
Líkami móðurinnar. 
Sundurstunginn af risavöxnum reðurtáknum.  
Hvítmáluð og hvínandi skera þau hold hennar upp. Rista hana á kviðinn og sjúga orkuna í 
gegnum sárin.  
Sá sem áður svarf hana sandi.  
Verður nú óafvitandi þátttakandi í nýmóðins nauðgun.  
Nauðgun þeirra sömu og áður börðust gegn framgangi náttúruaflanna.  
Náttúran, í sinni brengluðustu mynd.  
Blæðandi kvenlíkami auðvaldsins.  

Kæru viðtakendur. 

Hér að ofan fer örlítill prósatexti. Svokölluð myndlíking. Myndlíkingar eru algengar í 
skáldskap, svo sem ljóðlist, sagnalist og jafnvel myndlist. Allt eru þetta ábatasamar skapandi 
greinar sem krefjast lítillar röskunar á vistkerfum. Þið hafið kannski heyrt þeirra getið? 

Náttúra Íslands með sinni óbeisluðu orku, óspilltu öræfum og kynngimagni hefur ítrekað 
orðið listamönnum innblástur. Textinn hér að ofan er innblásinn af vindmyllulundi. Finnst 
ykkur hann fallegur? Finnst ykkur hann góður? Er þetta list, skáldskapur? 

Nei. Þessi texti er ekkert af ofangreindu. Hann er hvorki fallegur né góður né nokkrum til 
ábata eða yndisauka. Vindmyllulundur verður það ekki heldur.  

Eldfjallið Hekla hefur árum saman valdið nærumhverfi sínu umtalsverðu tjóni. Vikur, aska 
og hraunlög hafa gert gróðursæld og beitiland að auðn. Ótalin eru þau tonn af áburði, 
fræjum, olíu og vinnustundum sem farið hafa í að bæta fyrir þetta tjón. Nú stendur til að 
fylla uppgrætt land og land í bata, af vindmyllum.  

Þær verða alvarlegt lýti á landinu. Þeim fylgir hávaða og sjónmengun. Ekkert liggur fyrir 
um nokkurn ábata af orkuframleiðslunni, hvorki í heimabyggð né utan hennar. Engin 
raunveruleg þörf virðist vera á að beisla þessa orku. Endilega leiðréttið mig ef ég fer með 
rangt mál hér. Varðstaða vindmyllanna við rætur hálendisins, Landmannaleiðar, 
Hekluuppgöngu, Landmannalauga og Laugavegarins mun einvörðungu varna inngöngu 
mikilvægustu tekjulind landsins, túristunum. Enginn ferðamaður kemur til Íslands til að 
skoða vindmyllur. Ekki nokkur sála.  

Don Kíkóti barðist við vindmyllur. Hann var talinn vitskertur. Galíeló sagði að jörðin 
snerist. Hann var víst klikkaður líka. Ég lærði bókmenntafræði. Starfa við fagið mitt. Bý í 
heimabyggð. Undir Heklurótum. Klikkun ha? Klikkaðra væri að láta þessa vitleysu ná fram 
að ganga.  

Jörðin snýst og mun snúast áfram eftir daga skammsýnna vindmylluelskandi 
skemmdarvarga. Nú er riddarans Don Kíkóta raunveruleg þörf. Dúlsíana er fjallkonan. 
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