða
obelisk; einn stendur fyrir framan kirkjuna fyrir ofan Spænsku tröppurnar, annar er fyrir framan kirkjuna heima hjá mér og sá þriðji er
fyrir framan forsetahöllina. Ekki hafði ég tekið eftir þessu áður, enda er umferðin á horninu þannig að maður stendur svosem ekki
mikið á miðri götunni!
Næst lá leiðin framhjá forsetahöllinni (Bernini skreytti hana svolítið, enda bjó páfinn þar á þeim tíma). Lúðrasveit lögreglumanna var
að spila á torginu framan við höllina og lögreglusveitir að spígspora einsog kjánar með sverð og fána á lofti. Varðmannaskipti, held ég.
Síðan áfram að Trevi gosbrunninum þar sem var talsvert af túristum í sólskininu. Síðan yfir Corso að enn einni steinsúlunni, nú á
Piazza Colonna, minningarsúla um Markús Árelíus keisara reist 180 eftir Krist. Á næsta torgi við hliðina á er svo obelisk frá
Egyptalandi sem Ágústus setti niður sem sólúr árið 10 eftir Krist. Þessi torg skoðuðum við Kristín fyrsta daginn okkar í Róm fyrir
tveimur árum en þá gerði ég mér ekki grein fyrir því að ítalska þingið er einmitt til húsa við síðarnefnda torgið, Piazza di
Montecitorio. Á Piazza Colonna voru í gangi pólitísk mótmæli af einhverju tagi og ég tók mynd af því.
Að lokum hélt ég að Parþeon musterinu, sem mér finnst alltaf jafn mikið til um þegar ég skoða, og þaðan svo inn á Piazza Navonna;
sumir kalla það torg dagstofu rómverja. Þar lauk túrnum samkvæmt bókinni og ég sneri heim með viðkomu í bókabúð til að kaupa
meiri ítalskan æfingatexta. Klukkan var orðinn sex þegar ég loksins kom heim aftur og ég var svei mér þá orðinn dálítið þreyttur af
allri göngunni.
Ég á eftir að gera heimaverkefni fyrir skólann og svo fer ég út og fæ mér eitthvað að borða.
Vederete,
Freyr
(PS. Vederete er framtíð 2. persóna fleirtala af sögninni vedere, að sjá, og þýðir að ég vænti þess að sjá ykkur seinna).

Nelli vorum ein mætt ásamt kennaranum þegar kennsla hófst í morgun. Það varð til þess að fyrri hluti morgunsins fór í
ar okkar tveggja. Franka kom um miðjan morgun, annað barnanna sem hún passar var lasið. Arne kom ekki, hann er að leita
ýju húsnæði.

ðin var enn um tíðir sagna, einkum framtíð og skildagatíð (á ítölsku condizionale). Mér fannst ég loksins vera farinn að skilja
þessar mörgu þátíðir og framtíðir eru hugsaðar og fyrsta skrefið er kannski að hætta að taka þessa merkimiða of hátíðlega.
durnir voru að bera bækur sínar saman eftir tímann og ég kom hugsunum mínum þá í orð. Á morgun ætla ég að reyna að bera
ndir kennarann, hana Daniela.

páin var ekki neitt sérstaklega upplífgandi, þótt enn væri reyndar ekki farið að rigna neitt að ráði þegar skólanum lauk. Ég
amt að drífa mig heim og eyða þessum degi öllum í heimanám, nánar tiltekið vildi ég lesa í gegnum málfræðibækurnar mínar og
utunum upp eins og ég þóttist nú sjá þá. Allur dagurinn fór í það, ég skrapp reyndar smástund út í bókabúð meðan tekið var til
ginu mínu, en sat annars við málfræðiæfingar til klukkan hálf sjö. Gaman, gaman, ég held þetta sé að koma heim og saman hjá
það er nú þrautin þyngri að ætla að nota þetta sjálfur allt rétt og skynsamlega þegar maður talar, ójá).

mdi að segja frá því að á langa göngutúrnum í gær fór ég inn í bókabúðina Feltrinelli og keypti þar geisladisk með sívinsælum
m dægurlögum sem allir (á mínum aldri) kannast við. Þarna eru lög einsog Nel blu dipinto di blu, Santa Lucia, Funiculi
à, O sole mio og að sjálfsögðu Arriverderci Roma. Ég er ekki með neinn geislaspilara þannig að ég horfi bara á diskinn og syng
uganum. Það hljómar ágætlega.

eira á innkaupalistanum því ég er búinn að finna mér bol sem ég vil kaupa. Það er auðvitað alltof áberandi og hallærislegt að
ol sem á stendur Italia eða Roma, en ég ætla að fá mér bol sem á stendur SPQR. Innvígðir vita að þetta er skammstöfun á
m "Senatus Populusque Romanus" og er hið forna fangamark Rómar. Síðastliðin 2500 ár hafa öll helstu opinber mannvirki
erkt með þessum stöfum: vatnsveitur, þjóðvegir, styttur, musteri og holræsi. Nú á að merkja mig.

ég var að vinna í málfræðinni gekk yfir minniháttar þrumuveður en nú er það afstaðið. Ég held að það verði gönguveður næstu
n það er ennþá talsvert kaldara en menn hér eiga að venjast á þessum árstíma. Veðurlýsingin í Corriere della Sera klikkir út með
: "Temperature in rialzo, ma sempre sotto la norma" sem útleggst þannig að hitinn hækki á ný en verði þó ætíð lægri en vant
er svosem sama núna en á þá frómu ósk að hitinn verði orðinn "sopra la norma" þegar Kristín kemur eftir tvær vikur.

accio,

bbraccio = ég faðma ykkur. abbracciare = faðma. le bracchia = handleggir; óregluleg fleirtala af il bracchio = handleggur.
thyglisvert að handleggir, hendur og fingur eru allt óreglulegar orðmyndir (il dito - le dita, la mano - le mani), en þetta eru
mjög gömul orð.

skólaviku lauk í dag og samkvæmt almanaki skólans lauk þar með fjögurra vikna námskeiði (sem ég kom inní miðju). Franka
erið að spyrja Daniela hvort hún haldi ekki áfram að kenna okkur, en hún veit ekki hvernig hópum verður skipt á kennara í
örn. Hún fullvissaði okkur hins vegar um að haldið verði áfram með námskeiðið á svipaðan hátt og allir kennararnir séu góðir.
gði líka að þótt sér þætti ágætt að heyra að við værum ánægð gætum við haft gott af því að kynnast öðrum kennara. Ég hugsa
geti vel verið rétt.

gum botninn í sagnbeygingarnar í dag, í bili að minnsta kosti. Ég dró fram það yfirlit um sagnir og sagnbeygingar sem ég var að
m í gær og Daniela samþykkti aðferðafræðina sem þar var notuð. Síðan hélt hún áfram einmitt á þeim nótum og fyllti út í
a; sumu hafði ég verið búinn að átta mig á en annað hafði farið fram hjá mér, einsog t.d. að ítalir líta svo á að nafnháttur sagna
ði nútíð og þátíð: að skrifa og að hafa skrifað. Það smellpassar samt inní yfirlitið mitt, sem einmitt gengur útá það hvernig allar
tar tíðir mynda þátíðir.

óla var rigning og Internet staðurinn fullsetinn þannig að ég fór heim og setti óhrein föt í þvottavél. Ég sé nú að þegar maður
fyrir svona herbergisdvöl með aðgang að þvottavél á maður eingöngu að taka með sér dökkar flíkur! Ég er svo heppinn að hafa
a svoleiðis litan fatnað með mér og þá fer þetta allt í eina vél. Molto facile.

þvottavélin vann sitt starf settist ég við að skrifa uppúr glósum vikunnar og lesa meira í málfræðibókunum. Ég er með eina
bók á ítölsku (reyndar eftir skólastjórann Roberto Tartaglione, en keypt af rælni í Bóksölu stúdenta ef ég man rétt) og aðra
viðameiri frá BBC. Bókin hans Roberto er mjög knappt yfirlit og gott að hafa hana með af því hún er á ítölsku, en BBC bókin
staðan í málfræðilegri næringu minni heima á herbergi. Því meira sem Daniela opnar augu mín fyrir notkun málsins, því betri
haldsríkari verður BBC bókin. Ég sé að ég get varið óteljandi klukkustundum í að stúdera þá bók (sérstaklega afþví ég gleymi
öllu jafnharðan aftur, ef satt skal segja).

ona eða öllu heldur la sosituta della mia padrona (konan sem er staðgengill húsmóður minnar) kom að hreinsa og ég sagðist
fara út á meðan. Ég reyni að tala ítölsku við hana þótt hún tali reyndar ágæta ensku, hún veit að ég vil læra ítölsku og tekur
íninu. Stundum gengur það ágætlega, en stundum skil ég ekki eitthvað sára einfalt og þá verð ég bæði spældur og
ðalegur. Þá finnst mér líka stundum að túlkurinn í hausnum á mér sé of mikið að hugsa, í stað þess að hlusta betur. Ennþá þarf
ð þýða í huganum það sem sagt er við mig, en stöku sinnum kemst ítalskan til skila án þýðingar og þá gengur allt betur.

þú vilja búa í Róm? spurði hún, "Vuoi stare a Roma", en ég skildi ekki neitt þótt hún endurtæki spurninguna tvisvar. Að
þýddi hún spurninguna á ensku og þá fattaði ég að túlkurinn í hausnum á mér hafði ruglast á vieni (ferð þú) og vuoi (vilt þú),
veggja mjög óreglulegar sagnir. Túlkurinn sagði í sífellu: Ferðu að standa(?) í Róm...Ferðu að vera(?) í Róm...Ferðu að...Ferðu
ég var fastur þar og fór hvergi! Ósköp langar mig stundum til að vera betri að skilja ítölsku. Af tvennu er þó skárra að tala hana
ítalina um að reyna að skilja mig!).

því hún vissi að ég hafði ætlað að gera það í gær en hætt við afþví það var svo löng bið. Þetta varð til þess að þegar ég var búinn að ljúka
mér af á Internetinu spurði ég hvort umsjónarmaðurinn vissi um rakara. Hann vísaði mér á eina stofu í nágrenninu þar sem hann sagði
að væri aldraður rakari og svo var einhver önnur stofa lengra í burtu, en ég ákvað að heimsækja gamla rakarann. (Umsjónarmaðurinn
er svertingi og vill endilega tala ensku; hann leggur fast að mér að fara frá Róm til Afríku þar sem sé almennilegt veður og raunverulegt
sólskin, allt er það á laufléttum nótum en ég er nátturlega orðinn fastakúnni hjá honum.)
Rakarastofan var óneitanlega sérkennileg. Þar voru tveir gamlir karlar, milli sjötugs og áttræðs gæti ég trúað, og stofan hafði greinilega
séð betri tíma. Mér var hjálpað úr úlpunni með viðhöfn og svo setti sá þeirra sem var í gatslitnum rakaraslopp mig í stólinn og fór að
klippa. Hann stóð ágætlega að verkinu, en sjálfur hafði hann greinilega ekki látið klippa sig lengi og áreiðanlega ekki þvegið sér nýlega
um hárið heldur. Þarna var bara töluð ítalska og ég bað um að ég yrði klipptur stutt.
Til að byrja með var ég ekki viss um hvaða hlutverki hinn gegndi, en hann var eitthvað að skipta sér af verkinu, benti á staði þar sem
honum fannst að mætti taka meira af, rétti rakaranum aðra greiðu í rakvélina en tók hana svo úr sambandi þegar honum fannst nóg
komið af vélklippingu og sópaði svo dálítið í kringum okkur. Fyrst hélt ég að hann væri bara að hanga á rakarastofunni hjá vini sínum
og taka þátt í klippingunni af því honum leiddist. Hann hætti líka stundum að skipta sér af og fór að horfa útum gluggann og sagði
"Sempre piove", stöðugt rignir hann, en svo kom hann aftur og benti á það sem betur mátti fara við klippinguna.
Ég tók á mig rögg og fór að tala við aðstoðarrakarann um veðrið: Finnst þér vera kalt í Róm núna? Nei, honum fannst ekki kalt núna,
en það var kalt fyrir tveimur til þremur dögum síðan. En fannst honum ekki kalt miðað við árstíma? Nei, Róm er oft köld á veturna
sagði hann, þetta er ekki kalt. Nú var samtalið komið í gang, hann vildi vita hvort ég væri frá Ástralíu en ég sagðist vera frá Íslandi. Er
ekki skítkalt þar? Nei, það er bara svipað og hér um þessar mundir (laug ég). Það gerir Golfstraumurinn. Jæja, sagði hann og fór að
horfa útum gluggann. Sempre piove.
Svo þegar var búið að klippa mig og losa af mér hlífðardúkinn ætlaði að ég að standa upp, en rakarinn ýtti mér ofaní stólinn. Viltu ekki
hárþvott? Nei, þakka þér fyrir. En tónik í hárið? Nei, ég ætla í sturtu þegar ég kem heim. Þá sagði aðstoðarrakarinn: Il razo rakhnífinn. Þetta var ekki spurning og nú var rakhnífnum beitt til þess að snyrta hálsinn og kinnarnar og þá mátti ég standa upp. Hvað
kostar þetta spurði ég rakarann en hann hristi bara höfuðið og benti á hinn sem nú stóð við kassann. Hvað kostar þetta, spurði ég
hann, og hann setti upp 15 evrur sem ég borgaði. Síðan var ég klæddur í yfirhöfnina aftur með miklum stæl og sagði Mille grazie og
þeir svöruðu: Þökk sé yður.
Svo tölti ég nýklipptur heim á leið, kom við í supermercato til að kaupa mér jógúrt, banana og djús og fór heim að skrifa þetta bréf. Á
leiðinni sá ég nokkur álitleg veitingahús í næsta nágrenni, en í kvöld ætla ég að láta mér nægja að ná í pizza-sneið og klára rauðvinið frá
því í gær.
Ciao belli,
Freyr

r í skólanum verið að tala um San Remo söngvakeppnina sem mun vera í gangi og allir höfðu séð í sjónvarpinu nema ég. Ég
yndar hvaða keppni þetta er og að lagið "Nel blu dipinto di blu" sigraði í keppninni nítjánhundruðfimmtíuogeitthvað, en hún
veg farið framhjá mér í sjónvarpinu (sem ég er ekki nógu duglegur að horfa og hlusta á, mér finnst það nefnilega svo leiðinlegt).
hlustaði af skyldurækni á 2-3 lög í gærkvöld en gafst þá upp og fór að lesa fyrir svefninn.

naðist reyndar við þulinn í keppninni úr sjónvarpinu og slúðurfréttunum, hann er morgunþáttamaður og einhverskonar Gísli
n Ítalíu. Um daginn tók hann viðtal við Tyson og þegar Tyson sagði "Non sono un angelo", ég er enginn engill, þá sagði
nn "Sei una bella persona", þú ert dásamleg manneskja. Þetta var forsíðufrétt í einu dagblaðinu.

íðan rólega í gang í morgun, lá uppí rúmi og las í bókinni Rubicon sem segir í smáatriðum frá endalokum rómverska
isins á dögum Sesars. Ég keypti bókina á leiðinni hingað og er rétt um það bil að klára hana, hún hefur reynst seinlesin en er
ki leiðinleg. Svo er hún ágætur undirbúningur að skoðunarferð dagsins um Forum Romanum. Ég lagði upp í þá ferð á hádegi í
og tæplega tíu stiga hita.

hafa skoðað kort ákvað ég að fara nýja leið niður í bæ og þræða stræti framhjá kirkjunni sem ég hef áður nefnt að er nágranni
anta Maria Maggiore sem útleggst Heilög María hin meiri. Þegar ég var kominn vel framhjá henni leit ég um öxl og tók mynd
unni við endann á götunni (næsta opna, efst til vinstri). Eins og þið sjáið stendur ljósmyndarinn uppá einni hæð en kirkjan á
og gatan liggur þvert yfir dal þeirra á milli. Þetta eru tvær af þeim sjö hæðum sem voru innan borgarveggja hinnar fornu
á dögunum fyrir Krists burð. Kirkjan stendur á Esquilino-hæðinni en ljósmyndarinn á Virminale hæðinni. Þar sem ég tek
a sný ég baki í þriðju hæðina, Quirinale, en þar er skólinn minn og forsetahöllin.

g kom niður hæðina var ég kominn að rústunum af hinum fornu torgum og mannvirkjunum sem þar stóðu. Þar sem ég horfði
gin blöstu við aðrar tvær af sjö hæðum Rómar, Capitolino og Palatino. Þær girða hið upprunalega Forum Romanum af á tvær
uppá Capitol-hnúknum var musteri Júpíters sem var hjartað í Róm, en í hlíðum Palatino reistu auðmenn sér villur og horfðu
um. Torgið sjálft var síðan einskonar opið ráðhústorg og dómssvæði, lagt með marmara og skreytt með hofum og
merkjum.

myndin frá Forum (vinstri síða, efsta mynd til hægri) er tekin af Capitol og horfir yfir hluta af Forum Romanum. Þarna er í
ninn heillegustu mannvirkin á svæðinu; fremst eru súlurnar sjö sem eftir standa af musteri Satúrnusar en fyrir aftan þær er
gi reistur árið 203 eftir Krist af keisaranum Septimus Severus til að minnast herferða hans til þeirra landa sem nú heita Íran og
Og enn eru Ítalir að herja þar!) Lengst til hægri sést grilla í Palatino-hæðina þar sem ríka fólkið bjó með útsýni yfir Forum.
ngarnir bjuggu meðal annars þar sem ég bý, á Esquilino-hæðinni.

mynd er líka tekin af sigurboganum (niðri til vinstri) en nú úr hinni áttinni, neðan af Forum Romanum. Í baksýn sjást húsin
nda uppá Capitol (nánar tiltekið er Capitol syðri hnúkur Capitolino-hæðarinnar og það er nú á ítölsku kallað Campidoglio) í
mhverfis hið fagra torg Michelangelo. Meira um það seinna í bréfinu.

það, fjær Palatino hæðinni. Næsta mynd (niðri til hægri) sýnir leifarnar af því torgi og er eiginlega raunhæfari mynd af því hvernig
rústirnar líta út heldur en fyrri myndirnar.
Á dögum keisaranna var þeirri stefnu haldið áfram að byggja við Forum í átt frá Palatino að Quirinale hæðinni. Þessi torg ganga í einu
lagi undir nafninu keisaratorgin (á ítölsku Fori Imperiali), en eru annars kennd hvert við sinn keisara. Það elsta og minnsta gerði
Ágústus en það síðasta og stærsta lét Trajanus byggja snemma á annarri öld eftir Krist. Þá var reyndar ekki lengur nóg landsvæði eftir
milli hæðanna til að hægt væri að koma fyrir hinu risastóra torgi með tilheyrandi musterum og því þurfti að grafa heilmikið inn í
Quirinale hæðina. Þar í sárinu var síðan reist einskonar Kringla, kölluð Markaður Trajanusar, með 150 verslunum og skrifstofum.
Síðasta myndin frá Forum (hægri síða) sýnir þessa miklu bogadregnu byggingu, en ofan á henni eru byggingar og turnar reist á
miðöldum, Framan við markaðsbygginguna eru svo leifarnar af torgum keisaranna, brúnar og gráar og sjást illa á þessari mynd.
Jæja, nóg er komið af fornleifafræði í bili og er þó eftir að skoða bæði Colosseum og baðhús Caracalla, en það bíður betri tíma.
Maginn var farinn að kalla á mat og ég ákvað að fara á Blómvallatorg, Piazza Campo dei Fiori, og finna mér eitthvað í svanginn. Stysta
leið var að ganga yfir Capitol og þar tók ég mynd af torginu sem Michelangelo hannaði. Sumir hafa sagt að þetta sé eitthvert fegursta
torg í heimi en það er ekki stórt og umhverfis það standa stórar byggingar þannig að erfitt er að ljósmynda það nema úr lofti. Ég læt
samt eina mynd flakka til að sanna að ég kom þarna. Á miðju torginu er stytta af Markúsi Árelíus á hestbaki en það er hin geometríska
skreyting gólfsins sem vekur mesta aðdáun listunnenda. Í baksýn er útgangurinn af torginu (milli tveggja hvítra stytta) niður
Coronada stigann sem næsta mynd (hægri síða, neðst til vinstri) var einmitt tekin af, horft upp til torgins. Stiginn er líka teiknaður af
Michelangelo og þykir auðvitað hin fegursta smíð.
Þegar ég koma á Piazza Campo dei Fiori var markaðnum þar að ljúka og allt á rúi og stúi. Það var líka farið að blása svolítið þannig að
ég ákvað að fara á næsta torg, hið vinsæla Piazza Navona þar sem við Kristín ætlum að búa. Ég hugði að þar mundi ég geta fundið mér
skjól fyrir vindi sólarmegin á torginu og það gekk eftir. Ég var svo ánægður með lífið þarna að ég réðist í að fá mér vel að borða og
drakk síðan tvo bolla af sterku kaffi. Þegar ég stóð loks upp til að fara, ákvað ég að taka mynd af horninu þar sem ég hafði setið. Eins
og sést er fólk ennþá kappklætt en það var engu að síður stemmning í góða veðrinu, enda fyrsta helgin í alllangan tíma þar sem
notalegt er að sitja úti og borða. Sólin var lágt á loft eins og sést af húsaskuggunum á myndinni, enda langt liðið á dag og tímabært að
snúa heim á leið.
Á leiðinni kom ég við í bókabúð og náði mér í Umberto Eco (á ensku, verð ég að játa) til að lesa fyrir svefninn, leit við hjá
kaupmanninum og var svo kominn uppá herbergi um sexleytið. Meðan ég var að skrifa þessa dagbókarfærslu heyrði ég í þrumum og
skömmu seinna kom haglél, en það virðist vera gengið yfir núna. Veðurspáin fyrir morgundaginn er tvísýn, en eftir helgi er spáð þurru
og björtu og heldur kaldara veðri.
A prossima volta,
Freyr

un var mígandi rigning þegar ég vaknaði. Ég tók lífinu því með ró fram að hádegi, lá í rúminu og las. Þá sá ég að það hafði stytt
ákvað að hafa mig á kreik, en setti samt náttfötin mín og fleira smávegis í þvottavél áður en ég fór út. Reyndar var ennþá
í vélinni frá því í gær og þegar ég sá að þetta voru handklæði úr herbergjunum sem la padrona hafði verið að þvo fór ég að
hann upp til þess að geta þvegið minn þvott. Þá var ég svo heppinn að hún kom einmitt til að þrífa og var auðvitað ánægð með
ssemina. Ég notaði tækifærið til að spjalla dálítið á ítölsku og svo þegar ég kom heim úr göngutúrnum var hún búin að hengja
n minn upp, blessuð.

ið hefði verið gott í morgun hefði ég trúlega farið í leiðangur til að skoða hina fornu þjóðbraut út úr Róm, Via Appia. Mér
ð það sé best að fara þangað á sunnudögum því þá er gatan lokuð fyrir bílaumferð. Þarna voru gjarnan reist grafhýsi yfir
menn og þarna eru katakomburnar; neðanjarðar grafhýsi sem kristnir menn notuðu fyrir samkomustaði fyrstu aldirnar eftir
urð. En ég var einhvern veginn búinn að afskrifa þetta þar sem ég lá í bælinu í morgun og hlustaði á rigninguna og þess í stað
g að rölta niður að forsetahöllinni, skoða þar nýopnaða sýningu á nútímalist sem er í láni frá Guggenheim safninu og skoða
líka kirkju eftir Bernini sem Jóhannes arkitekt hrósaði í tölvupósti um daginn.

g var búinn að útbúa mig í stutta göngu (enginn bakpoki, engin myndavél, engin túristahandbók) og lagður af stað sá eg að
var bara skrambi gott! Ég hugsaði mig aðeins um hvort ég ætti að breyta um áætlun, en nennti ekki aftur uppá herbergi til þess
a mig í rannsóknarleiðangur og ákvað að halda mitt strik. Þegar ég kom svo niður að forsetahöll (Palazzo del Quirinale) var
enn betra og löng biðröð fyrir utan safnið þannig að ég ákvað að fara bara niður í bæ og fá mér kaffi og skoða kirkjuna á
ðinni. Biðröðin inná safnið verður ekki svona löng á virkum degi, hugsaði ég, og kannski skoðum við Kristín saman þessa
. Þá var það ákveðið.

hafa þvælst fram og til baka um göturnar umhverfis Piazza di Trevi (þar sem gosbrunnurinn er) og Piazza della Rotonda (þar
ndur hof allra guða, Pantheon) settist ég niður og fékk mér heita brauðsneið á matstað við Via della Maddalena. Það var alveg
ljúffeng brauðsneið, en meðan ég var að borða hana mundi ég eftir að við Kristín höfðum einu sinni sest þarna að kvöldlagi til
kur mat. Þá varð ég fúll yfir að vera settur á borð sem var í dyragættinni og mér fannst ómögulegt, þannig að við stóðum upp
m án þess kaupa nokkuð. En brauðsneiðarnar eru semsagt góðar þarna. Ég tók líka eftir því að miðbæjarlífið var mikið búið
við sér, allt fullt af fólki og svona snemma árs er nú mikill meirihluti ítalir, heyrist mér.

svo uppað kirkjunni Sant'Andrea al Quirinale og beið eftir því að hún opnaði klukkan fjögur. Þetta er nú í fyrsta skipti sem
nn í kirkju hér í Róm þótt nóg sé af þeim. Bernini og aðstoðarmenn hans byggðu eða endurbyggðu þessa litlu kirkju 1658-1670
hefur verið kölluð Perla Barrokk-tímans. Lögun hennar er óvenjuleg því hún er sporöskjulaga með hvolfþaki. Veggir eru úr
fallegum rósrauðum og hvítum marmara og allt skreytt með málverkum og myndastyttum. Húsið er óneitanlega mjög fallegt

og einhvern veginn ekki í þessum yfirþyrmandi kirkjustíl sem er svo hrollvekjandi leiðinlegur. Kannski er það smæð hússins og
kannski er það staðurinn og tímarnir þegar kirkjan var reist, henni virðist ekki vera ætlað að sannfæra lýðinn um mátt kirkjunnar
heldur hefur meistarinn einfaldlega reist þarna fallegt hús. Hann fékk ætíð vel borgað af páfa fyrir vinnu sínu en fyrir þessa kirkju vildi
hann ekki þiggja fé. Hann valdi líka sjálfur öll listaverkin inn í hana og réði uppstillingu þeirra. Það má tilkynna "Giovanni il
arcitetto" að ég hafi skoðað kirkjuna og ekki liðið mjög illa inni í henni.
Ég heyrði í sjónvarpsfréttum í morgun að ítalir eru afskaplega reiðir yfir þeim atburði þegar bandarískir hermenn í Írak skutu á
föstudaginn á bíl sem flutti frelsaðan ítalskan gísl (blaðakonu) og björgunarmenn hennar og drápu annan þeirra þegar hann kastaði sér
yfir blaðakonuna til að skýla henni. Í morgunfréttunum heyrði ég til dæmis að í söngvakeppninni í San Remo (sem ég skrifaði um í
gær) hefði verið gert hlé með mínútu þögn til að minnast hins látna, mínútu þögn var líka á undan leik Róma og Juventusar og forseti
Ítalíu var úti á flugvelli til að taka á móti kistunni.
Í Corriere della Sera er þetta aðal umfjöllunarefni blaðsins í dag; aðal forsíðufréttin og síðan til umfjöllunar á blaðsíðum 2-11. Í stuttu
máli sagt eru ítalirnir ekki í nokkrum vafa um að frásögn bandaríkjamanna af atburðunum sé haugalygi enda stangast hún á við
frásögn þeirra sem lifðu árásina af. Ítalir hafa hafið opinbera rannsókn á málinu sem "omicidio volontario", manndráp af ásetningi, og
blöðin spyrja hreinlega: Hvað vakti fyrir bandaríkjamönnum með árásinni á bílinn? Þeirri tilgátu er hampað að ítalska stjórnin muni
hafa tekið þátt í að greiða lausnargjald fyrir gíslinn og því hafi bandaríkjamenn ekki viljað una. Stríðið hefur aldrei verið vinsælt hér,
frekar en í öðrum löndum Evrópu, og nú blossar upp reiði hjá fólki yfir þessum lúalegu aðförum.
Jæja, þrátt fyrir þessar ljótu fréttir var þetta indæll dagur í Róm. Á morgun hefst næsta námskeið í ítölskunni og maður fær að sjá
hverjir mæta þá til leiks. Ég á eftir að vinna svolitla heimavinnu fyrir morgundaginn og svo ætla ég að lesa dálítið á ítölsku áður en ég
fer að sofa.
Buona notte, tutti,
Freyr
Athugasemd eftir bréf frá 5. mars: Ég hef svolítið verið að vandræðast með stafsetningu á gömlum rómverskum nöfnunum en hef að
lokum ákveðið að skrifa allt uppá nútíma ítölsku nema hið latneska Forum Romanum (sem á ítölsku heitir Foro Romano) og
keisarann Septimus Severus sem á ítölsku heitir Settimo Severo.
Síðan bætir ekki úr skák að ég er með enskar uppflettibækur og þar er stafsetningin dálítið öðruvísi, Equilino heitir Equiline og
Quirinale heitir Quirinal. Þegar ég skrifaði dagbókina var ég að glugga í enskar bækur og ítalskar til skiptis og stafsetningin var
svolítið á reiki, en nú held ég að ég sé búinn að samræma stafsetninguna í textanum. Ef mér hefur yfirsést skýli ég mér á bak við
latneska máltækið "Errare humanum est", það er mannlegt að skjátlast. Góðar stundir.

ag hófst næsta námskeið samkvæmt dagatali skólans. Það var léttskýjað en dálítið svalt á leiðinni í skólann. Ég hafði með mér
vélina og smellti af tveimur myndum. Sú fyrri (næsta opna, vinstri síða, efsta myndin) er af óperuhúsinu Teatro dall'Opera sem
framhjá daglega, Internet staðurinn minn er í húsinu lengst til vinstri á myndinni. Sú seinni er tekin útá götunni Via
ale, ljósmyndarinn snýr baki í Piazza della Repubblica og horfir niður í bæ. Við endann á götunni sést stórt hvítt hús með
ppá; þetta er hið risavaxna minnismerki Vittoriono um endursameiningu Ítalíu sem nú stendur á Capitol og telst vera
ktur nútíma Rómar. Bílarnir á myndinni bíða á rauðu ljósi við Götu Gosbrunnanna Fjögurra og skólinn minn er rétt þar fyrir
hægra megin á myndinni.

uta morguns vorum bara við Nelli með Daniela vegna þess að aðrir gamlir nemendur voru ekki mættir og allir nýju
urnir voru í prófi til að raða þeim í hópa. Klukkan ellefu var kaffihlé, að vanda, og þá voru komnar upplýsingar um nýja
ptingu. Daniela er áfram kennarinn minn, en í nýja hópnum eru níu manns(!) þar með talin Nelli, Franka og ég. Nafn Arne var
sjá á listanum yfir hópana.

li skruppum út í kaffi og þegar við mættum aftur var Daniela að byrja að tala við hópinn. Hún lét alla kynna sig, hvað þeir
vaðan þeir væru væri, hve gamlir þeir væru, við hvað þeir störfuðu, af hverju þeir væru að læra ítölsku, o.sv.frv. Þessir 6 nýju
ur eru þrjár norskar konur dálítið yngri en ég (þær voru ekki spurðar um aldur!) sem heita Catharina, Brit og Tone, þýskar
ur um tvítugt sem heita Birgit og Antonia og einn tvítugur Króati búsettur í Þýskalandi sem heitir Josko. Athugasemdir um
u:

upplitsdjarfur og glaðlegur, 20 ára, kann heldur meira en ég í ítölsku og hún rennur miklu greiðlegar uppúr honum! Hann er
býr í Köln en foreldrar hans búa í Póllandi (og vilja komast til Þýskalands, skildist mér). Þegar við áttum að segja hvaða dýr
um vera (og hafa sagnirnar í skildagatíð til að tjá óskir) svaraði hann fyrstur nemendanna og sagðist vilja vera asni! Þetta þótti
ð voða fyndið en þegar Daniela spurði með miklum tilburðum afhverju í ósköpunum asni svaraði hann og sagði að asnar væru
á sínum heimaslóðum, þetta væru gáfuð dýr og falleg, sterkbyggð og áreiðanleg. Aðra nemendur setti hljóða. Þetta er
ga skarpur náungi.
ine - lagleg kona með suðrænt yfirbragð (Daniela lét til gamans aðra nemendur giska á hvaðan hún kæmi). Hún hefur eytt
ríum á Ítalíu í herrans mörg ár, segir hún, en þetta er í fyrsta sinn sem hún sest á skólabekk til að læra ítölsku. Hana rekur
ð í vörðurnar fyrst í stað, en maður heyrir samt að hún er vön að bjarga sér á ítölsku.
ann greinilega mest í hópnum í ítölsku enda hefur hún verið í skólanum áður og hún og maðurinn hennar eru nýbúin að kaupa
ömlu húsi á flottum stað rétt fyrir utan Róm. Þetta heitir nú að vera með alvarlega ítalíu-dellu!
lugfreyja sem kann frönsku og lærði ítölsku fyrir 20 árum. Hún er auðvitað dálítið stirð í gang en verður áreiðanlega fljót að
strik með þennan bakgrunn.
feimin þýsk stúlka, 21 árs gömul, búin að vera að læra ítölsku 5 mánuði í háskólanámi. Mér heyrist hún kannski vera sú af
kinu sem er veikust á svellinu, en kannski er feimnin líka að trufla hana.
a - hefur líka verið að læra í 5 mánuði en kann greinilega meira en vinkonan. Hún var líka svolítið hlédræg fyrst en það er
ur svipur á andliti hennar, hún er greinilega komin þarna til að læra málið!

Þegar á allt er litið er ég fyrir neðan miðju í þessum hóp hvað varðar kunnáttu og leikni í ítölsku, en get þó alveg tekið sómasamlega
þátt í því sem fram fer í tímunum. Auðvitað er þetta öðruvísi en að vera í minni hóp, en það er tílbreyting í því og svo held ég að það
muni setja dálítið meiri kraft í kennsluna að nemendurnir eru betri en áður. Það var enginn í fyrri hópnum sem mér fannst vera
tiltakanlega betri en ég, en nú er það semsagt breytt og það verður áreiðanlega að mörgu leyti til góðs.
Gönguferð dagsins átti að vera skoðunarferð um Celio-hæðina og hin miklu baðhús Caracalla keisara, Terme delle Caracalla, rétt fyrir
sunnan Colosseo (eða Colosseum á latínu) sem er það syðsta sem ég hef farið á gönguferðum mínum. Ég ákvað því að breyta svolítið
til og fara með neðanjarðarlestinni Metro úteftir og labba svo heim. Metro er auðvitað einfalt í notkun en heldur fannst mér nú
vagnarnir druslulegir og útkrotaðir í graffiti.
Ég tók lestina vísvitandi aðeins framhjá baðhúsunum til að geta gengið til baka meðfram hinum forna borgarvegg yfir Avertinohæðina. Það var ágæt ganga en þegar ég kom að baðhúsunum þá kom í ljós að þau eru opin alla daga nema á mánudögum eftir hádegi!
Ég varð að láta mér nægja að skoða þau í gegnum grindverkið og hafði reyndar gengið meðfram þeim á leiðinni frá Metro stöðinni.
Sannarlega miklar byggingar, en meira verður ekki sagt að sinni.
Ég hélt áfram göngunni í sömu átt, fór yfir Via delle Terme di Caracalla og ætlaði ganga um skrúðgarða Celio-hæðarinnar í góða
veðrinu. (Celio og Avertino eru tvær syðstu hæðirnar af þeim sjö sem Róm var reist á og baðhúsin eru í lægðinni á milli þeirra.) Aftur
var þetta ágætur göngutúr en ég komst ekki nema takmarkað inní garðana fyrir kirkjuveggjum og einkalóðum; fann mér þó notalegan
garð til að skoða hjá ítalska landfræðifélaginu. Á leiðinni heim kom ég að Colosseo sunnan megin frá, þar sem sigurbogi Konstantíns
stendur rétt hjá því. Ég tók mynd af boganum og þar sést hægra megin í Colosseo (næsta opna hægri síða). Stærð þessara mannvirkja
má sjá af fólkinu sem stendur uppvið Colosseo og inni í bogadregnum glugga á annarri hæð þess. Ég reyndi að taka fleiri myndir
þarna en þær eru ekki góðar. Ég skal bara lána ykkur myndabækur!
Síðan hélt ég heim og þegar þangað kom var ung stúlka að ljúka við að þrífa herbergið mitt; ég held að hún sé dóttir þeirrar sem hér er
að leysa af. Meðan hún var að klára smellti ég mynd af eldhúsinu. Það er venjulega mjög snyrtilegt, en þarna er verið að taka til efni í
morgunmat á borðinu hægra megin, óhrein handklæði liggja á gólfinu og það er þvottur á snúrunum. Ég nota eldhúsið ekkert sjálfur
nema til að geyma mat í ísskápnum og þvo föt (þvottavélin er hægra megin undir vasknum) en þarna er líka eldavél og kaffikönnur og
vinstra megin er mjótt borð (sem ekki sést almennilega á myndinni) og þar er svosem hægt að setjast til að borða mat.
Jæja, þetta verður látið duga í bili. Daniela sagði að á morgun mundi kennsla byrja af fullum krafti og það verður gaman að vita
hvernig þessi nýji hópur hristist saman.
A domani,
Freyr

un bættust tveir nýir stúdentar í hópinn: Þýsk Kathy sem er vinkona og jafnaldra Birgit og Antonia (er á svipuðu reki og
a með ítölskuna) og Katja frá Albaníu, kona heldur eldri en ég sem býr hér í Róm í skjóli tveggja dætra og starfar á
skonar læknisstofu (ítalskan heldur betri en hjá mér: fleiri orð en sennilega minni málfræði). Auk þess er Franka mætt aftur,
ist hafa verið lítilsháttar lasin. Þar með voru nemendurnir orðnir 11.

út í hléinu og fékk mér kaffi og Franka og Nelli komu fáum mínútum seinna. Eins og ég átti von á þá leist þeim ekki á blikuna,
a ekki breyta út af vananum og svo finnst þeim verra að vera í stærri hóp. Mér finnst þetta hins vegar ekki að öllu leyti verra;
má segja að hver um sig fái minna að tala í tímum, en það er alls ekki slæmt að æfa sig líka í að hlusta og svo er hópurinn sem
tri í ítölsku og umræðurnar verða veigameiri.

g var á leiðinni út eftir skóla stóð ég smástund í anddyrinu og hnusaði útí vindinn. Þá vatt Josko sér að mér eftir stutt spjall
hann hvort ég vildi koma með honum og vinum hans í göngutúr seinna um daginn útað Colosseo, klukkan hálf fjögur. Ég sló
ð til og var þakklátur fyrir boðið, en vissi svosem ekki hvers væri að vænta.

gar til kom mættu fjórir í göngutúrinn: Josko, Irene sem líka er Króati, Mathias sem er Þjóðverji og ég. Þau eru öll milli 20 og
ömul. Ekkert þeirra hefur áður verið í Róm en öll verið að læra ítölsku, Josko og Mathias eru dálítið betri en ég og Irene talar
s ágæta ítölsku (og leiðréttir okkur). Úr þessu varð heljarinnar langur göngutúr í góðu veðri og allan tímann töluð ítalska.
r yndislegt og alveg fyrsta flokks æfing í því að ræða um það sem fyrir augu ber, hvert skuli halda, hvað skuli gera, o.sv.frv.
in hann Josko spurði á heimleiðinni hvort ég væri til í að koma í bíó einhvern daginn og ég var fljótur að segja já. Hann er
ga mikill félagsmaður og ég ætla að vera með í öllu sem býðst (fyrir klukkan átta á kvöldin).

á sem eru með kortabók opna þegar þeir lesa þetta er rétt að upplýsa að fyrst gengum við niður að Forum Romanum (come
) og gengum eftir því endilöngu. Við komum út við Colosseo og þaðan leiddi Josko hópinn framhjá Circus Massimo uppí
garð á Avertino hæðinni með stórkostlegu útsýni yfir Trastevere og Centro Storico. Þar voru teknar hópmyndir og tvær
essu bréfi: Þá fyrri tók ég af þeim þremur, Mathias í miðjuni og Josko til hægri. Þá seinni tók nærstaddur túristi og ef vel er gáð
Josko og Mathias tveir halda utanum okkur Irene. Que bello!

leiðin að ánni við Ponte Rotto (ónýtu brúna), upp með ánni að Ponte Sisto (Sistínska kapellan heitir eftir sama páfa og brúin,
ramkvæmdamaður), inní Ghetto hverfið að Blómvallatorgi (Piazza Campo dei Fiori), þaðan á Piazza Navona, síðan áfram að
þar beygt hjá Hotel Genio til hægri, stoppað smástund í kaffi og síðan gengið að Trevi-gosbrunninum (que bello! stundi
), þaðan upp að Piazza Barberini þar sem Irene á heima og Mathias tók Metro og loks upp Via Barberini að Piazza della
lica og heim til mín, þar sem stoppistöð sporvagnsins hans Josko reyndist vera. Það má eiginlega segja að við höfum gengið í
hring í kringum Centro Storico og Forum Romanum.

Ég var ekki kominn heim fyrr en hálf-átta, enda hófst gangan mikla ekki fyrr en klukkan hálf fjögur. Ég er nú með hugmyndir á
takteinum um aðeins styttri gönguleiðir næstu daga, ef svo ber undir, og svo hugsa ég að ég sé búinn að finna félagsskap fyrir göngu
eftir Via Appia á sunnudaginn (í góðu veðri segir spáin, en það er nú langt þangað til).
Hér endar frásögnin í dag, ég á eftir að gera heimaverkefni fyrir skólann og svo ætla ég að fá mér bita í gogginn. Í skólanum var haldið
áfram þar sem fyrri hópurinn var staddur, dagurinn í dag fór mikið í að tala um hluti í skildagatíð (condizionale) og framtíð og á
morgun er viðtengingarháttur (viðtengingarháttur = congiuntivo = subjunctive) á dagskrá, bæði nútíð og þátíð (að ég sé, að ég væri).
Skemmtilegt, ekki satt?
Ciao belli,
Freyr

var ansi hreint líflegur í morgun. Daniela kennari fer á kostum sem leikkona þegar hún hefur áheyrendur og að öðrum
um tekur Josko hressilegast á móti henni. Í fyrradag lauk tímanum á því að við áttum að skrifa á blað fimm loforð sem við
m gefa þegar við værum að krækja okkur í maka, að sjálfsögðu með sagnir í framtíð. Síðan skiptumst við á blöðum og fórum
eð þau og áttum að undirbúa aðfinnslur sem kæmu tíu árum seinna, í þáframtíð og þátíð.

t dæmi um loforð:
þér að ég mun kaupa hund.
metto che comprerô un cane.

um aðfinnslu:
ðir mér að þú mundir hafa keypt hund, en þess í stað keyptir þú kött.
promesso che avresti comprato un cane, invece mi hai comprato un gatto.

um hjálpaði Daniela svo til við að lagfæra málfræðina um leið og við lékum ógurleg leikrit tvö og tvö saman. Og við sluppum
ð ekki með tilbúnu setningarnar okkar heldur spurði hún stöðugt: Og hvernig svarar þú því? Hversvegna hefur ekki staðið við
ð? Það er allt á sömu bókina lært hjá þessum karlmönnum!

mendurnir æstust allir upp og rembdust við að bauna svívirðingum á hvert annað og það var mikið sprellað og hlegið. Margir
eira að segja upp myndavélar og tóku myndir þegar mest gekk á, ég geri það kannski við tækifæri en auðvitað er erfitt að ná
kemmtun á mynd. Mynd af Daniele gæti samt verið. Já, það er tvímælalaust meira fjör í þessum stóra hóp.

é sögðum við skilið við sagnbeygingar og snerum okkur að fornöfnum. Það var farið mjög fljótt yfir það efni sem við vorum að
fyrir tveimur vikum og svo voru kynntar til sögunnar þær kringumstæður þegar tvö fornöfn renna saman í eitt, sem ofan í
hengir sig síðan m.a. gjarnan aftan í sagnir í nafnhætti.

ýna þeim það.
Voglio.
im það = Mostrare + gli + lo = Mostrarglielo.
mostrarglielo.

nú ekki meint sem kennslustund í ítölsku heldur meira sem tilraun til að sýna hvers vegna málfræðin og bygging málins skipa
tóran sess í kennslunni. Það er eiginlega ekki hægt að lesa nokkurn venjulegan texta ef maður skilur ekki hvernig mismunandi
ygingar eru notaðar til að tákna blæbrigði og hvernig fornöfnin standa í setningum og hafa áhrif hvert á annað. En nóg um það.

mér tíma til að sinna henni. Hún hafði verið au-pair en hætti í vistinni í morgun ("það voru vandræði") og kærasti hennar í Þýskalandi
hafði grafið upp þessa addressu á ódýru húsnæði. Ég gat látið hana hafa símanúmer húsráðanda til að hringja í (hér er engin afgreiðsla
eins og væri á hóteli), bent henni á venere.com þar sem ég fann þetta húsnæði og ég veit að hafa á boðstólum talsvert að svipuðu
húsnæði og loks sagt henni til vegar á ódýran Internet stað.
Þegar heimavinnan var búin var komið að göngutúrnum og enginn tími til að senda tölvupóst. Þegar ég mætti hjá skólanum kom í ljós
að við vorum fimm göngufélagar: Irena og Mathias frá því í gær og tvær þýskar stúlkur, Antonia úr hópnum mínum og Rajke (?) úr
öðrum hóp. Ég stakk uppá því að við tækjum svipaðan rúnt og ég fór 2. mars þegar ég þræddi slóðir Bernini, en þó heldur styttri. Þau
voru til í tuskið og ég var útnefndur "la guida". Rajke (ég þarf að fá nafnið á hreint á morgun) hefur komið hingað áður með
foreldrum sínum en hin komu hingað í fyrsta sinn núna um helgina, þannig að ég gat leyft mér að bjóða fram þessa leiðsögn. Eins og í
gær var ekkert talað nema ítalska, þetta er harðsnúið lið.
Við byrjuðum á gosbrunnunum fjórum og við vorum svo heppin að uppáhalds kirkja Jóhannesar arkitekts var opin. Síðan lá leiðin
framhjá Palazzo Quirinale (forsetahöllinni) að Trevi gosbrunninum og þar tók ég mynd af Mathias, Rajke (fyrir miðju) og Irena.
Síðan gengum við að spænsku tröppunum og tókum stefnuna þaðan á Pantheon. Þegar þangað kom var farið að rigna og við
smeygðum okkur inná veitingastað á Maddalena og af því það var hrollur í öllum gerðum við úr þessu dálitla máltíð. Þar voru teknar
nokkrar myndir en aðeins ein þeirra er í lagi afþví fjandans flassið á myndavélinni er alltaf að klikka. Á myndinni eru frá vinstri talið:
Freyr, Mathias, Antonia og Rajke. Irena tók myndina. (Myndir þessa dags af hópnum eru á þar-næstu opnu - hægri síða, efri röð).
Rajke sagði mér frá því að hún héldi mikið uppá hljómsveitina Sigurrós og sömuleiðis að hún hefði lesið "Englar alheimsins" eftir
Einar Má Guðmundsson. Þegar ég sagði henni að til væri bíomynd eftir bókinni þar sem Sigurrós spilaði varð hún mjög uppnumin.
Mathias þekkti líka Sigurrós en ítrekaði aðdáun sína á Björk. Já, listirnar eru það sem koma okkur best á framfæri erlendis.
Þarna á veitingastaðnum slógust í hópinn þýskir kunningjar Mathiasar sem ekki eru í ítölskunámi og nú var strikið tekið uppá Piazza
Barberini til þess að fara öll í bíó. Þar var Josko mættur, en tímasetningin hafði eitthvað skolast til því myndin átti ekki að byrja fyrr
en eftir klukkustund. Þá ákvað ég að kveðja hópinn og bera við nauðsyn á dagbókarskrifum. Þau vita að ég skrifa daglega heim og þau
biðja kærlega að heilsa! Ciao!!!
Ég kom við á Internet staðnum og sendi dagbók gærdagsins og nú er klukkan bráðum að verða ellefu og tímabært að fara að koma sér
í rúmið. Það er semsagt svo mikið að gera að ég hef verið á útopnu frá því skólinn byrjaði í morgun og búinn að þurfa að tala ítölsku
nánast allan tímann. Þetta hlýtur að fara að skila einhverjum árangri!
A dopo,
Freyr

num í dag var fyrst haldið áfram með samsett fornöfn klístruð aftan í sagnorð, en síðan snerum við okkur að boðhætti sagna,
ativo. Það var eiginlega dálítið fyndið: Fyrst skrifa ég niður reglur um boðhátt á ítölsku og svo átta ég mig á að þær eru eins á
u.

Jákvæð skipun notar boðhátt sem beygist í persónu og tölu, en neikvæð skipun notar hins vegar neitun + nafnhátt:
: Farðu. Förum. Farið.
tt: Ekki fara.

afði ég ekki hugsað útí áður. Á ítölsku koma síðan allskonar skemmtilegar reglur til viðbótar um það hvenær fornöfn hanga
ögnum, hver er munurinn á að þéra og þúa í boðhætti, o.sv.frv.

erkefnunum sem við fengum í dag var bæn sem er sögð vera ættuð frá móður Teresu og inniheldur ýmsa frasa um lífið með
+fornafn aftast í hverri setningu. Ein setningin er svona:
è tristezza, superala = Lífið er sorg, komdu þér yfir það.

ð stóð það í kennaranum að útskýra sögnina superare (að komast yfir) fyrir nemendum sem skildu hana ekki og að lokum bað
þýðingu á ensku. Ég gat ekki stillt mig og sagði: Life sucks, get over it, sem er nánast orðrétt þýðing. Brandarinn féll í góðan
hjá yngri kynslóðinni.

g af frægðarsögum úr málfræðinni. Eftir skóla var Josko búinn að heimta að í staðinn fyrir gönguferð mundum við fara út í
ngsgarð, Villa Borghese, og eta þar og drekka. Ég mætti stundvíslega klukkan 3 útá Piazza Barberini til að missa ekki af neinu,
na sem lét sjá sig þar var Irena hin króatíska, meistari ítalskrar tungu. Eftir 10-15 mínútur var ljóst að fleiri mundu ekki mæta
auð auðvitað uppá að blása ferðina af, en að öðrum kosti að veita leiðsögn um garðinn. Hún þáði leiðsögnina og við röltum
um garðinn; ég gekk sömu leið fyrir nokkrum dögum og tók myndir af ýmsum farartækjum.

r mjög notalegur göngutúr í ágætu veðri og prýðilegt að fá að spreyta sig á að tala við Irena. Þegar við vorum að koma inn í
tók hún mynd af mér við gamla borgarmúrinn sem að ég hélt að væri héti muri, fleirtala af muro = veggur, en Irena sagði mér
e mura, sem er óregluleg fleirtala og táknar umlykjandi veggi (enska: walls of the city). Þegar við komum útúr garðinum
t við á garðvegginn fyrir ofan Piazza di Popolo til að sleikja sólina og þar tók ég mynd af Irena meðan við ræddum óreglulegar
ar sagna í þáframtíð (eða eitthvað svoleiðis).

ettumst við tvö á kaffihús við Piazza di Popolo og eftir það var ég að hugsa um að halda heim, en þá hafði Josko samband og
vera á leiðinni á torgið með þýsku stúlkunni Mereike. (Ég kallaði hana víst Rajke í dagbókinni í gær. Afsökun mín er sú að
n er á öðru atkvæði þannig að ég týndi Me- framanaf nafninu.) Þegar þau komu var farið á rölt um gamla bæinn, Centro

Storico, og fyrst stoppað á einum stað til að fá sér kaffi og grappa-staup og seinna á jass-bar til að drekka einn bjór. Eftir það tókum
við stefnuna uppá járnbrautarstöð, þar sem ég bý, og þar skildu að lokum leiðir. Ég var kominn heim klukkan hálf-níu, settist við að
skrifa í dagbókina og nú ætla ég að gera heimavinnu fyrir morgundaginn. Verkefnið er að snúa bæn móður Teresu í kurteislega þérun
(3. persóna) þannig að fornafnið losni frá sögninni. Dæmi:
La vita è tristezza, la superi.
Í öðrum fréttum er það helst að veðrið heldur áfram að batna (þótt rigningu sé spáð á morgun) og Daniela kennari tilkynnti
glaðhlakkaleg í morgun að á laugardaginn kemur yrði síðast kaldi dagurinn, eftir það væri komið vor og færi þá stöðugt hlýnandi.
Benissimo!
La primavera arriva al domenica = Vorið kemur á sunnudaginn. Örugglega.
La primavera arrivà al domenica = Vorið mun koma á sunnudaginn. Væntanlega.
La primavera arrivebbe al domenica = Sagt er að vor komi á sunnudaginn.
Ciao, Freyr

ag lauk þriðju skólaviku. Ég sagði við Kristínu í símann í gær að ég hefði skilið veðurfréttirnar í gær án þess að sjá kortið. Það
kki gerst áður og ég ætlaði auðvitað að endurtaka leikinn í morgun, en þá skildi ég því miður minna. Svona gengur það til.

num var mikið fjör, fyrir hlé voru það samsett fornöfn hengd aftaní boðhátt sagna en eftir hlé var farið að sprella. Fólk var
aman og við áttum að semja og flytja auglýsingu fyrir tiltekna vöru því auglýsingar hér nota mikið boðhátt: Skoðaðu það,
það, notaðu það. Ég og Tone hin norska fengum það hlutverk að auglýsa klósettpappír, carta igenica. Bara svo þið vitið það þá
ósettpappírinn okkar Pultrona (pulito þýðir hreinn og -ona er stækkunarending; hreinni en hreint!) og er sérstaklega mjúkur,
ekki með neinum ilmefnum sem gætu angrað viðkvæman rass.

uglýstu bleyjur, brúnkukrem, megrunarpillur og lím til að festa falskar tennur í góminn. Einsog gefur að skilja var þetta ágæt
un svona í lok vikunnar. Ég tók myndir í skólanum af kennaranum og nemendunum (en sleppi þeim í þessari bók).

ir skóla var farið í göngutúr um garð sem liggur vestan við túrista -Róm, vestast í Trastevere (semsagt hinumegin við ána
eða Tíber). Garðurinn heitir Villa Doria Pamphile sem segir mér svosem ekkert, en hann er mjög fallegur og feiknalega stór.
um fimm saman; Irena, Mathias, Mareike, Lukas og ég. Ekkert talað nema ítalska, að sjálfsögðu. Ég hef ekki talað neitt við
yrr en hann skipulagði þennan túr og var "la guida". Hann er að fara um helgina þannig að ekki verða fleiri gönguferðir með
Ég tók nokkrar myndir á göngutúrnum og læt tvær fylgja (neðri röðin hér til hægri):

myndinni er allur hópurinn, hjálpsamur ítali tók myndina. Aftan við bekkinn standa Lucas og Irena, á bekknum sitja Mathias,
e og Freyr.

myndina klippti ég til en smækkaði hana ekki af því mér fannst hún einhvern veginn ná stemmningunni svo vel og vildi leyfa
ð njóta hennar með mér. Irena tók myndina og við hin sitjum þarna á brún gosbrunns undir lok göngunnar, þreytt en sæl með
na í vorveðrinu. Þau biðja öll að heilsa!

ar stoppað á kaffihúsi í Trastevere en þar sagði ég skilið við hópinn og rölti heim á leið, kom við á Internet stað og í
uverslun og var kominn heim rétt um klukkan sjö. Ég setti í þvottavél og settist svo við dagbókarskrif meðan ég maulaði
Ég get sagt ykkur það að sá sem situr þreyttur og sæll eftir góða útivist með úrvals ost og brauð og prosciutto og rauðvín,
þarf ekki að vorkenna.
ve,

un var rigning þegar ég vaknaði og ég var að lesa bækur og dútla mér fram að hádegi. Morgunsjónvarpið á laugardögum er
egt, ekki einu sinni fréttir. Meðal þess sem ég var að lesa var hin danska "Turen gar til Rom" og enn einu sinni er ég hissa á því
ikið er að finna í þessari litlu bók. Þar er meðal annars fjallað um garðinn þar sem við fórum í gönguferð í gær (en ekki í ítalskri
bók sem við höfðum meðferðis) og í morgun sá ég að þarna er að finna bestu leiðarlýsinguna fyrir Via Appia, sem ég ætla að
fyrramálið. Lýsingar á mestu túristaslóðunum niðri í bæ eru ekki eins ítarlegar og í ensku bókinni minni (DK Eyewitness
Guides - Rome) þannig að sú danska hefur dálítið lent til hliðar, en hún er ótrúlega efnismikil sú litla.

íka að stytta mér stundir við að lesa kennslubók í blótsyrðum og skömmum á ítölsku. (Þegar Kristín kemur ætla ég að sýna
ð ég geti látið henda mér útaf hvaða veitingahúsi sem er á tveimur mínútum.) Þetta var innblásið af orðskýringum í skólanum
ætla ekki að ræða í smáatriðum, en læt nægja að segja að "Vaffanculo" dugir sem gróft blótsyrði við öll tækifæri. (Orðrétt
Va+fa+culo = farðu gerðu kúk (tvær sagnir í boðhætti, imperativo) = skíttu á þig; en orðið er notað sem almennt ljótt
ði: Vaffanculo polizia!) Þegar ég var að lesa þessa kennslubók rakst ég á ágætt dæmi um notkun framtíðar:
di questo aero sarà briacio o moribondo.
: Flugmaður þessarar flugvélar mun vera drukkinn eða hálfdauður.

r notað "sarà" (komman merkir áherslu á síðasta atkvæði, í stað þess næst-síðasta eins og algengast er) sem er framtíð
nnar essere = að vera, í stað þess að nota nútíð eins og okkur er tamt að gera. Nútíð er notuð á ítölsku þegar maður er viss, en
þegar maður er ekki viss.

degi hafði stytt upp og sólin var farin að sýna sig, þannig að ég ákvað að sýna mig líka. Fyrst rölti ég útí alþjóðlegu bókabúðina
mér í reyfara (ég viðurkenni að ég les gjarnan í enskri bók á kvöldin áður en ég fer að sofa). Bókin gerist á Ítalíu og fjallar um
k og glæpamenn og heitir "The Raphael Affair".

kvað ég að fara niður í bæ og þvælast þar um smástund, sem varð reyndar að nokkurra klukkustunda útivist. Það vill stundum
úr vegalengdunum og þótt "stutt" sé niður í bæ þá er ég rúmlega klukkutíma að ganga fram og til baka. Ég get auðvitað tekið
n eða strætó, en mér finnst ég hafa ágætt af því að ganga.

meðal annars með nöfn og heimilisföng á matstöðum sem vinkona mín heima hafði látið mig fá, en þegar ég skoðaði þann
ar hann of fínn og dýr fyrir mig einan í útivistargallanum. Ég hélt því áfram niður á Blómvallatorg og fékk mér þar brauðsneið,
og kaffibolla undir styttunni af Giordanno Bruno. Hún stendur á miðju torginu, Piazza Campo dei Fiori, af því kaþólska
lét brenna hann þar fyrir trúvillu, m.a. fyrir að stinga uppá að stjörnurnar kynnu að vera fjarlægar sólir. Kirkjan er mikil
garstofnun.

ni niðri í bæ lauk aftur inní í bókabúð Feltrinelli, en í þetta skipti til að kaupa geisladisk. Þjóðverjinn Mathias var í gær að tala
ka og rómverska söngvara og nefndi þá meðal annars söngkonu sem hann sagði að væri búinn að vera feikna vinsæl hér í fjóra
hefði brugðið fyrir sig allrahanda dægurtónlist frá poppi yfir í jass og væri ein af sínum uppáhalds konum. Ég ákvað að kaupa

á disknum stendur að allar upplýsingar um listamanninn sé að finna á vefslóðinni www.minamazzini.com.
Á leiðinni heim gekk ég einsog svo oft áður framhjá miðpunkti Rómar, Piazza Venezia og minnismerkinu mikla sem kallað er
Vittoriano, stóri Vittorio (Vittorio Emmanuele II var fyrsti konungur sameinaðrar Ítalíu og þetta er minnimerki um hann). Ég tók
mynd af Vittoriano af því ég er svo oft búinn að nefna þennan stað í dagbókinni. Mörgum finnst þetta tröllaukna minnismerki ljótt,
það er kallað hvíti fíllinn og bilaða ritvélin og svo þykir mörgum forkastanlegt að það skuli skyggja á Campidoglio (Capitol) sem er á
bakvið það á myndinni.
Ég tók aðra mynd á sama stað, en sný þá aðeins til vinstri þannig að ég horfi framhjá minnismerkinu eftir götunni sem heitir Via dei
Fori Imperiali. Hægra megin á myndinni sést í minnismerkið og bakvið það í skugga trjánna er inngangurinn að Forum Romanum.
Tréin vinstra megin við götuna skýla keisaralegu torgunum sem var bætt við Forum Romanum eftir að rómverska lýðveldið leið undir
lok. Við enda götunnar er svo hið víðfræga hringleikahús Colosseo sem reist var sunnan við Forum. Það mun hafa verið á tímum
Mussolinis sem þessi gata var lögð og sömuleiðis var þá settur mikill kraftur í uppgröft og endurreisn ýmissa minja frá tímum hinnar
fornu Rómar sem fasistar Mussolinis vildu líkja eftir. (Ef ég man rétt tóku fasistar nafn sitt af stafaknippum þeim sem varðsveit
konsúla hinnar fornu Rómar báru til merkis um vald sitt og nefnast fascio, á latínu fascium.)
Jæja, Via Appia Antica á morgun, vonandi í góðu veðri. Ég ætla að auka mér leti og nota almenningssamgöngur til að koma mér niður
að böðum Caracalla þar sem ég er að hugsa um að hefja gönguna.
Salve,
Freyr

i við klukku í morgun til þess að vera snemma á ferðinni. Úti var skýjað en ekki rigning og ég útbjó mig í gönguferð um Via
Antica, hina fornu þjóðbraut suður frá Róm. Gatan hét á tímum rómverja bara Via Appia, en nú er til ný gata samsíða henni
nefnd Via Appia Nuova.

ði að byrja gönguferðina hjá baðhúsum Caracalla keisara, Terme di Caracalla, og fara í Metro þangað til þess að spara mér
en fór reyndar út einni stoppistöð of snemma, við Colosseo. Þar var þá að ljúka árlegu maraþon hlaupi og þeir síðustu að
mark. Einnig voru þarna fatlaðir íþróttamenn, lamaðir fyrir neðan mitti að hjóla í þríhjólum fyrir handafli.

ekk ég að baðhúsunum miklu. Þetta eru svo sannarlega ótrúleg mannvirki. Í miðjunni voru gufubað (caldarium), heitir pottar
ium) og köld útisundlaug (frigidarium). Til beggja hliða voru búningsherbergi, leikfimissalir, nuddherbergi og íþróttasalir.
ið bygginguna (fyrir aftan caldarium) voru miklir grasvellir fyrir íþróttir og þar voru á árunum 1938-1994 haldnar
ýningar og tónleikar á sumrin, en því hefur verið hætt af því byggingunum var talin stafa hætta af því.

man var svo rammað inn af miklum byggingum sem höfðu m.a. að geyma musteri, matstaði, bókasöfn og fyrirlestrasali. Undir
gunum var mikið völundarhús af göngum fyrir þjónustufólk (tveir vagnar með óhreinan þvott geta víst mæst þar) og pípum til
heitt og kalt vatn. Aðalbyggingin sjálf er 220x140 metrar að grunnfleti, þarna var hægt að taka samtímis á móti 1600 gestum
00 þrælar voru hafðir til að reka sjoppuna. Böðin voru tekin í notkun árið 212 eftir Krist og starfrækt í rúmlega 300 ár þar til
r sem réðust inn í Róm eyðilögðu pípulagnirnar árið 537.

garnar sem núna standa eftir eru úr brúnleitum steini, en upphaflega var þetta allt saman klætt með marmara og skreytt með
. Það var síðan á endurreisnartímanum að rómverskar aðalsfjölskyldur og páfarnir fóru að rífa niður þessar byggingar, hirða
listaverkin og skræla utanaf þeim marmarann til að nota í eigin byggingar. Sömu örlög hlaut Colosseo, sem einu sinni var allt
marmara, og flestar aðrar nafnkunnar byggingar frá tímum hinna rómversku keisara. Án þess að geta sannað nokkuð virðist
Farnese fjölskyldan (og páfi af þeirri ætt) hafi verið einna afkastamest í skemmdastarfseminni. Palazzo Farnese sem stendur
Blómvallatorg er byggt úr þessum illa fengna steini og þykir eitthver fegursta höll endurreisnartímans, gerð af sjálfum
ngelo. Þar er núna sendiráð Frakklands og óperu-unnendur þekkja höllina úr Toska því það er í Palazzo Farnese sem Tosca
Scarpia.

þessu bréfi (tvær efstu raðirnar á hægri blaðsíðu næstu opnu):
* Á fyrstu myndinni er horft aftaná byggingarnar af grasvellinum þar sem tónleikagestir sátu og fyrir miðju er Caldarium þar sem
tónleikasviðinu mun hafa verið komið fyrir. Caldarium var hringlaga og ofan á því var hvolfþak, 34 m að þvermáli, sem þótti hið
mesta undur.
* Næsta mynd er tekin inni í leikfimisal sem er til til hliðar við laugarnar. Til vinstri voru búningsherbergi, til hægri var gengið inn í
laugarnar.
* Nuddherbergi: Þarna er horft yfir eitt af fáum heillegum mósaik-gólfum. Herbergið mun hafa verið notað fyrir nudd og leirböð og
fólkið á myndinni stendur í anddyri sundlaugarinnar.
* Sundlaug: Loks er horft yfir sundlaugina frá þeim stað sem fólkið stóð á fyrri myndinni.
Síðan lagði ég af stað suður á bóginn. Gatan sem liggur að borgarmúrnum heitir eftir borgarhliðinu sem ég ætlaði gegnum, Via di
Porta San Sebastino. Þegar ég nálgaðist hliðið tók ég mynd (næsta opna, hægri síða, neðsta mynd til vinstri) sem sýnir í forgrunni
boga sem kallaður er Arco Drusia og er leifar af gamalli vatnsleiðslu og á bakvið hann borgarmúrinn (með varnarvirki ofaná) og San
Sebastiano hliðið.
Þegar útum hliðið kom var ég á Via Appia, en það er skemmst frá því að segja að þar er frekar lítið að sjá. Ég veit svosem ekki við
hverju ég bjóst, en þetta er í rauninni bara gömul gata í fátæklegu hverfi. Eftir talsverða göngu kom ég loks að garði sem hefur að
geyma fyrstu katakomburnar sem verða á leið manns þarna og fyrir utan garðinn er lítil kirkja, Santa Maria in Palmis, sem ég tók
mynd af (næsta opna, vinstri síða fyrir neðan textann, vinstri mynd). Hún var reist á þeim stað þar sem sagan segir að Kristur hafi
vitrast Pétri postula þegar hann var á leið frá Róm. Pétur spurði: "Domine, quo vadis?" og fékk það svar að hann skyldi snúa aftur til
Rómar þar sem hann yrði krossfestur. Orðin "Domine quo vadis" standa fyrir ofan kirkjudyrnar.
Ég fór inní garðinn, en þegar kom að katakombunum voru þær lokaðar þar til klukkan 3 eða 4 og ég nennti ekki að bíða og ákvað að
skoða engar katakombur. Með því var ég líka að hlýða mömmu minni sem einhvern tíma sagði við mig að katakomburnar væru
ógeðslegar og ég skyldi sleppa því að skoða þær.
(Lítill fróðleiksmoli: Rómverjar brenndu lík látinna manna en það vildu kristnir ekki gera. Þeir grófu því neðanjarðarhvelfingar í
mjúkan steininn sem þarna er og gerðu þar "skápa" fyrir líkin. Hvelfingarnar týndust á miðöldum en á endurreisnartímanum fundust
þær aftur og nú eru um 60 slíkar þekktar. Spekingar telja að alls hafi lengd ganganna í katakombunum verið um 1000 kílómetrar en
aðeins lítill hluti þeirra er nú þekktur og kortlagður. Á tímum keisaranna voru kristnir menn stundum ofsóttir og þá leituðu þeir
gjarnan skjóls í katakombunum.)

usi. Crassus var ríkasti maður Rómar og öflugur stjórnmálamaður bak við tjöldin. Hann reisti þetta minnismerki um
kaða dóttur sína sem var heldur óvenjulegt, rómverjum á tímum lýðveldisins þótti ekki ástæða til að sýna neina tilfinningasemi
al annars var mikið grín gert að Pompeiusi (þrístjóra) fyrir það að hann var áberandi ástfanginn af konu sinni (dóttur Júlíusar
þetta átti að vera pólitískt hjónaband). Eins og sést lá ég yfir sögu rómverska lýðveldisins fyrstu dagana hér.

arna var komið var ég búinn að fá nóg, enda búinn að ganga þá leið sem "Turen gar til Rom" mælir með. Ég fann mér því litla
keypti brauðsneið (stoltur las ég ekki matseðilinn heldur spjallaði við þjónustuna um hvernig brauðsneið ég gæti fengið) og
rði ég til vegar að næstu járnbrautarstöð og tók Metro heim. Þar skoðaði ég ensku túristabókina og sá að í henni var
erð um Via Appia látin hefjast þar sem ég hætti og gengið áfram suður! Ojæja, ég á það þá eftir einhvern tíma seinna.

áður sagt að mér fyndist Metro svolítið óhrjálegur og þegar ég koma á brautarstöðina mína datt mér í hug að taka mynd af
(mynd neðst til hægri). Eins og þið sjáið er vagninn allur útkrotaður í graffiti en að öðru leyti sæmilega hreinn. Lestin er full
en þegar ég fór í henni um morguninn var hún TROÐFULL og ég hélt um tíma að ég mundi ekki komast út!

er kominn tími fyrir smá heimavinnu fyrir skólann og svo ætla ég að fara út og fá mér bita. Undanfarin kvöld hef ég borðað
herbergi en nú verður semsagt breytt til. Síðast vika í skólanum byrjar á morgun og Kristín kemur á föstudag!

notte,

er síðasta skólavikan hafin. Í dag byrjaði Daniela að tala um viðtengingarhátt (congiuntivo = subjunctive); ég sé, ég væri,
Við töluðum um beygingar í nútíð og núliðinni tíð (passato prossimo) en á morgun verður talað um þátíð (imperfetto) og
tíð (trapassato prossimo). Í dag var líka talað um það hvenær og hvernig maður notar viðtengingarhátt sem ég held að sé svipað
nsku en þó ekki alveg eins. Það er útaf fyrir sig ekki erfitt að læra þessar beygingar en erfiðara að fá tilfinnigu fyrir notkun

ar farið að tala um fornöfnin ci og ne sem venjulega vísa til staðar og fjölda, en geta líka komið í staðinn fyrir forsetningu +
= til hans, með henni. Svo var vikið að sögnum sem taka fornöfnin með sér og breyta þá svolítið um merkingu. Dæmi:
sela = prendere + si + la = taka + sig + hana = móðgast.

emsagt langt til botns í sögnum og fornöfnum, en þó held ég að flest sé núna búið að nefna. En reyndar segir Daniela kennari
séu svo hrifnir af fornöfnum að þeir noti þau miklu meira en nauðsyn krefur, bara af því það hljómar svo fallega. lo, la, li, le,
ci, si, o.sv.frv., þetta klingir einsog litlar bjöllur í setningunum.

óla í dag vildi Irena labba niður að San Giovanni in Laterano með viðkomu í Santa Maria Maggiore og við Mareike fórum með
Fjórði nemandinn, þýskur strákur um tvítugt, fylgdi okkur áleiðis og spurði hvort eitthvert okkar væri til í að koma með sér á
í kvöld. Ég sló til og ætla að hitta hann á lestarstöðinni klukkan 8 í kvöld. Hann er klárlega kominn styttra en ég með ítölskuna
verður forvitnilegt að vita hvernig okkur gengur að tala saman í kvöld.

ovanni in Laterano var aðsetur páfans frá þriðju öld og þar til páfastóll flutti til Avignion í Frakklandi 1309. Þegar þeir sneru
uttu þeir að mestu í Vatikanið og síðar í Quirinale höllina (nú forsetahöll), en hröktust svo endanlega í Vatikanið þegar
uð Ítalía lagði Róm undir sig með vopnavaldi árið 1870. Alveg fram til þess tíma voru páfar þó ætíð krýndir í San Giovanni.
er auðvitað mjög stór og glæsileg en ég nennti ekki að taka neinar myndir.

Maria Maggiore (sem ég hef kallað kirkjuna mína af því hún er svo nálægt heimili mínu) er sögð vera stærsta basilika í barokk stíl
og víst er þetta vegleg bygging þótt ekki sé hún jafn stór og San Giovanni. Aftur engar ljósmyndir. Við litum líka inní annað
s niðri í bæ (samt ekki kirkja, held ég) sem hýsir hinar heilögu tröppur, Scala Santa. Þetta eru sagðar vera tröppurnar sem
gekk upp í húsi Pontíusar Pílatusar og eiga að hafa verið fluttar til Rómar af Helenu móður Konstantínusar keisara (um 300
n þeirra er þó fyrst getið í frásögnum á sjöundu öld. Semsagt auglýsingabrella hjá kirkjunni. Tröppurnar eru samt svo heilagar
nn má snerta þær og því er búið að klæða þær með timbri. Enginn má þó ganga upp trétröppurnar heldur verða menn að skríða
um og biðja og iðrast í hverri tröppu. Það var slæðingur af fólki að skríða upp tröppurnar þegar við litum þarna inn;
ileg sjón.

Við hittum Joska niðri í bæ. Á morgun ætla hann, Irena og kannski fleiri í Vatikanið og svo í gönguferð um Gianicolo hæðina sem við
Kristín höfum reyndar gengið um (gönguleiðin er austan árinnar og endar niðri í Trastevere). Ég ætla auðvitað með og þar með skoða
ég væntanlega eitthvað af Vatikaninu. Josko og Irena eru bæði kaþólikkar og hneigja sig og krossa þegar þau fara inn og útúr
kirkjunum. Þau eru dálítið spennt fyrir kirkjum, sérstaklega hinn trúaði Josko, en þegar inn er komið eru þau fljótari út en ég, sem
alltaf fer að reyna að lesa áletranir og rýna í myndirnar.
Pax vobiscum,
Freyr
P.S. Hér fyrir neðan er mynd af Daniela kennara sem reyndar var send með fyrra bréfi, en hér er pláss fyrir hana.

an rétt var Júlíus Sesar (Giuglio Cesare) drepinn þennan dag fyrir 2049 árum. Ekkert slíkt henti mig í dag. Í skólanum var
fram að tala í viðtengingarhætti og rífast um listir og smekksatriði. Hvort finnst þér merkilegra, gömul list eða ný? Finnst þér
k þurfa að vera skiljanleg og hafa einhverja merkingu? Allt eru þetta verðug umræðuefni, ekki síst af því viðtengingarháttur er
nnars notaður til að tjá tilfinningar og skoðanir.

óla tókum við Josko neðanjarðarlestina útí Vatikan. Þar fórum við í mikla skoðunarferð um Museo Vaticano og Cappella
Á síðarnefna staðnum er hópur af vörðum sem segir á 3 mínútna fresti: "Uss. No fotografia" en það hefur engin sérstök áhrif á
a sem halda áfram að taka ljósmyndir með flassi. Hvers vegna ættu þeir líka að vera að ferðast ef ekki má taka ljósmyndir af
m fyrir augu ber?

gin var sú að Irena, Mareike og Mathias myndu hitta okkur á Péturstorginu og svo myndum við ganga yfir Gianicolo hæðina
og enska: Janiculum) sem er milli Vaticano og Trastevere, vestan við ána. Þau voru sein fyrir og við Josko biðum eftir þeim í
og 15 stiga hita. Þegar þau komu réðu kaþólikkarnir því að við skoðuðum Péturs kirkjuna og þegar því verki lauk var orðið of
að leggja af stað í gönguferðina og henni var frestað til morguns. Á endanaum gekk ég alla leið heim og var kominn þangað
a sjö, tíu tímum eftir að ég lagði af stað í skólann.

með myndavél og kíki í bakpokanum til þess að taka myndir á gönguferðinni en af henni varð semsagt ekki. Ég nennti
ð ekki að taka myndir inni í Vatikaninu á þeim stöðum þar sem það er leyft, en kíkirinn kom að góðum notum til að skoða hin
nu málverk eða freskur Michelangelo á lofti Sistínsku kapellunnar. Ég tók samt tvær myndir:

myndin er tekin inni í einum af görðunum í Vatikaninu. Þarna er nútímalistaverk sem er málmkúla með annarri inni í (sú innri
i frá þessu sjónarhorni). Josko hafði mikinn áhuga á hvað verkið ætti að tákna, ekki síst í ljósi umræðna morgunsins um listir.
datt í hug að verkið táknaði heim sem væri að sundrast eða kannski það góða sem þrátt fyrir allt býr inni í okkur öllum. Eftir
leit fundum við nafn verksins; það heitir einfaldlega Sfera con sfera, Kúla inní kúlu.

myndin er eiginlega tekin fyrir Jolyon til að sýna honum hvað löggan í Vatikaninu keyrir um á flottum bílum. Það er að vísu
ss fyrir eina löggu og einn fanga í bílnum, en löggurnar eru samt í miklum töffara-stellingum með sólgleraugu í góða
m.

eyr

num í dag var haldið áfram að þrælast í viðtengingarhætti, sérstaklega með mismunandi þátíðum. Ég er búinn að missa alla
ngu fyrir því sem er verið að gera, en það er allt í lagi af tveimur ástæðum:
ningin kemur seinna, eftir að maður hefur lært reglurnar
r Ítalir nota ekki þessar beygingar viðtengingarháttar og sumir segja að þær séu að deyja út.

segir reyndar að þetta sé svo yndislega fallegt o.sv.frv., en ég veit að ég næ í besta falli að "skilja" reglurnar núna. Ég skal gefa
yrir þá sem hafa áhuga á ítalskri málfræði).

maður segir "Ég hugsa að ...", "Io penso che ..." þá er það sem á eftir fylgir í viðtengingarhætti af því hér er verið að tjá skoðun.
öguhætti (indicativo):
a al mare - Hann fer niður að sjó
andato al mare - Hann fór niður að sjó (og er kominn aftur)
ndava al mare - Hann fór niður að sjó (oft eða á ótilteknum tíma)

ingarháttur nútíðar (congiuntivo presente):
che lui vada la mare - Ég hugsa að hann fari niður að sjó
che lui sia andato la mare - Ég hugsa að hann hafi farið niður að sjó (og sé kominn aftur)
che lui andasse la mare - Ég hugsa að hann hafi farið niður að sjó (oft eða á ótilteknum tíma)

ögnin "að hugsa" er í þátíð vandast hins vegar málið og málfræðin því þá eru þrír möguleikar:
hafi farið niður að sjó áður en ég fór að hugsa (þátíð þátíðar)
hafi farið niður að sjó þegar ég var að hugsa (samtíma þátíð)
hafi farið niður að sjó eftir að ég var að hugsa (framtíð þátíðar)

þrennu verður auðvitað að gera greinarmun í sagnbeygingunni eins og hér er sýnt (ég nota þátíð endurtekninga fyrir sögnina
a, en það skiptir ekki máli fyrir framhaldið):
avo che lui fosse andato al mare
avo che lui andasse al mare
avo che lui sarebbe andato al mare

nú alveg nóg málfræði fyrir eina dagbókarfærslu. Þetta er allt mjög rökrétt, en það tekur áreiðanlega langan tíma að ná
ngu fyrir þessum blæbrigðum.

Eftir skóla fórum við fimm saman í löngu fyrirhugaðan göngutúr um Gianicolo hæðina, frá Vatikaninu niður í Trastevere
bæjarhlutann. Með mér voru Irena, Mareike, Mathias og einn nýliði, Matise (?) frá Þýskalandi. Veðrið var yndislegt, 15-20 stiga hiti,
sól í heiði og lítilsháttar gola. Frá gönguferðinni fylgir ein mynd sem Irena tók af okkur hinum. Að göngunni lokinni gekk ég heim til
að setja í þvottavél og klæða mig í fínni föt því í kvöld er skólinn með einhverkonar samkomu og drykki á krá hér í nágrenninu og ég
ætla auðvitað að mæta þar.
Á leiðinni heim kom ég við í óperunni til að kaupa miða fyrir okkur Kristínu á Attila eftir Verdi. Á auglýsingunni fyrir óperuna stóð í
sviga aftan við dagsetningu sýningarinnar skammstöfunin "fuori abb.". Ég var ekki viss hvað það þýddi og þurfti að spyrja í
miðasölunni; það þýddi engar pantanir. Síðan var ég ekki viss um hvar gott væri að sitja og vildi ráðleggingar um það. Allt þetta fór
fram á ítölsku og afgreiðslumaðurinn valdi handa mér miða í stúku þar sem eru fimm sæti og svo fór hann að tala um að best væri að
mæta snemma afþví stúkumenn þurfa að slást um sætin. Til þess að klikka nú ekki á neinu endurtók ég þetta með stúkuna á ensku og
hafði það rétt eftir. Hann var svo kurteis blessaður maðurinn að segja: "Þér talið mjög góða ítölsku" og þótt ég vissi að hann væri bara
að skjalla mig fannst mér lofið gott. (Ég tala hræðilega vonda ítölsku, bæði í viðtenginagarhætti og framsöguhætti).
Salute, Freyr
PS. Pínulítið meira um viðtengingarhátt og óskhyggju. Hver er munurinn á þessu tvennu:
Kannski er kennarinn veikur - Magari il segnante sta male.
Kannski kennarinn sé veikur - Magari il segnante stia male.
Í ítölsku er tvímælalaust að viðtengingarhátturinn felur í sér ósk um að kennarinn sé veikur. Maður verður sko að passa sig hvernig
maður beygir sagnirnar!

sem skólinn stóð fyrir í gær á krá hér í nágrenninu var ágætt, en í morgun var ekki laust við að nemendur væru dálítið
ir, ég þarmeð talinn. Enn var haldið áfram að skoða notkun viðtengingarháttar og ég var frekar lélegur: ég hef notað
arna daga til að njóta félagsskapar krakkanna, skoða borgina og æfa mig í að tala ítölsku en vanrækt að leggja á minnið allar
ar um notkun viðtengingarháttar. Nú kemur það niður á mér en ég iðrast einskis; að vísu er dálítið hallærislegt að vera í
ðum í kennslustundum af því maður hefur ekki verið að læra heima en ég vil frekar æfa mig í að tala núna og glíma við
ingaháttinn seinna.

nilegt dæmi úr kennslustundinni í dag um viðtengingarháttinn:
perchè (framb. perke með áherslu á seinna atkvæði) þýðir "hvers vegna" eða "vegna þess" þegar sögnin sem fylgir er í
guhætti:
ato mia moglie perchè è una donna libera.
gaf konu mína vegna þess að hún er sjálfstæð kona.

in er í viðtengingarhætti þýðir perchè hins vegar "til þess að":
ato mia moglie perchè sia una donna libera.
gaf konu mína til þess að að hún yrði sjálfstæð kona.

ir skóla afþakkaði ég boð um gönguferðir og fór ég heim til að sinna mínum málum. Ég gerði upp við húsráðanda, þvoði
s þvott, skrapp útí bókabúð og las að lokum svolítið um viðtengingarhátt til þess að standa mig betur á morgun (ef
ingarháttur verður þá enn á dagskrá). Já, ég með dálítinn móral yfir að hafa ekki staðið mig betur, en Daniela sagði reyndar að á
yrði talað svolítið um "il periodo ipotetica" sem ég er ekki viss um hvað er en held að sé orðasambandið "ef...þá...". Síðan
áreiðanlega sprellað eitthvað í tilefni af því að tveggja vikna törn er lokið. Sjáum til.

fino di settimana,

krár: Gamalgróin ítölsk heiti á veitingastöðum eru osteria, trattoria og ristorante. Ristorante á að vera flottast en osteria
fínt; semsagt krá. Á kránni í gær sá ég engan mat annan en salthnetur, allir voru að drekka vín, kaffi eða bjór, en ég hefði
ega getað fengið brauðsneið. Til viðbótar eru svo auðvitað hægt að fara á pizzeria til að borða, en utan túristastaðanna mun
ekki vera opið nema á kvöldin.

r mikið talað um "il bar", stundum merkir það krá en orðið er líka notað um skenkinn sem maður stendur við inni á
stöðum til að drekka kaffi eða vín standandi; "caffè al bar" er ódýrara en "caffè al tavolo". Svo er orðið "enoteca" stundum
l að lýsa vínbar en það er líka notað um flotta vínsmökkunarstaði einsog þá sem við heimsóttum síðastliðið haust í Toscana.
o skólastjóri segir reyndar að það orð sé ný uppfinning og sem íhaldssamur málvöndunarmaður er hann ekki neitt sérlega

Föstudagur var síðasti kennsludagur. Eftir spjall um daginn og veginn eins og venjulega var smávegir málfræði á dagskrá: "tempo
ipotetico" sem reyndist vera mismunandi útgáfur af ef...þá:
1. "ef þú ferð þá fer ég líka"
2. "ef þú færir þá færi ég líka"
3. "ef þú mundir fara þá mundi ég líka fara"
Eiginlega er þetta eins á ítölsku og íslensku, nema hvað þriðja útgáfan notar ósamsettar sagnir á ítölsku.
Að þessu loknu var öllu slegið uppí grín og glens, enda síðast dagur flestra á námskeiðinu. Við horfðum á stutt video með vinsælum
ítölskum söngvara að syngja vafasaman söng, fengum textann í hendur og kennslustundinni lauk með því að við sungum sönginn
hástöfum fyrir alla í skólanum. Svo kvöddust allir með kossum og faðmlögum og fjögurra vikan skólasetu var lokið.
Ég brunaði heim, lauk við að pakka föggum mínum, kvaddi la padrona með virktum og náði mér í leigubíl útá brautarstöð til að aka
mér á Hotel Genio. Þar var ég settur í herbergi á þriðju hæð sem snýr útá götu. Ég spurði hinn ágæta afgreiðslumann hvaða kostir
aðrir stæðu til boða og fékk vilyrði um að geta flutt uppá 5. hæð á sunnudaginn þar sem væri samskonar herbergi með litlum svölum.
Síðan fór ég upp á herbergið, sem reyndist vera stórt og gott með ágætu baðherbergi, pakkaði uppúr töskunum og skrapp útá torg til
að fá mér kaffi.
Síðan labbaði ég uppá brautarstöð og tók hraðlestina útá flugvöll og hitti þar mína heittelskuðu á tilsettum tíma. Ósköp var það nú
notalegt eftir mánaðar aðskilnað. Eftir að við vorum komin uppá hótel (sem Kristínu leist mjög vel á) fórum við útí næstu götu og
fengum okkur léttan kvöldmat fyrir svefninn. Saman í Róm!

átti afmæli þennan dag. Eftir morgunmat á hótelinu ákváðum við að fara í gönguferð um Piazza Repubblica, nágrenni skólans
ar fyrri heimaslóðir. Veðrið var indælt, 16-17 stiga hiti og sólskin. Leiðin heim lá að lokum framhjá Spænsku tröppunum og þar
nninu borðuðum við á þokkalegu veitingahúsi með túrista-verðlagningu. Eiginlega má segja að þjónninn úti á götu hafi veitt
nn með ágengni sinni: "Pastað er allt heimagert, konan mín eldar það allt sjálf, pizzan hjá mér er almennileg pizza og ekki eins
jó"... Við prófuðum reyndar ekki pizzuna en pasta hússins var ágætt og veitingastaðurinn var það stór þegar inn var komið að
ja konana hlýtur að vera mjög þreytt!

ngan göngutúr fórum við uppá hótel og hvíldum okkur og um kvöldið fórum við í afmælismat á veitingahúsi í nágrenni Via
það heitir Andreas og er við Via Sardegna. Þar fengum við okkur vín sem við höfðum áður fengið með Bjarna, Ella og
um á litlu veitingahúsi í Pisa; það heitir Lodola Nuova og er Vino Nobile frá Montepulciano, framleiðandi er Ruffino. Prýðilega
.

utúrnum notuðum við tækifærið og keyptum bolinn sem ég hafði áður lýst yfir að ég vildi eiga sem minjagrip frá Róm, bol
QR merkinu. Þegar við vorum heima á hóteli um miðjan dag tók Kristín mynd af mér í þessum langþráða bol og ég tók mynd
i í rúminu á hótelinu á herbergi 308. Myndirnar tvær fylgja þessari dagbókarfærslu.

udagsmorgun fórum við á markaðinn mikla, Portaportese í Trastevere. Það tók á annan klukkutíma að rölta meðfram
sbásunum og auðvitað sér maður ekki nema brot af því sem er á boðstólum; þar sem göturnar eru breiðastar eru 2-3
óðir á milli sölubásanna og svo er líka fullt af götusölumönnum sem ekki eru nógu umsvifamiklir til að hafa bása. Veðrið var
n í gær, vorið er greinilega að ganga í garð. Til gamans keyptum við þarna hárþurrku á 7 evrur og nenntum ekki að prútta um
Kristínu hafði þótt hárþurrkan á baðherberginu í hótelinu heldur slöpp og vildi gjarnan hafa aðra við spegilinn í
rberginu.

arkaðinn lá leiðin inn í Trastevere þar sem við ætluðum að fá okkur matarbita. Ég var að vísu af fenginni reynslu búinn að gera
r að matur þarna yrði með túrista-verðlagningu, en viti menn, við duttum inná lítinn stað sem heitir Scalinetta í nágrenni Santa
ella Scala þar sem sátu nánast eingöngu heimamenn og maturinn var bæði góður og ódýr.

dag var einhverskonar vorhátíð í gangi í bænum og svo eitthvað sem mér fannst vera kosningar; þeir voru a.m.k. að kjósa í
ere. Til að byrja með sagði ég við Kristínu að þetta mundi vera kosningarnar til sveitastjórna en þær eru eftir eina viku (myndir
bjóðendum blasa hvarvetna við). Margir voru með trjágreinar í höndunum og ég hélt kannski að þeir væru stuðningsmenn
ndalagsins (vinstri menn) með greinar af ólífutrjám, en svo var páfinn að veifa svona í sjónvarpinu og þá var ljóst að þetta voru
reinar af því það var pálmasunnudagur! Ég þarf greinilega að vera lengur á Ítalíu til að vera alveg með á nótunum.

hafði boðið okkur uppá að skipta um herbergi þennan dag, fara úr ágætu herbergi á þriðju hæð í herbergi 508 á fimmtu hæð
ölum. Við höfðum því pakkað niður í töskur áður en við fórum á markaðinn og þegar við komum heim var búið að flytja
Herbergið var ennþá betra en hið fyrra, baðherbergið rúmbetra og betur skipulagt og gaman að hafa svalirnar. Þegar við vorum
nn á herbergið tók ég eina mynd utan af svölunum þar sem Kristín stendur í dyragættinni og aðra úti á svölunum þae sem
til norðurs á svölunum; Kristín með Palazzo di Giustizia (handan við ána) í baksýn.

öldið fórum við á Trattoria hér í nágrenninu. Sú saga er af því að ég hafði upphaflega ætlað að panta afmælismat Kristínar í
húsi þar í grennd en allt var upppantað. Þegar við komum heim úr afmælismatnum gengum við af tilviljun um hverfið, sem við
aldrei skoðað áður, og sáum þá mörg önnur girnileg veitingahús. Við fórum semsagt á eitt þeirra og það var alveg sæmilegt, en
toria nafnið með réttu því tempóið á staðnum var allt talsvert hraðara en á góðum ristorante.

nuðum í glampandi sólskini með veðurspá sem sagði 18-20 stiga hiti og ákváðum að Freyr gerðist leiðsögumaður Kristínar um
nu Róm.

gum niður Via del Corso að miðpunkti Rómar, Piazza Venezia og minnismerkið um sameinaða Ítalíu. Þaðan gengum við upp
ta, hinar fögru tröppur Michelangelo upp á Campidoglio (Capotol-hæð). Torgið sjálft var undirlagt af iðnaðarmönnum að
úa þar einhver fundahöld en við smeygðum okkur milli húsa og útá útsýnisstað þar sem hið fornfræga Forum Romanum blasir
Þar fékk Kristín auðvitað fyrirlestur um fornminjarnar og lét sér það bara vel lynda.

engum við niður af hæðinni hinum megin, framhjá Forum Cesare (viðbót Júlíusar Sesar við Forum) og yfir götuna Via dei Fori
li að torgunum sem keisararnir bættu við Forum. Þar tók ég mynd af Kristínu fyrir framan markað Trajanusar sem var grafinn
irinale hæðina og hýsti um 150 verslanir og skrifstofur en hún tók mynd af mér við styttu af Trajanusi sem stendur þarna við
ásamt fleirum frægum keisurum. Í baksýn beggja myndanna eru keisaratorgin, Fori Impriali, og bakvið Kristínu má sjá í
tirnar sem eru þarna, en þær eru mest lágreistir veggir sem marka grunnlínur húsanna.

gum niður götu keisaratorganna (Via dei Fori Imperiali) að Colosseum og þaðan að hinum mikla útileikvang Circus Maximus
ku Circo Massimo). Nú er þar ekkert að sjá nema feikistóran grasvöll, en á sínum tíma var þarna kappreiðabraut með
alögðum áhorfendastúkum sem rúmuðu 300.000 manns! Já, öll íslenska þjóðin og allir íbúar Mossley að auki. Við gengum
m leikvangnum og upp á Avertino hæðina þar sem er ágætur útsýnisstaður yfir miðalda Róm (svonefnt Centro Storico) og þar
mynd af Kristínu með Capitol-hæð og minnismerkið Vittoriano í baksýn. Þarna á hæðinni er líka frægt skráargat á hurðinni að
gu Möltu-riddaranna og Kristín tók mynd af mér að gægjast í gegnum það. Í gegnum skrárgatið sér maður eftir endilöngum
m trjágöngum sem ramma inn Péturskirkjuna í Vatikaninu. Þetta skrárgat hefur fólk verið að kíkja á í tæplega 400 ár.

f Avertino hæðinn lá leiðin að Piazza Campo dei Fiori, Blómvallatorgi, og þar fundum við ágætan matstað þar sem flestir
r voru greinilega ítalir úr nágrenninu. Síðan fórum við uppá hótel til að hvíla okkur eftir langa göngu.

fur Stefánsson og Sigrún Eldjárn höfðu haft SMS samband við okkur og sagst vera í Róm og við höfðum ákveðið að hittast á
astevere um kvöldið, Þar urðu fagnaðarfundir og við sötruðum eina Prosecco saman. Þau voru í hóp undir stjórn Ólafs
nar að skoða myndlist frá dögum frumkristninnar í Róm og höfðu reyndar fyrst setið námskeið um það efni hjá honum heima
i. Þau létu vel af ferðinni en sögðu að skoðunar-prógrammið væri nokkuð stíft, enda mikið að skoða. Eftir drykkinn á kránni
við að huga að matstað. Sigrún var með heimilisfang á pizzeria við götu sem ég þekki, Via del Governo Vecchio, og það varð
ð rölta yfir ána og fara á eftirlætisstað okkar Kristínar við þá götu; sá heitir Cul de Sac. Þar fengum við allrahanda skinkur og
tvær afbragðsgóðar flöskur af víni og síðan gengu þau með okkur uppá hótel og náðu þar í leigubíl.

atnaði veðrið og nú fórum við í gönguferð um Villa Borgese garðinn, sem ég hef áður lýst í dagbókinni. Þetta var yndisleg
erð og þegar við vorum að lokum að fara útúr garðinum settumst við niður við safnhúsið og tókum myndir hvort af öðru. Um
inn hafði Kristín tekið mynd þar sem ég sat útá svölum að lesa í bók og hún fylgir líka þessari dagbókarfærslu.

öltum við í átt að Piazza della Repubblica með það fyrir augum að kíkja inní bókabúðina Feltrinelli International. Á leiðinni
við okkur mat á Via Torino á nýlegum stað þar sem virtust vera nær eingöngu ítalir úr verlununum of af skrifstofunum í
ninu. Mér varð það á að hella vatni útí hvítvínsglösin og í refsingarskyni varð ég auðvitað að drekka vatnsblandað hvítvín einsog
rnin gera.

öldið fórum við svo í óperuna, Teatro dell'Opera, og sáum Attila eftir Verdi. Músikin var auðvitað skemmtileg og söngvararnir
Uppsetningin var nútímaleg og dálítið smart; leikmyndin var mestmegnis gerð með ljósmyndum og hreyfimyndum sem var
á tjöld eða dúka baksviðs. En reyndar var ekki síst gaman að koma í óperuhúsið og njóta sýningarinnar þar. Húsið er byggt um
er ekki með hallandi gólfi og svölum, heldur situr hluti áhorfenda á flötu salargólfi en hinir í litlum fimm manna stúkum sem
nginn í kringum salargólfið á nokkrum hæðum. Ég hef ekki komið í svona óperuhús fyrr en hef reyndar séð þau í
ndum.

stín sátum í góðri stúku fyrir miðju húsi ásamt þremur enskumælandi mönnum. Það eru engin sætisnúmer í stúkunni en okkur
rið ráðlagt að mæta snemma og við sátum því á besta stað. Það voru fimm lausir stólar í stúkunni, þrír venjulegir
fustólar og tveir talsvert hærri, einsog barstólar, fyrir þá sem þurftu að sitja fyrir aftan. Stúkubræður okkar mættu síðan ekki
(annað hvort fluttu þeir sig niður á salargólfið eða fóru heim, einn var kvefaður) þannig að við vorum einsog kóngafólk þarna
kunni. Við vorum sammála um að við hefðum aldrei setið á jafn góðum stað í óperu og þetta kvöld.

morgun rigndi dálítið þegar við vöknuðum en stytti þó fljótlega upp. Það var samt skýjað og ekki spáð sólskini. Við ákváðum
ölta um nágrennið og kíkja líka í búðir. Við byrjuðum á að fara á bakvið hótelið og ætluðum að rápa um það hverfi, en fyrr en
orum við lent á götu samsíða Piazza Navona og komin niður að Cul de Sac veitingastaðnum sunnan við torgið. Þá ákváðum við
stefnu til austurs eftir þröngum götum og fara yfir Via del Corso. Þetta reyndist hið skemmtilegasta hverfi með allskonar
úðum og jafnvel verkstæðun.

hverfinu gengum við fram á kirkjuna Santa Maria sopra Minevra sem er auðþekkt á því að á torginu fyrir framan hana er
á fílsbaki; hugmynd Berninis. Við fórum inn í kirkjuna (eða basilikuna, eins og hún heitir, ég er ekki viss um muninn á þessu
og hún var ótrúlega stór og mikið skreytt, enda gamalgróin. Þarna var ein ný mynd, forljót, af heilagri Kartínu frá Siena
dýrlingi sameinaðrar Ítalíu og nú verndardýrlingur sameinaðrar Evrópu samkvæmt því sem þarna var skrifað. Í kringum hana
rkinu voru Evrópustjörnurnar einsog skínandi geislabaugur.

ið komum útúr kirkjunni rákumst við óvart á veitingahús sem mér hafði verið bent á, Il Buco með Toskana matseld. Síðan
við yfir Corso og að Trevi gosbrunninum, snerum þar til norðurs og þræddum litlar götur að Spænsku tröppunum. Á leiðinni
um við einkum herrafataverslanir sem ég hafði áður tekið eftir að eru þarna með góð föt á skikkanlegu verði en þegar við
að tröppunum tóku glæsiverslanir völdin. Eftirmiðdagshressingin var snædd á veitingahúsi við Via della Maddalena (sem við
frá fyrir tveimur árum en er nú komið í náðina hjá mér). Síðan fórum við uppá hótel og fengum okkur lúr.

öldið ákváðum við að byrja á að fara í Rinascente stórmarkaðinn til að leita að ítölskum DVD myndum sem gætu hentað sem
efni, kaffivél, fötum, etc. Á leiðinni þangað rákumst við svo á litla búsáhaldaverslun í nágrenni hótelsins sem seldi réttu
nnurnar (expresso kaffikönnu með hraðsuðu-elementi) en ákváðum að geyma að kaupa hana þar til við værum búin að skoða
inascente var nú ekki sérlega merkileg stórverslun en þó fann ég þar DVD fræðslumyndir (með bæði ensku og ítölsku tali) um
ga málara. Ég keypti mynd um Michelangelo og get keypt fleiri seinna ef mér líkar við hana. Engar almennilegar kaffivélar
í búðinni.

uðum með að ganga niður að kirkjunni með fílnum með obelisk á bakinu og leita þar uppi Toscana veitingastaðinn Il Buco
ðir Holan). Þar fengum við ekta Toscana mat með sérlega góðu Chianti víni (og bragðlausu saltlausu Toscana brauði) og á
orði var í gangi afmælisveisla sem við vorum fljótlega dregin inní. Það voru fjórar konur, heldur eldri en við, ein finnsk, önnur
og tvær sænskar, en þær hafa allar búið lengi í Róm og töluðu mest saman á ítölsku. Þetta varð allt mjög líflegt og skemmtilegt.
ska sagði að móðir sín hefði verið söngkona og m.a. sungið á konsert á Íslandi einhvern tíma kringum 1960. Ég skrifaði niður
ngkonunnar til að sýna mömmu: Maija-Liisa Lehtinen.

miðjan dag varð mér litið út af svölunum á hótelinu og datt þá í hug að taka dæmigerða Rómar-mynd. Götur eru svo þröngar
óttar hér að vinsælasta farartækið eru mótorhjól og vespur. Á myndinni sést hvernig þeim er lagt í hópum á torginu fyrir
hótelið og við gangstéttina fyrir framan verslanirnar. Á götuhorninu lengst til hægri er svo lítill þríhjóla vöruflutningabíll.
byggingin í vinstra horninu er blaðsöluturn.

skýjað og ekki spáð miklu sólskini þannig að við ákváðum að fara í verslunarferð eins og í gær og enda hana í bókabúð.
hinn þýski hafði SMS samband og við mæltum okkur mót um kvöldið klukkan sjö á hótelinu. Hann ætlaði að sjá hvort hann
mið skilaboðum til Josko líka.

önguferðin var hafin fundum við fljótlega að það var talsvert heitara en við áttum von á; einhvern veginn hafði okkur fundist að
sið kallaði á meiri fatnað, en það var áreiðanlega 18-20 stiga hiti. Leiðin lá fyrst um hverfið í grennd við Santa Maria sopra
a, eins og í gær, og síðan yfir Corso í tískubúðirnar í nágrenni við Spænsku tröppurnar. Kristín keypti sér pils og blússu sem
búina að sjá sér út áður og svo fann hún sér líka tösku. Síðan tókum við strikið heim uppá hótel með innkaupin, en komum
sáhaldavöruverslun á leiðinni og keyptum ekta ítalska expresso-kaffikönnu fyrir rafmagnsstraum; hún er með semsagt
ns-elementi eins og venjulegur hraðsuðuketill.

ðkomu á hótelinu gengum við svo niður í bókabúð Feltrinelli við Largo Argentina, en stoppuðum á leiðinni og fengum okkur
gu á Piazza Navona. Að vísu finnst manni kaffið þar vera dýrt, eftir að hafa vanist á stúdenta-verðlag, en það er ekki hægt að
því að stoppa þarna einu sinni og skoða iðandi mannlífið (og hina túristana). Í bókabúðinni var mikið skoðað og dálítið verslað;
r væru ekki svona fjári þungar mundum við koma heim með hundrað bækur, held ég.

um svo komin uppá hótel og vorum að hafa okkur til þegar síminn hringdi, Josko var mættur niðri í anddyri. Hann sagðist
fa tíma til að fara með okkur út um kvöldið en var kominn til að kveðja mig og heilsa uppá Kristínu. Alltaf sama elskan. Svo
ð vorum búin að vera niðri með honum í svosem hálftíma komu Mathias og Matise og við fórum út að borða. Við Kristín
staðnum og völdum að fara aftur á uppáhaldsstaðinn "Cul de Sac", sama stað og við fórum á með Hjörleifi og Sigrúnu. Þetta
g notalegt kvöld, mikið talað af ensku til að hafa Kristínu með í samræðunum en hún sagði að það hefði líka verið mjög
ilegt að sjá hvernig við duttum ósjálfrátt inní að tala ítölsku okkar á milli. Eiginlega fékk hún að sjá þetta kvöld hvernig
asamræður á ítölsku hafa gengið hjá mér.

dagbókarfærslu fylgir ein mynd sem Kristín tók af svölunum af lítilli götu sem hverfur milli húsanna andspænis okkur. Þar eru
matstaðir og við erum búin að prófa einn og ætlum að prófa annan áður en við förum. Svo er líka á myndinni þessi dæmigerða
mábílum og vespum sem lagt hefur verið við götuhornið.

morgun ákváðum við að kanna betur þröngu og kræklóttu göturnar rétt vestan við hótelið, sem við höfðum nokkrum sinnum
gegnum en eiginlega alltaf villst. Ég var líka með það í huga að finna innganginn að kirkjunni Santa Maria della Pace og skoða
verk efttir Raffallo (Rafael). Við fundum innganginn en kirkjan var lokuð þannig að við settumst niður og fengum okkur kaffi
Friðargötu, Via della Pace.

engum við í norðurátt, að ánni, og þaðan til austurs yfir Via del Corso. Þar keyptum við fyrst jakka á mig og síðan hanska fyrir
u og mömmu hennar og að lokum Armani gallabuxur á Kristínu. Síðan snerum við heim á hótel en fengum okkur létta
gu á leiðinni á Via della Maddalena, rétt norðan við Pantheon.

öldið fórum við á ristorante Laganà sem er við Via dell'Orso, rétt við hótelið okkar. Þetta reyndist vera fiskréttastaður og við
okkur fisk ásamt ágætu Gewüstraminer frá Alto Addige. Þetta var tvímælalaust besta máltíðin í Róm og alls ekki dýr. Ef þetta
kki verið næst síðasti dagurinn hefðum við svo sannarlega komið hér oftar í heimsókn. (Gerum það næst).

Jæja, nú var komið að því að fara að undirbúa ferðalagið til Íslands. Við ætluðum að kaupa tvær hálfflöskur af Vin Santo frá Toscana
ásamt þeim sérstöku smákökum sem eru gjarnan bornar fram með því; cantucci kalla ítalirnar þær, en við köllum þær vasa-kökur af
því að í fyrsta skipti sem ég fékk þær á veitingastað þóttu mér þær svo góðar að ég vafði afgangnum inní servéttu og stakk í vasann.
Við vorum líka búin að ákveða að kaupa okkur eina viðbótar ferðatösku í millistærð fyrir þann farangur sem hafði bæst við.
Eftir nokkra umhugsun ákváðum við að fara norður yfir ána, á verslunargötuna Via Cola di Rienzo í nágrenni Vatikansins. Á þeim
slóðum bjuggum við síðast þegar við vorum í Róm og þetta er ein af hversdagslegum verlunargötum "hins almenna Rómverja". Þarna
fundum við það sem við vorum að leita að og að auki fann Kristín búð sem senli svartar gallabuxur sem hún hafði svolítið verið að
leita að. Eftir verslunina fórum við aftur niður á hótel og gengum þá götuna Via dei Coronari (á suðurbakkanum) sem lengi var
gönguleið pílagríma á leið í Vatikanið. Þar eru nú einkum antik húsgangna-verkstæði og -verslanir. Á leiðinni leituðum við uppi litla
götu sem heitir Via dei Tre Archi, ÞriggjaBogaGata, þar sem ég tók ágæta mynd af Kristínu fyrir nokkrum árum og nú tók Kristín
mynd af mér þar og ég af henni (næsta síða). Það fyndna var að gatan reyndist vera við bakhlið hótelsins okkar; göturnar eru svo
hlykkjóttar að maður áttar sig ekki á svona hlutum fyrr en maður upplifir þá.
Eftir stutt stopp á hóteli fórum við aftur út á Via della Pace þar sem við vorum í gær og fengum okkur að borða þar. Kirkjan Santa
Maria della Pace var ennþá lokuð, en Kristín tók mynd af mér í götunni fyrir framan kirkjuna; gatanß er svo þröng að það sést bara
grilla í hvíta kirkjuna á bak við mig (myndin hér til vinstri). Arkitektinn mun vera Boromini, annar af tveimur frægust barokkarkitektum Rómar, ásamt Bernini. Eftir matinn gengum við upp að Quirinale-forsetahöllinni til þess að skoða málverkasýningu sem
þar var í láni frá Guggenheim-safninu í New York, en biðröðin var svö löng fyrir utan að við nenntum ekki inn. Þess í stað gengum
við krókaleið til baka uppá hótel og lögðumst í bóka- og blaðalestur.
Um kvöldið fórum við á veitingastað í nágrenninu sem mjög var mælt með í einni túristabókinni; Antica Osteria við smátorg hjá Via
dei Coronari. Þetta var auðvitað ágætur staður, en ekki neitt sérlega spennandi og frekar dýr. Það er nú sennilega eins og vænta má
þegar fylgt er ráðleggingum vinsællar túristabókar.
Þar með var lokið síðasta kvöldinu í Róm og við þökkum lesandum fyrir athyglina.
Arriverderci.

