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Ritstjórapisíill 

Nú er Lesbókin komin út í annað sinn og fæðingar-
hríðirnar að baki. Ekki mátti heyra annað en aö henni 
hafi verið vel tekið og er '.það <;von raíh að útgáfáÁhennar 
haldi áf ram samfara útgáfu Munins. 

Sem fyrr er um hugverk nemenda að ræða, en einnig má 
finna smá pistil um eriendar ljóðatilraunir í árdaga. 
í bókinni má auk þess sjá að hið skrifaða mál hefur 
ekki öll völd í sínum höndum, heldur má firana þá skemmti-
legu nýbreytni sem í daglegu tali nefnist myndasaga. 

Um leið og ég vona áð hver og einn finni eitthvað við 
sitt hæfi, vil ég óska nemendum góðs gengis í komandi 
prófum. Ekki er heldur úr vegi að þakka ritstjórn Mun-
ins og Lesbókarinnar samstarfið sem og öllu þeim er komu 
við sögu þar sem ritstjóri Lesbókarinnar lætur formlega 
af störfum nú í vor. 

/u^uu^r^ /4<*<U+^t, ÍHVS 

Gjört í maí 1985, 



Björn Þ. Vogar 

Of seint? 

Öldugjálfrið seytlaði inn í vitund hans þar sem hann 
stóð við borðstokkinn í hinsta sinn. Hann kvaddi skips-
félaga sína án þess að gefa í skyn að þeir myndu aftur 
sjást. Sú stund var runnin upp er myndi marka tímamót 
í sögu hans. 

Búinn að vinna á fragtara í fimm ár cg þó einungis 22 
ára. Hann leit reyndar út fyrir að vera nálægt þrítugu. 
Andlitið var veðurbarið og rúnum rist. Undir blóðhlaup-
num augunum voru dökkir baugar. 

Það var ekkert sem minnti lengur á smáfríða Ijóshærða 
drenginn sem þrýsti móðurhendina værðarlega er þau gáfu 
svönunum brauð. Aðeins tíu árum áður. Var hann sá er 
dúxað hafði á gagnfræðiárum sínum? Var hann drengurinn 
er flestir höfðu spáð glæstri framtíð? 

Viðhorf hans til lífsins höfðu gerbreyst^er faðir 
hans skildi við móðurina og hélt til Bandaríkjanna með 
snoppufríða fyrirsætu undir hendinni, Nítján ára stúlku 
er best var lýst með því að andlitsfarðinn vó meira en 
heilabörkurinn. 

Þótt hann hefði verið orðinn 16 ára var hann of^ungur 
til að skilja hversu alvarlegt ástandið var orðið í sam-
búðarmálum foreldra sinna. Föður sinn sá hann æ sjald-
nar. Mamma hans var með hálfgert hreingerningarbrjálæði. 
Horfði einatt hálfbrostnum augum á myndina er hafði verið 
tekin af þeim á brúðkaupsdaginn. 



"Mamma, af hverju er svona langt síðan pabbi hefur 
komió heim?" 

Hún hafði ekki ansað honum heldur sogið að sér reyk 
eins og hún ætti lífið að leysa og horft í aðra átt. 

"Er hann dauður eða hvað? Gerðu það talaðu við mig, 
þú ert alveg hætt að tala við mig." 

Rðdd hans var þá enn hlý en var nokkurn keim af óþol-
inmæði. 

"Æi Gunni minn farðu og vertu úti. Mígrenið er alveg 
að drepa mig, ég get ekki talað við þig." 

"Þú þykist alltaf vera með hausverk, því í andskot-
anum ferðu ekki til læknis? Ég vil vita hvað hefur komið 
fyrir pabba. Strákarnir segja að hann sér að gera það 
með einhverri heilalausri gellu út í bæ." 

Þá var skyndilega sem móðir hans tvístraðist í þús-
und brot. Hun öskraði að hann skyldi hundskast út og 
reyna frekar að vinna fyrir sér en gera henni lífið 
leitt með návist sinni. 

Það voru spyrjandi blá augu sem hún háfði mætt. 
Augu sem fylltust skilningsvana tárum sem runnu niður 
bústnar kinnarnar áður en þau hurfu niður í dumbrautt 
gólfteppið. Þetta voru síðustu tárin sem fóru í ferða-
lag um andlit hans. Síðasti votturinn af heitum til-
finningum, æskunni, sem böðuðu líkamanh. 

Hann hafði ekki óhlýðnast móður sinni þá frekar en 
fyrrum. Hann hljóp út án þess að skeyta um að móðir 
hans kallaði milli gráthviðanna að henni væri ekki 
sjálfrátt. Á þessarri stundu hafði honum skilist að 
hann væri eitthvað sem betur týndist í tilverunni. 
Hann hafði alltaf verið vinafár og nú tók steininn úr 
þegar móðir hans gaf skít í hans aumu sál.. Hann hafði 
rölt niður að höfn þar sem hann hafði fengið strok- : 
leðrið hans Bakkusar lánað og þurrkað menntaskólaum-
sóknina burt úr höfði sínu. Það sem hann hafði alltaf 
viljað og miðað framtíðina við, skolaðist þannig niður 
í ræsið samhliða regndropunum sem höfðu tekið yfirhönd-
ina ásamt glottandi náttmyrkrinu. 

Lífstíll hans hafði aldrei miðast við að hann ynni á 
sjó. Hann var veikbyggður, auðtrúa og hafði ekki lag á 
að hlýðnast skipunum annarra án þess að fetta fingur út 
í verkið. Það kostaði hann ótal þjáningar. 

í ýmsum hafnarborgum Evrópu kynntist hann spillingu 
sem brátt varð Bakkusi yfirsterkari. 



Hann starði niður í djúpió og reynái að hugsa rök- ; 
rétt. Máttvana fæturnir báru hann yfir bryggjuna og í 
land. Hann passaði sig á því að líta ekki aftur, það 
var hvort sem er einskis aó sakna. Hann pantaði leigu-
bíi og keyrði um-bæinn án þess að svara bílstjóranum 
hvert hann ætlaði. Hann átti sand af seðlum, kviksand 
af seðlum sem svo auðveldlega gat gleypt hann-. 

Hann hrökk vió er hann áttaði sig á að hann var 
staddur í gamla hverfinu sínu. Þarna var gulgræna hús-. 
ið og það sem hann ekki skildi, nýlegur Range-Rover 
fyrir framan húsið. Það var auðvitað að kerlingin væri 
búin að ná sér í einhvern sílspikaðan milljónera. En 
var það rétt sem honum sýndist? Gat þetta verið faðir 
hans sem leiddi þarna móður hans um garðinn eins og 
Amor hefði skotið sinni beittustu ör í hjörtu þeirra 
beggja á ný? 

Áður en tilfinningarnar báru hann ofurliði heyrði 
hann óljóst gegnum útvarpið að innritun'á öldungadeiid 
stæði yfir þessa vikuna. 

Gjört 1 Myvatnssveit 
júní 198i+. 



Ulf Egström Andvaramixa 

Til ]rín fröken Dómhildur 
(edaástarjátning sænsks félagsrádgjafa og dýravinar) 

Málgleði þín 
veldur mér ógleði ,- gleðisnauðri, 
svo að ég 
dýfi m<=r í ídýfuna í dívaninum. 
Ötataður óætri ólyfjan, niðurhelltri, 
held ég á braut 
niðurbrotinn. . .. , • 
Það hrossabrestur í morgunkommóðunni 
þegar ég brokka inn í hana. 
Móður óg másandi 
sé ég þig ekki fyrir sólinni 
Dómhildur. 



Pétur Örn 1984 

Stríd 

Niðurbrotin sólin mjakar inolum sínum 
upp himininn, 
og sleppir hungruðum geislunum 
lausum, frjálsum. * ' • ' .-.. 

Herbergið fyilist brjáluðuin 
geislunum. 
í angist minni ræðst ég 
á rofann og slæ. 
Sextíuvöttin fæla þá burt. 

Allan daginn húka þeir úti, 
og bíða þess að ég slökkvi, 
hungraðir í húðina mína. 

En ég slökkti ekki fyrr en 
kvöldið var komið, 
og dagurinn úti. 
Þeir dóu allir, 
og ég er ennþá jafnhvítur 
og áður. Feginn. 

Morguninn eftir kemur hun, 
sundurkeyrð og niðurbrotin, 
sólin. 
En ég bjarga mér alltaf 
fyrir horn, og slepp. 



Sijtr. 
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Uggi Jonsson 
Gústav Geir Bollason 
Sigtryggur Bjarni Baldvinsson 

í þokunni verpa hænurnar fúleggjum. 

Á haustin fá roðhænsnin hreisturlos. 

Og hlaupa um alsnakin á vetúrna -
tvöföld í roðinu. 

Allsnagtarhænan býöur bér að fletta öðru af sér - þig 
til að klæða í. En þú firrist og iðar af oflæti og 
virðir ekki pútuna viðlits. Hún lýtur höfði, móðgast, 
roðnar og andvarpar allt í senn. Þú finnur til lítils-
háttar iðrunar en minnist þess þó fljótlega að dyr eru 
mðnnum óæðri. / ; 
Þú verður argur þegar hún svo - með þótta segir þer að 
bíða þar til hún bjóði þér nsst. 

2.1 



Ofbeldi kefflur askvaðandi úr djúpunum fram á miéja sviðs-
myndina í heila þínum. Þa6 smýgur niður skrokkinn og 
fram í fót þinn sem sparkar snöggt til hænunnar. 
Fóturinn hittir hænuhausinn. 
Hausinn slengist aftur á bak með tunguna klemmda í goggn-
um. . Hálsinn mölbrotnar og það örlar á kæfðu andláts-
gaggi-
En iöpp þín i olíuþolnum, járnbentum skóm með stálti 
kveinkar sér ei. 

13 
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Heiður hani Ser hamforum og æðir að þér. 
Stórvaxinn úlfurinn lætur tennur skipta - skór þínir 
^ru fqrnarlambið. 
Brestur í tönnum. 
Ölfurirai gefur þig upp á bátinn og þó hanasálin innst 
inni syrgi hænuna rífur ,hann hana í sig með roði og 
ollu tilheyrandi. 
<3lfurinn fer hamforum á ný. Máltíðin vakti langanir. 
Haninn hoppar pakksaddur og glaður í bragði inn í 
hænsnakofann til að njóta ásta. 

14 
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Þér blöskrar hamfarirnar, tannaförin á skónum, átæðið 
og hve mjög þig sjálfan langar til að fylgja síðasta 
dæmi hanans. 
Husfreyjan er jú inni aó steikja kleinur. 
Já, húsfreyjan ilmar eins og kleina, sú bölvaða tólgar-
kerling. Hún myndi bráðna undir þér þegar þú kæmir með 
eilífan ástareldinn í brjósti þínu og svo náttúrulega 
núningurinn. 

16 
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saman 

Þú, í örvæntingu eftir ræðu 
hlöðu. Viðkvæmur fyrir ár-

Kumm, athygli s vert. 
Þunglyndi ásækir þig ogsest 
heltekur þig og dregur íík-

mína, flýrð inn í 
ásum eftir allt 

að í höfðinu -
lega til dauða. 



Þú dregur reipi yfir bjálka í loftinu og snaran er aug-
ljós á öórum enda þess, sem þú lætur hafa-.í hæfilegri 
hæð, en festir hinn. 

Ég kalla tii þín: 
"NEI. Ekki gera þetta, þú mátt það ekki. Hvað um kon-
una og börnin." (Mín mistök að grípa í vitlaust hálm-
strá. ) "Þetta var nú bara ein hæna. Ég meinti þetta 
alls ekki svona illa, þe.tta átti bara að vera smá 
spaug." 

21 



ÞÚ sinnir í engu oröum mínum, en stígur upp á stól og 
feró aö biðja i fyrsta sinn.' Það er einsog þú sért 
að ávarpa heyið í hlöðunni, þegar þú segir: "Góði guð, 
bjarg sálu minni og veit henni bjannak" þiti -J- ii 

Ég leita x huga mér að síðasta hálmsrráinu þér til 
bjargar, en finn,þessí stað, eitt við fætur mér. Ég 
nota það til að stanga úr tönnunum áður en ég kalla 
til þín að heimsborgarahstti: 

"FAR VEL FRANS." 

Bjannak - blessun. 

22 
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ÞÚ sem daufdumbur, lítur ekki einu sinni upp, en stekkur 
þess í stað niður af stólnum. 
Snaran herpist um háls þinn. 
Þú kippist til einsog þú sért með krampa af einhverju 
tagi. 
Gleraugun, heyrnartæki, hártoppur og falskar tennur. 
Þessir hlutir falla hver af öðrum á hlöðugólfið. Eftir 
það hangir þú í snörunni, með síðustu kippina. Tómlegur 
oröinn, minnir þú mig á tré sem nýlega hefur verið 
greinahöggvið eftir lauffellingar haustsins. Aftur á 
móti hefur hlöðugólfið öðlast ábúðarfullan persónuleika. 

A varöbergi skyggnist það í gegnum gleraugun, hlustar, 
er tiibúið að bíta frá sér og er ekki par snyrtilegt 
með illúðlegan Mandeville-hártoppinn. 

# 
-ys-
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Uggi Jónsson 

Rómantískur dagur á ströndinni 

Ég var á gangi á ströndinni, einn sólríkan og veður-
blíðan suraardag. 
Rómantíkin varð á vegi raínum og hún talaði til mín. 
Hún fór að segja mér frá því hve fallegt allt væri. 
Hún sagði mér í hve mikilli I5tadýrð hafflöturinn 
sindraði vegna geisla sólarinnar. Það var þykkri 
olíubrákinni að þakka^ 
Hún sagði'mér líka hve góða angan legði af hafinu.̂  
Angan sem einkenndist á úrgangi borgarbúa sem flýt-
ur um leiöslur út í hafið og rekur upp á fjörur mín-
ar* 
Því næst benti hún mér á hve margt skemmtilegt væri 
að finna í fjörunni. Til dæmis fallega og skemmti-
legasteina. Það glittir reyndar í stöku steinvölu 
innan um skemmtilegan mannaskít, skemmtilegan kló-
settpappír, smokka, plastpoka, glerbrot og annað 
skemmtilegt rusl af ýmsu tagi. 
Rómantíkrn sagði mér líka hve fallegt lífið væri, 
fugl sitjandi á sjónum. Hann sat fastur í olíunni 
og var í dauðateygjunum. 

Já, það er ekki ýkja margt sem jafnast á við sól-
ríkan og fallegan sumardag á strondinni. 

$ 
'tf 
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Þorsteinn Siglaugsson 

úr bæjarlífinu 

á torginu stendur maður hann hefur slitið hjartað úr 
brjósti sér og hann býöur það vegfarendum, sumir líta 
hneykslaðir á hann og halda svo áfram þeir hafa aldrei 
séð hann áður, aðrir látast ekki .sjá þennan ósóma þeir 
vita að þessi maður hefur staðið þarna í þúsund ár með 
blóðugt hjartað í hendinni og opið sár á brjóstinu. 

30 



La vie moderne 

í nótt 
þegar sólin er sest 
og við dönsum 
tryllt 
í köldu skini mánans 
kann eg að spyrja 
hver hann sé 
þessi annarlegi bjarmi 
í gullnu hári þínu 

Sargo 

í nótt hafa rauð sólarlög vakið drauma mína sem á ör-
skotsstundu fljúga gegnum hugann einsog kvistur sem 
hendist með stórfljóti og nær hvergi festu hafa þeir 
lifað dauðir í huga mínum einsog skip sem leysir fest-
ar í myrkri eru óendanlegar og fáránlegar umþenkingar 
fjaðranna. 

31 
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Petur Orn 85 

Maurildi 

Það vantaði ekki 
annað en að þetta 
gerðist eftir allt saman 
sem undan var gengið 
rúminu. 
Að maurinn sá arna 
stæli 
naglaklippunum. 
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Eindriði 

Minning 

Andartak hörfar myrkrið 
glóðin lýsir 

innhverfist 
deyr. 

Augu mín 
storkna blóðug 

ónæm 
fyrir stungum þínum 

Vorið 
kemur ekki 

bara "hæ" 

sem bergmálar 
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