
lesbtfk munins 



LESBÓK MUNINS 1. TBL. 1. ÁRG. 1984 

Aðalritstjóri: Guðlaugur Þ. Þórðarson 2.F 
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Finnur Malmquist 4.My 
Baktjaldamakkari: Kristján G. Arngrímsson 5.F 
Þeytari: Morris Mini '74 (til sölu) 
Prófarkalesari: Sverrir Páll 
Útgefandi: Huginn 
Ritstjórn og afgreiðsla: Félagsmálakompa sími 23481 
Prentun: Hlynur Jónasson, Ytraberg 

EFNI 

P.Örn: 

JÓH: 
Kristján G. 
Arngrímsson: 
Randolf: 
GG: 
Hafþór Helgason: 
Skapti Helgason: 
UJ: 
Kristján G. 
Arngrímsson: 
Finnur M.: 
Björn Þ. Vogar: 
Finnur M.: 
Þorsteinn 
Siglaugsson: 

Morgunn 
Heimsókn 
Gler 

Blik 
Frostópera 
Uppgötvun sjálfsins.' 
Jól í Skriðuhlíð 
Skapta þáttur Helgasonar 
Rifsberjarunninn 

Ef 
Eyðum aukið 
Haustnótt 
Augnablik 

Hugsjónir 
Að veiða orð 
Framtíð 

4 
5 
6 

7 
8 
11 
12 
14 
17 

20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 



Grein ritstjóra 

Sú hugdetta að gefa út blað með einungis smásögum 
og ljóðum, skaut upp kollinum í hlákunni síðasta vor. 
Og þegar götur voru loks orðnar auðar hafði þróunin 
orðið sú, að stjórn Hugins hafði samþykkt útgáfu á 
Lesbók Munins, haustið eftir. 

Tilgangurinn með útgáfu Lesbókarinnar er að draga 
saman í eitt blað hugverk núverandi og fyrrverandi 
nemenda Menntaskólans og fá þannig smásagna- og ljóða-
safn í blaðformi. 

Hugmyndin er sú, að gefa bókina út tvisvar til 
þrisvar á skólaári, en hvert framhaldið verður er allt 
undir viðbrögðum nemenda komið. 

Með von um gleðileg jól. 

í desember 1984 



Morgunn 

Svefndrukknu morgunsárinu 
blæðir. 
Meðan leið núll fjögur æðir framhjá. 
Ég er aðeins smákjötskúm 
í malbikuðum 
frumskógi 
tímaseinkunar. . . 

/ greyið Óli. 

P. Örn '84 



Heimsókn 

Kveinstafir stærðfræðinnar 
ritaðir á blöð, 
ofsækja mig heim. 
Algebran þokar sér upp blýantinn, 
nagar alla svigana upp að öxlum 
og seytlast svo niður í dæmið sitt. 
Handskjálftahlutfall mitt er x i mínus 
Ég sturlast. 

Geometrían sneiðir af mér allar línur 
og slær mér upp í horn. 
Ég er samsíða. Hjálp! 

Stærðfræðin stendur sigri hrósandi; 
tveir í einkunn. 
Gula bókin liggur opin 

og hlær. 

P. Örn '84 



Gler 
Hún stendur við gluggann og horfir út. Það er vetrar-

kvöld, máninn veður í skýjum og keppist við að varpa 
birtu sinni á alhvíta jörðina. HÚn starir á bílana fara 
framhjá með öllum sínum hraða og hávaða. Það er ekki laust 
við að það votti fyrir tárum á vanga hennar þar sem hún 
stendur í kvöldhúminu. HÚn lítur upp eftir götunni uns 
augu hennar staðnæmast við gangbraut. Hún virðist taka 
örlítinn kipp við þessa sjón, hendurnar kreppast utan um 
vasaklútinn sem hún heldur á og það vottar fyrir örvænt-
ingarbliki í augunum. Hún stendur þarna um stund, 
starir, og einu hljóðin sem heyrast eru skerandi flaut 
bílanna á götunni. Loks snýr hún sér frá glugganum og 
gengur að sófa í herberginu og sest. Augu hennar eru 
blóðhlaupin, útgrátin. Ljóst hárið er úfið og líkaminn 
virðist máttlítill. Eftir nokkra stund rís hún á fætur 
og gengur að litlu borði í herberginu. Á borðinu stendur 
ljósmynd í gylltum ramma. Myndin er af ungum dökkhærðum 
manni með blá augu. Hún stendur lengi með myndina í 
hendi, strýkur blíðlega með skjálfandi hendi yfir glerið 
rétt eins og um lifandi veru sé að ræða. Loks leggur 
hún myndina frá sér og sest aftur. Tárin taka á ný aö 
streyma niður kinnarnar og gráturinn brýst fram. 

Á borði fyrir framan hana liggur dagblað. Á fremstu 
siðunni er mynd af ungum dökkhærðum og bláeygum manni, 
innrömmuð í svartan sorgarramma. 

JÓH '84 



Blik 

í kvöldregni sindraði ljósið 
frá veröld blekkinganna 
- tálsýnanna 

féll á vanga þinn 
speglaðist í augum þínum 

En í skini myrkurs 
í heimi hugans 
- fegurðarinnar 

mjúkar hreyfingar þínar 
tif hjarta þíns 

9.9.84 
Kristján G. Arngrímsson 



Frostópera 

Tungl og sól varpa grágrænni draugslegri birtu á freð-
in tún og bólgna svellbunnka. Það er nístingskuldi, að 
minnsta kosti 20° frost. Ömurlegur næðingur sífrar hroll-
vekjandi í eyrum mér. Rauðbrún lopahúfan nær ekki að 
hylja þau og eyrnasneplarnir, sem í fyrstu urðu rauðir, 
eru óðum að dofna og slær á þá helblárri slikju. Ég hef 
óljóst hugboð um, að eyru mín séu að breytast í lúðra. 
Reyndar hefi ég ýmislegt fleira á tilfinningunni. 1 um 
það bil kílómetra fjarlægð er eyðilegt grátt hús. Fyrir 
tilstilli næturljósa himinsins myndar það langa, kolsvarta, 
viðbjóðslega skugga, sem geta komið mér, „ísklumpnum", 
til þess að skjálfa. í þessu húsi eru gæðingar mínir, 
þrír að tölu, og nokkrar kindur, sem ég verð að gefa. Á 
hverju kvöldi neyðist ég til þess að ganga þennan kíló-
metra, titrandi af ótta. Hægt og bítandi er ég að verða 
vitfirrtur. Þetta hefði verið allt í lagi, hefði ég ekki 
heyrt söguna. Já, söguna um manninn, um bóndann að aust-
an, sem tók konuna upp í bilinn. Það gerðist alltaf á 
sama stað. Já, alltaf í hólnum þar sem enginn býr á næsta 
leiti. Hún hvarf líka alltaf úr bílnum á sama stað. 
Einmitt og endilega fyrir ofan fjárhúsin mín. Þar hvarf 

f 



hún síðan inn, þessi framliðna kona. Ég geng hægum skref-
um og tel: Eitt, tvö, þrjú. Allt i einu er ér farinn að 
að hlaupa, hlaupa að þessum viðurstyggilegu peningshúsum. 
Lengi hef ég beðið um, að fá að hafa hrossin heima. En 
bví miður, hross eru ekki stofuhæf, leðursófasettið, mál-
verkin, plötusafnið, stórisarnir. Ég hleyp og hleyp. 
Hugsanir bora sig í gegnum freðinn heilann. Skyndilega 
kveður við slepjulegt hljóð í eyrum mér. Ég fipast og. 
missi fótanna. Styngst á hausinn á miðjum svellbunka. 
Svitinn spýtist út ur strengdri húðinni og rennbleytir 
gráa lopapeysuna, sem frýs á svipstundu. Ég grúfi and-
litið í handarkrikann, grafkyrr og stífur. Slepjulegt 
hljóðið slæst til í eyrum mér. Slabb. Slabb. Að lokum 
lit ég hægt upp. Ég klökkna af fögnuði eins og grýlu-
kerti í sólbráð. Á ryðgaðri gaddavírsgirðingunni slæst 
til rifinn áburðarpoki til og frá. Poki ættaður frá ein-
hverri ónefndri, reykspýandi efnaverksmiðju. Ég stend á 
fætur og lötra áfram. Á ný læðist hræðslan að mér. Ég 
nálgast nú húsin óðum. Skuggarnir leysast upp í nálægð-
inni. Gluggarnir eru svartar augnatóttir, sprungur í 
steinsteypunni, blæðandi sár. Skyndilega ryðst 20. öldin 
út úr dimmri forneskjunni. Flæðandi rafmagnsljós á hrað-
skreiðri gljáandi bifreið. Hugljómun. Ég Lyfti höndum 
til himins og í fögnuði þakka é guði. En bíllinn er 
fljótur. Hann hverfur út í svartamyrkrið og krummi er 
hættur að krunka. Hann er sumsé farinn að gala. Galandi 



hásri röddu syngur hann viðlag við frostóperu símalín-
anna. Ég stend kyrr fyrir utan húsin, eiiítið yfirgefinn 
en guðlegar hugsanir prýða mig. Lævíslega og andstyggi-
lega ýtir myrkvuð spurning þeim til hiiðar. - Hægði ekki 
bíllinn á sér fyrir ofan húsin? - Stirðnaður opna ég 
dyrnar. Heitt myrkrið þýðir mig á augabragði. Inni blasa 
við þúsundir endurskinsmerkja, sem virðast hanga d lausu 
lofti. Eins og óróar hreyfast þau upp og niður, til 
vinstri og til hægri. Sumum þeirra fylgir taktvisst jórt-
urhljóð. Ég kveiki á þessari einu ljósaperu, sem fyrir-
finnst í húsunum. HÚn slær daufri skímu á skepnurnar og 
hrimið á gráum veggjunum glitrar. Ærnar horfa á mig 
óþolandi rólegar og líta úr fyrir að vera heimskar. En 
ég treysti þeim ekki. Auðvitaó vita þær...samsæri. í 
þeim gæti líka leynst "alien figure". Kvikindi, sem 
myndi skjótast út úr þeim einn daginn og kyrkja mig með 
slímugum öngum út við vegg. Ég herði mig upp, geng inn 
í króna, beygi mig eftir baggabandi. Skyndilega fellur 
eitthvað þungt, vælandi, hvæsandi, organdi og steinsteypt 
oná bak mitt og höfuð. Það þvingar mig niður, treður mér 
í taðið. Ég finn hvernig ég molna og leysist síðan upp 
í morknuðu sauðataðinu og blautum hrossaskítnum. Ég og 
hann verðum eitt. Eftir þessu hefi ég beðið og ég finn, 
að ég er ánægður yfir því, að þessu skuli vera lokið. 
Taugar mínar þoldu ei meir. 

Randolf. 

(* 



Uppgötvun sjálfsins! 
Spegilsléttur sjór og tunglið að hverfa, 

að horfa út um gluggann er eins og að horfa á 
jólakort sem kemur í pósti langt, langt að. 

En veruleikinn, hann er ekkert jólakort. 
Á hverju kvöldi hugsarðu um daginn sem er að liða 

og dæmir verk þín með miskunnarlausum huganum. 
Hver er niðurstaðan? 
Liggur eitthvað eftir þig? 
Hvað með morgundaginn - hvernig ætlarðu að lifa hann? 
Eitt spor fram á við - leið þín liggur inn í 

framtíðina og óþekktur gestgjafi tekur á móti 
þér, nýr við hvert spor. Sumir bera þér kræsingar í 
vinalegu gistihúsi, en þú heldur áfram, aðrir láta 
hnútasvipuna ríða á bakinu á þér og hlæja. ÞÚ snýrð 
aldrei við, það hvarflar ekki að þér að horfa til baka. 

Hvað heldurðu að þú sæir? 
Skugga.' Skugga sem taka eitt skref fram á við 

- og til baka. 
Bak við eitt hornið bíða þín raddir, þær kalla á þig -
Ætlarðu að hlýða? 
Hvaða rödd ætlarðu að svara? 
Þegar þú ert um það bil að svara - fer þín eigin rödd 

að hljóma - hún kallar, einhver hlutstar -
ÞÚ ert eitthvað - og gleymdu því ekki. 

GG '84 



Jól í SkriðiMð 

NÚ voru blessuð jólin loksíns að koma. Vigfús bóndi 
í SkriðuhjLÍð undirbjó ferð sína í kaupstaðinn, en þar 
hugðist hann kaupa ýmislegt hið allra nauðslynlegasta til 
jólahaldsins. Að vísu vissi Vigfús ofurvel að alls óvíst 
var hvort kaupmaðurinn myndi lána honum fyrir vörunum en 
hann varð þá að reyna til hins ýtrasta, börnin hans þrjú 
urðu að fá sín jól eins og önnur, jafnvel þótt fátækt 
væri í búi. Ingibjörg húsfreyja gerði sitt besta til aó 
hlúa að Vigfúsi sem brátt lagði út í dimmt og éljað 
haustveðrið. 

Það gnauðaði í gluggunum og hrikti í stafninum og 
börnin, Óli, Ása og Kjartan litli, voru óvenju þögul 
þennan desemberdag. Brátt hvarf Vigfús í hríðarkófið og 
Ingibjörg snéri inní bæ á ný og fór að tína til eitthvað 
í svanginn handa börnunum. Kjartan litli sem var ekki 
nema fimm vetra gamall hékk í pilsfaldi móður sinnar og 
sífraði en Ása fór að vinna að saumum. Óli var elstur 
þeirra systkina 14 ára og hann vissi að á honum hvíldi nú 
sú ábyrgð að gefa kindunum og mjólka kúna, því móðir hans 
hafði enga heilsu tii slíks. Hann vissi að faðir hans 
myndi verða burtu í að minnsta kosti fimm dægur og hættur 
ieynast víða á myrkum vetrum. Þess vegna var hann dökkur 
á brá og íbyggin á svip. MÓðir hans kallaði ná á hann 
og bað hann að finna sig. Hann gekk fram tii hennar og 
spurði hvers hún óskaði. "Eisku ÓLi minn," sagði hún, 
"þú veist nú hvað á þér hvílir vinur og ég veit að þú 
munt ekki bregðast. Faðir þinn er nú farinn í kaupstað-
inn til að reyna að fá lánaðar vörur og hann verður í 
nokkra daga". "Það er allt í iagi mamma mín", svaraði 
Óii, "ég þekki tiL verkanna og ég veit að þetta verður 
aLLt í lagi". Hann fór svo með Kjartan litla inn í bað-
stofu til að móðir þeirra fengi næði tii að hita hafra-
seyðið. 

/z 



Og dagarnir liðu. NÚ voru liðnar sex nætur síðan Vig-
fús fór að heiman og enn var hann ekki kominn. Ingibjörg 
lét loga á týrunni við gluggann ef það mætti verða Vig-
fúsi að leiðarljósi. Klukkan tíu að kvöldi var barið 
þungt á dyrnar. Ingibjörg þaut fram með börnin á hælunum 
og lauk up. Þungur og blautur valt hann inn um dyrnar, 
pabbi var kominn heim. Ingibjörg flýtti sér að taka hann 
út blautum klæðunum og koma honum undir þurra og hlýja 
voðina. 

Árla næsta dag var pabbi spurður í þaula um ferðina 
og Ingibjörg spurði hann hvernig hefði gengið hjá kaup-
manninum. "Ég fékk ekkert, ekki svo mikið sem hálft dús-
ín af sykri", svaraði Vigfús. "Við verðum þá að borða 
Kjartan" , sagði Ingibjörg og það gerðu þau. 

Hafþór Helgason 

Hafþór Helgason varð stúdent frá M.A. árið 1978 og starfar 
nú sem viðskiptafræðingur hjá Haga hf. Þessi saga birt-
ist áður í Gambra árið 1976 og er hér endurbirt með góð-
fúslegu leyfi höfundar. 

/s 



Skafta þáttur Helgasonar 

i 

Dauði þú ríður. 

Dauði þú ríður á svörtum hesti 
vegi næturinnar. 

Hvítar kjúkur þínar strjúka svört 
klæði þín 

sem flaksa tóm í vindinum. 

Maninn hverfur bak við ský 
og bros þitt 

er breitt og hvítt. 

Dauði, skotgrafir stríðsins 
fullar af 

rotnandi líkum, þrælum þínum, 
munu fyllast af mold. 

Og hvítir krossar munu þekja akrana. 

Dauði þú ríður á svörtum hesti 
vopnaður blóðugum ljá. 

Þjóðir munu gráta. 

/* 



II 

Og sólin kemur 
fingur helkaldrar nætur 
losa um tak sitt 
á greinum trjánna 
og strjúka jörðina óþyrmilega. 
Snjórinn, för dauðans, lýsir yfir garðinum 

en lítill fugl, 
lítill fugl sest skyndilega á grein, 
plokkar rauð ber. 
Snjórinn fellur hægt, svífandi til jarðar 

en lítið barn 
lítið barn, ég sjálfur 
horfi út um glugga 
og brosi. 

/£-



III 

Eftir strætum borgarinnar 
þramma gráfrakkar stríðsins 

og úr hverjum glugga 
lýsir ótti og angur. 
Þeir hampa brosandi ljám dauðans. 

Og við, 
við erum sofandi, þó vakandi. 

Lifandi, þó dauð. 

Og nóttin kom. 
Stríðið. 

Og gluggarnir horfðu 
á menn, á konur, á börn, 
og blóðið flaut. 
Húsin grétu rauðum tárum eldsins. 

Þeir hurfu á brott. 
í sporum þeirra 

voru rústir, dauði, angist. 

En höfum við lært? 

Kemur nóttin á morgun? 

/£ 



Rifsbeijaranninn 
Það var korainn miður ágúst og Vörður gekk þung-

um skrefum um skrúðgarðinn í Laugardal. Honum var 
þungt í skapi enda gaf veðurfarið vissulega til-
efni til þess, rigning og kuldi. Veðrið hafði 
verið sérstaklega slæmt þetta sumar. Vörður minnt-
ist þess ekki að nokkurn tíma hefði verið jafn kalt 
og rigningarsamt. Hann var eftirlitsmaður í skrúð-
garðinum og hafði verið þar síðastliðin tuttuguog-
þrjú ár. Eftir aðeins fjogur ár færi hann á eftir-
laun og þá gæti hann hætt þessu rölti um garðinn. 

Hann gekk úr skugga um að allt væri í góðu lagi 
í garðinum og fór því næst inn í skúrinn sinn. Hann 
settist, hellti kaffi í bolla og kveikti sér í pípu. 
Nákvæmlega svona hafði þetta gengið öll þessi ár. 
Kaffibollar, tóbaksbréf og pípur liðu hjá og hóst-
inn versnaði. Það var ekki laust við að hann væri 
orðinn vanur þessu. Hann gluggaði í Þjóðviljann, 
samkvæmur sjálfum sér og sinni skoðun. Hann var 
nefnilega kommúnisti. 

Sígild tónlist úr RÍkisútvarpinu fyllti litla 
skúrinn. Svona sat hann í þrjú korter en fór þá í 
aðra eftirlitsferð. Að þessu sinni leit hann við 
hjá rifsberjarunnanum sínum. Hann hafói jú gróður-
sett hann sjálfur. Það voru þrettán ár síðan, þá 
var rifsberjarunninn ótta'lega lítill og vesaldar-
legur, en nú var hann orðinn stór og myndarlegur. 
Vörður vissi ekkert betra en fersk rifsber - hann 
elskaði þau. Á hverju hausti hafði það verið hans 
helsta upplyfting að ganga afsiðis - því auðvitað 
gróðursetti hann runnan ekki á almannafæri - til að 
tína nokkur ber upp í sig. En í ár átti runninn~j 

ákaflega erfitt uppdráttar og voru berin, sem voru 
reyndar færri en endranær, ennþá græn og óþroskuð. 
Miðað við venjulegt árferði hefði nokkur hluti 
berjanna verið farinn að roðna, en nú gaf ekki að 
líta svo mikið sem eitt rautt ber. Þetta gaf Verði 
tilefni til enn frekara þunglyndis og var þó vart á 



bætandi. 
Hann hélt göngu sinni áfram með sínu sérstaka göngu-

lagi. Löngum og ákveðnum skrefum stikaði hann eins og 
eftir beinni línu, með jöfnum hraða. Hann horfði niður 
fyrir sig undan embættishúfunni og það gerði að verkum 
að bak hans var ögn bogið. Frómt frá sagt hafði hann 
og svolitla ístru. Árvökull fylgdist hann með öllu í 
kringum sig. Það voru ekki margir í garðinum, gömul 
kona sat á bekk og hvíldi lúin beinin sín. 

Vörður fór inn í skúrinn. 
Svona liðu dagarnir einn af öðrum, veðrið var samt 

við sig og berin á runnanum þroskuðust seinlega. 
Vörður varð þunglyndari með hverjum degi. 
En í byrjun september batnaði tíð verulega og sól 

skein í heiði. Það hlýnaði einnig og rifsberjarunninn 
lifnaði allur og roði færðist í berin. Við þessi veðra-
brigði varð Vörður mun léttari í skapi og oft fannst 
honum sem lífið brosti við sér. Um miðjan september 
höfðu rifsberin náð fullum þroska og ósjaldan lagði 
Vörður leið sina að runnanum til að fá sér nokkur ber 
í gogginn. 

Þetta voru hamingjudagar í lífi Varðar. 
En þá er dýrðin var mest og hamingjan var að því kom-

in að yfirbuga Vörð, dundi ógæfan yfir. 
Hann kom í vinnuna á mánudagsmorgni - eftir að hafa 

átt frí á hvíldardeginum - og allt virtist vera sem 
endranær. Hann fór inn í skúrinn, fékk sér kaffibolla, 
kveikti í pípunni og leit í Þjóðviljann. Að því loknu 
fór hann að litast um í garðinum. Eftir að hafa full-
vissað sig um að allt væri með felldu, ákvað hann að 
snæða nokkur rifsber. 

Hann kom að rifsberjarunnanum og uppgötvaði þegar í 
stað að það hræðilegasta sem gat gerst hafði gerst. 

Einhver hafði augsýnilega fundið rifsberjarunnann 
og talið tilvalið að gæða sér á berjunum. Hafði það 
verið svo vandlega gert að ekki mátti sjá eitt einasta 
ber. Vörð sundlaði, hjartsláttur hans jókst og reiðin 
kom upp í honum. Um stund stóð hann við runnann rétt 
eins og lítill drengur sem skyndilega hafði orðið mun-
aðarlaus. 

Að lokum þoldi hann ekki lengur við og gekk í burtu, 
bognari í baki en nokkru sinni fyrr. Hann fór inn í 
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skúrinn og settist við borðið. 
Veröld Varðar var hrunin , svo ekki stóð steinn yfir 

steini. 
Hann langaði ekki í kaffi og hann kveikti ekki í píp-

unni. Honum rann reiðin og biturð tók hennar stað. Beisk 
tár runnu niður kinnar hans og lentu að lokum á forsíðu-
fréttum Þjóðviljans. 

„Af hverju hann? Hvers vegna þurfti vonska heimsins 
að bitna á honum? Hvað hafði hann unnið til þess?" Hugs-
anir sem þessar flugu í gegnum huga hans þar sem hann sat 
hreyfingarlaus og horfði út um gluggann. 

Það byrjaði að rigna. 
Vörður fór heim um hádegið og kom ekki oftar til vinnu 

sinnar í skrúðgaróinum. Hann lagðist fyrir í fleti sínu 
og breiddi yfir sig, hann var ákaflega langt niðri og ein-
hvern veginn fann hann þaó á sér að hann færi ekki fram úr 
aftur. 

Það rigndi stöðugt og Vörður heyrði hvernig rigningin 
buldi á þakinu fyrir ofan hann. Oft fannst honum sem 
rigningin væri inni í höfði sér, hver afkimi heilabúsins 
endurvarpaði rigningarhljóðinu fram og til baka. Hann leið 
óbærilegar kvalir og öðru hvoru missti hann meóvitund. Það 
dró óðum af honum og smám saman tærðist hann upp. 

Eftir það birti til og brátt skein sólin á ný í skrúð-
garðinum. 

U , >n 

/9 



Ef 

Án orða 
er ekki neitt 

Sagói ég ekki, 

-Kristjan 
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Eyðum aukið 

F i n n u r M 
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Haustnótt 

Æviskeió þeirra var senn á enda. Eitt af öðru féllu 
þau úr hrörnuðum móðurfaðminum. Grámóskulegir skuggar 
stóðu lífvörð. Himininn virtist á gráti kominn. 

Ekki voru það einungis sölnuð laufblöð sem velktust 
rótarvana um þessa köldu septembernótt. í endalausum breið-
um dönsuðu þau í kringum dökka þúst sem skalf af kulda á 
einum bekk almenningsgarðsins. Þetta var fulltrúi mann-
anna sem hafði ekki fundið sér neitt skárra athvarf. Með-
limur þess hóps sem hefur orðió undir í baráttunni við 
tilveruna. Hann fann að það var skammt eftir. Heit tár 
böðuðu andlit hans uns þau hurfu ásamt fyrstu regndropunum 
niður í kalda fósturmoldina. Hann tendraði í siðustu 
sígarettunni og velti því fyrir sér hvort hans eigió líf 
myndi fjara út samhliða glóðinni. Ef dauðanum þóknast að 
taka mig undir verndarvæng sinn, mun ég þá einhvers staðar 
skilja eftir mig spor eða jafnvel ör? Varla yrði líkfund-
ur minn beinlínis ástæða til þjóðarsorgar en þeir tilfinn-
inganæmustu myndu kannski láta svo lítið að segja: "Vesa-
lings auminginn, að fólk skuli fara út í svona eiturlyfja-
fargan." 

Hann taldi sig vinasnauðan en skjátlaðist þó í því efni. 
Eitthvað lítið og lóðið nálgaðist hann varfærnislega og 
þefaði loks af daunillum fataleppunum er hann bar. Hann 
beið án þess að hreyfa sig og vann loks traust hundsins. 
Hundurinn sleikti hönd hans og fékk að launum værðarlegt 
klapp bakvið eyrað. Tungumál þeirra voru ólík en samt 
nutu þeir félagsskapar og hlýju hvors annars. Þeir virt-
ust skilja hvorn annan til fullnustu. 
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Starfsmenn almenningsgarðsins mættu til vinnu á slaginu 
7 morguninn eftir. Við þeim blasti sýn er gaf þeim flestum 
frí þann daginn. Maður og hundur sem hjúfruðu sig hvor 
upp að öðrum með brostin augu en bros um munn. Frosih tár 
þeirra þiðnuðu er sólin sigraði skýjabakkann. Ekkert gat 
vakið þá aftur til einveru og kulda. 

Rauð, gul og græn stigu laufblöðin feigðardans í skraut-
legri hringiðu. Virtustu standa saman sem sterk heild uns 
næsta vindhviða barst um og feykti þeim á ógnarhraða hverju 
í sína áttina. 

Gjört í nóvember 1984 
Björn Þ. Vogar 

Augnablik 
Blátt, grátt, bleikt, 

eitt augnablik. 

Ljós á stangli, 

og frosinn morguninn 
lyftir fjöllunum, 
veröldinni. 

Augnablik 
í kyrrðinni, 

hóstar bílvél. 

Finnur M 
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Hugsjónir 

mig vantar hugsjónir 

til að lifa fyrir 
berjast fyrir 

og falla fyrir 
áður en afleiðíngar þeirra koma í ljós 



Að veiða orð 

Orð 
eru fiðrildi 
og viðkvæmir vængir þeirra 
geta brotnað 
í netinu. 
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Framtíð 

aðallinn orðinn undirtylla borgaranna 
öreigarnir berjast fyrir vídeó 
í stað réttlætis 
ómenníngin heitir framfarir 

nútíminn 
mestur 
bestur 
fullkomnastur 

og allir aðrir tímar falla í skugga hans 

menníng 
klassík með diskótakti 

stjórnskörúngar 
spjöld með innantómum slagorðum 

þjóðarstolt 
að selja ættjörðina hæstbjóðanda 

kapphlaup 
í átt að sólinni 
sem endar á brún hengiflugs 

Þorsteinn 
Siglaugsson. 
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