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Þ ó r a r i n n T o r f a s o n 

síðasti skammturinn 

Nakin ljósaperan sem hangir niður úr 
loftinu lýsir upp litla herbergið. Það er 
eins og sólin varpi geislum sínum á gráa 
ópússaða veggina. Beint fyrir neðan 
ljósaperuna situr ungur ljóshærður maður. 
Tárin streyma í stríðum straumum niður 
magrar kinnar hans. En hann skeytir því 
engu. Þau falla eins og stórf^jót niður á 
ermalausan bolinn. Á litlu hringlaga borði 
fyrir framan hann liggur full sprauta. 

1 dívaninum liggur ung stúlka. Belti er 
reyrt þéttingsfast um nakin vinstri 
handlegg hennar. Á gólfinu liggur tóm 
sprauta. Það sést enn móta fyrir nálar-
stungunni á handlegg stúlkunnar. Stúlkan 
opnar augun af veikum mætti og lítur 
á ljóshærða manninn. Tárin streyma enn 
hraðar niður kinnar hans þegar hann lítur 
1 augu hennar. Hún reynir að brosa 
uppörvandi til hans en í stað bross 



uppörvandi til hans en í stað bro 
þjáningargretta á andlit hennar. 
beltið af handlegg hennar og reyr 
um hægri handlegg sinn. Seilist 
sprautunni á borðinu og stingur b 
Þrýstir á svo vökvinn spýtist inn 
Hann kippist til í stólnum og fel 
á borðið sem þolir ekki þunga han 
undan. Sprautan fellur úr hendi 
gólfið. Stúlkan lokar augunum og 
andlit hennar færist ró og friður 
jafnvel sjá votta fyrir daufu bro 

Og nakin ljósaperan kastar gei 
sínum á hreyfingarlausa líkama þe 

ss kemur 
Hann losar 
ir það fast 
ef tir 
eint í æð. 
í hann. 

lur fram 
s og lætur 
hans á 
yf ir 
, það má 
si . 
slum 
irra. 



Sigurður Ingólfsson 

tónar 

í tilefni afmælis Friðriks Jónssonar 
organista. Fylgdi klukku. 

Ef heyrðirðu lífsins hljóma, 
og himnanna englakór, 
og barnsgrát í eyrum óma, 
og öldur er þungur er sjór. 
Þá veistu að stjórnandinn stýrir 
og styrkast sprotinn hans 
er takturinn lífsins og tíminn. 
Og tónlistin sál hvers manns. 



Sigurður Ingólfsson 

Herðist hugar dugur 
hjartað kröftum skarti 
Próf er þungt og þófið 
þegap böl og tölur 
trylla hug og hrella, 
hjartað mitt í narta. 

tárið 

Allt sem vel ég veit og kann 
eða vinn um ótal ár, 
hver regla, skylda, boð og bann 
eru beisli, þess tilgangur smár 
Því það sem gerir manninn mann, 
eru milljón lítil tár. 



Gunn 

ungur hamingjuheimur 

I Gangandi hélt ungur maður 
af stað út í hinn stóra heim 
til að leita svara við spurningum 
sem sífellt voru að angra hann. 

Saklaus hélt hannvaf stað 
stolturyfir landi sínu 
og hélt að heimurinn 
væri hamingjusamari en hann. 

II Stundir liðu. 

III Gangandi kom ungur maður 
utan úr hinum stóra heimi 
með svör við þeim spurningum 
sem sífellt voru að angra hann. 

Saklaus kom ei, heldur sekur 
um sorgir margra 
en huggaði sig við að heimurinn 
var orðinn hamingjusamari en hann. 
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til hennar hérna...æi... 

Mig vantaði einhvern að verma mig 
þú varst hjá mér í nótt 
lagðist niður og lofaðir mér 
linast, koma of fljótt. 

Við áttum hvort annað í örskamma stund 
erum ókunnug þaðan í frá. 
Ég stífna, lít annað, stari í gólf 
æ, stelpan sem ég lagði mig hjá 

í gærkveldi. 
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Mademoise l l e Flegme 

þrá 

É g . . . 
Fölnað blóm á kÖldu vetrarkvöldi 
sem bíður fyrstu sólargeislanna. 

þú 

Án þín 
er lífið eins og að skrifa 
með tómum blekpenna 
. . . . tilgangslaust. 
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um tilgang lífsins 

Að leiðarlokum 
mun ömurleiki lífs míns 
engu máli skipta. 

Það hefur hvort eð er 
aðeins einn tilgang: 

Að deyja. 

(Hvað er líf manns annað 
en misheppnuð tilraun 
til að vera dauður ? ) 

i2 



timbur 

Höfuð mitt klofið 
lætur einsog handskella 
á teitri stundu 
suður á Spánarströnd. 

Há timbraðir innviðir hugans 
hugsa á meðan: 

i . . ? 
? 

« ' « 
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P é t u r Örn. '?5 

dauðahræðsla 

Mér var tjáð 
Það ég væri að eldast 
Eyru mín 
Lyktuðu tárum táfýlu, 
Og myrkur dauðans 
Nálgaðist mig 
í skelfingarópi. 
Skyndilega dofnaði ég niður; 
Fingur mínir krepptust 
Að þumlinum 
Og líkami minn... 

svitnaði ei meir 
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P e t u r Örn. H.S *l? 

sniglafjölskyldan dansar til dýrðar 
deyjandi snúðum og sjómönnum 

sveiflur sveiflna blárra 
sanda, stranda 
bátamergð 
á bóla kafi 
lík þeirra lúnu 
er sjóinn sóttu 
í elju og byl 
svita láku fyrir lifibrauð 
og dauði 
dauði dauðra manna 
blárra stranda 
í öldu sveiflum 
líður út 
líður út 
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Þorsteinn Siglausson 

Fráleitt ekki performans með 
handklæði 
eru til margra hluta 
nytsamleg 
til 
dæmis er ekki ráðlegt 
að snýta 
sér í þau. 
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Þorsteinn .Siglaugsson 

Ég sagði skjannahvítt ljósið. 
Þú nóttin. Ofbirta. Sprenging. 
Ekkineitt. Skjannahvítt ljós. 
Gleypir. Nóttina. Innan. Innar. 
Innan minna eigin. Draumar. Nei. 
Ekki. Þú. Afhverju ferðu. Afhverju 
ferðekki. Afhverju. 
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VaS 

eftir pillu 

afleidd mynd reyksins 
í ástandi ólýsanlegu 

sveimar til skýja 
og hugsanir mínar 

óskýrar 
þyrlast mér förlast 
víman eykst og 
andskotinn virðist 

vera 
einsog gvuð en 
gvuð er alls 

ekki 
neinsstaðar nálægur 
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VaS 

boðskapur 

oendanleg ímyndun 
andskotans 
á borðinu 

verður fyrir barðinu 
á veðrinu 

þröng hugsun 
lárétt 

yfirtekur 
lekur 

niður 
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draumur II 
(úr röð drauma hælisbúa) 

Fjölskyldumynd. 

í stóru herbergi sit ég í notalegum hægindastól, 
með fætur uppá borði og glas af víni. 
Þú stendur einsog saltstolpi á miðj .i gólfinu. 
Á veggnum andspænis mér er mynd af bíl. 
Þegar mér hentar leggur hann af stað og ekur 
hratt út úr myndinni, niður á gólfið 
í fullri stærð. 
Loftið mengast af reyknum úr pústúrrörinu og 
drunur vélarinnar bergmál í herberginu. 
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ÞÚ hrópar örvæntingarfullur upp yfir þig. 
Högg 
Bein þín mölbrotin; þú kastast í gegnum 
skáphurð. 

Bíllinn ekur út úr ímyndun minni, en í opinu 
á myndinni birtist mamma og brosir við mér 
í saklausum leik mínum. 

Fætur þínir stingast máttvana út um brotna 
hurðina, þar út berast einnig kvalarfull 
hrygluhlj óð. 

Blóðið kemur út undan hurðinni og drýpur 
niður á gólfið. 
Angan þess fyllir brátt vit mín . 
Sælubros breiðist út um andlit mömmu 
og mér líður vel. 
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Tíminn líður, það hættir að korra í þér óg 
blóðið storknar. 
Síðan liggur þungur daunn rotnunar óbifanlegur 
í andrúmsloftinu. 
Þá er mamma fullnægð á svip og mér líður vel, 
svo miklu betur, betur en nokkru sinni. 

Já pabbi minn, ef þú aðeins gætir verið 
meðal okkar þegar þessi draumur rætist, 
þá myndirðu skilja hve mikils virði þú 
ert okkur, þrátt fyrir allt. 

' 

3r 

22 



� & 5 6 3 <3/
 


 � +@L"( 
(4A "3 ?*�3"6/B	 !; &3L� /0
 & 
� 6 #��� 
:0 '*$ �8 )%%���'"�## ���� �0*�' )�&�,��#��#� 
���� '"- '�"�# !-(�8 "�##� / '.& ��,&� 
!���& �## '2 !�08���&8 �& ;��& &)��) �&�)(�#� 
�,&�& - )"�&$(�(/")" ����� �# #2 ;���& $&8�8 
���� �& �2�8 �8 "�''� �� '.& #5& �!!�# 
'��&"1&� 5'��&.((�'(/	 � �#�, '!)#�&��!�� $&8�8 
/ !-�"�& � �&  $"�## ��## '*$ �!!�8� #�$�
�����'"� �#90*�' �� � �##�8 '!/ ( '�" "�##�& 
��##� ��!'( - -�&�"��!��#��  1##)# ;��&&� 
!��8� �& )%%���'"�## ���� $%#)8)� 

�.& ���)& �8 !/(� #$  )& *�&  �&!�#�&� �� 
�##!�#�&� �".##(' 5!�#��� �1�)#�� �& ,& �� 
$%($%�$#�(��� %�$#�(�� � �$#�&�(� !�08� � 
��(( ��8 �,&'(� '�##�& (��)#��& ��(�& ���� 
�&1")8�## �)�$ �!!� 

*/4*/6"5*0/4� *- '"65 4"70*3 $& 26�&--&4 
� 
40/5
 �0//&	.0* �" %>'*/*5*0/ %>�
� ���� 
3*/4*/6"5*0/� + & 3>$-".& - " I � 
%>'*/*5*0/ %& -�*/4*/6"5+0/ � �   

�� 30** 2**�*?*���� ����"����� �� ��� ���������! GH 
'"-*&3
 �� ?*& �'I&/?�� � �������������5563�!��I� 
�/ -&4 " > 1 1 3 1 > 4 � 130#"#-&.&/5
 
�*65**? ��3@-5 G3"�
 �� /0/� $& /�&45 � 5.5 

��J-? �� 5%B� ��# ! 0635+60* ,� ����� 5 03 + � �& /& 
1&69 5065 %& .>.& 1 " 4 "--&3 -&63 %&."/%&3	
 
��&45 1"4 -& .0.&/5
 ����� ���
����� 
	���������� ���� +96*	>5/ +"*5 0653? =0?&
! � 

�
�� �� � 	 � 

MC �3*�'5 
C �-465*-?4&/5 &4'.*/&� 

	 ��:��� , ��5'	�6 $#/4, --*&� 
8 7"4 "?'*"�&3 >/7�G3 �� �� 

���� 

0/ &3$**? 3�??A#% ��*
:�&65 5.,?-&3 -& � 
1&65F$"$)&* � ��  

�$��&( 
��!�&� 

��''�# � 
� ��!)+ 

��&( �,&�& 
���!!�"�&� 

��������� 
	�

� � 



KPRflWflME 
jolifanto bambla 6 falli bambla 
grossiga m'pfa habla horem 
égiga goramen 
higo bloiko russula huju 
hollaka hollala 
atúogo bung 
bíago bung 
blago bung 
boseo fataka 
i l i 
schampa wulla vtfussa ólobo 
hej tatta görem 
cschigc zunbada 
miiliíim ssubuflii íiluio ssubudu 
tumba ba- umf 
kusagauma 

O (1917) 

ba - umí HugoBaii 

Hugo Ball, Pbanctic potm, 1917 
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Rudolph De Harak: 

Sounds frora the Alps 
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Robert Brownjohn "Peace" 1970 

Heiraildir: 
Calvin Tomkins ofl. Líf og list Ducharaps 
1887-1968 Rvík 1978 
Gerald .Woods ofl. Art Without Boundaries 
1950-70 London 1972 
Hans Richter: DADA Art And Anti Art 
c 19 6 4 
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Vögguljóð eftir ónefndan höfund: alvegsama. '85 
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S k a f t i H e l g a s o n . Úr l j ó ð a b ó k hans 
" K a b a r e t t " . 

trúðurinn 

Trúðurinn kemur inn á sviðið. Hann leikur 
hrekkjarbrögð, fíflast og hamast, einungis 
til að fá fólkið til að hlæj-a. En aðeins 
fáir af fjöldanum taka undir. Af hverju -

af hverju hlær fólkið ekki? 
Tr.úðurinn líkur atriði sínu, og hverfur 
dapur af sviðinu. Hann veit af hverju, 
það er kreppa. Það er stríð. Hann hafði 
ekki hiigsað um það, meðan fólk gat helgið, 
en nú hlær enginn lengur. Stríðið hefur 
haft sín ahrif á fólkið og þannig 
eyðilagt líf hans. 
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Trúðurinn grætur. Farðinn rennur af andliti 
hans ítaumum, þannig.að það verður flekkótt. 
Hann gengur grátandi eftir götunum. Þessi 
síglaði maður, er gersamlega niðurbrotinn 
andlega sem líkamlega. Grátandi gengur hann 
yfir brúna í miðri borginni. Stöðvar þar og 
hallar sér að stólpa á brúnni miðri , horfir 
langt í fjarsta, 
yfir þökin, þar sem himininn brennur yfir 
víglínunni. Einstaka sprengjudunur berast 
með vindinum, og blandast við nið fljótsins. 
Hann horfir á unga hermenn ganga framhjá 
með stúlkur sér við hlié. Þetta fólk hlær 
ekki lengur að gamansðmum leik hans. Nú er 
hlátur þess gervihlátur hræðslunnar, því 
þetta fólk veit, að það getur. dáið á morgun, 
jafnvel í dag, Hlátur dagsins, er hlátur hins 
nýja trúðs , - stríðsins. Hann starir á 
vantsflauminn , og hverfur síðan í fang hans, 
án ótta, án auðmýktar, og hverfur.... 
Stríðið hefur öðlast nýja fórn. 
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Þorarinn Torfason 

heimsókn í lítið hús 

Heimskur ófrjósemisguð 
fyrir dyrum 
lítils húss 
tvíræður svipur 
á 'steinskornu 
andliti 
von 
án spurnar 

II 

í ,gær dó sorgin 
og gleðin fæddist í 
litlu húsi 
ungir brosandi 
ljósir lokkar 
gerðu vart við sig 
gleði 
áður óþekkt. 
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III 

Frjósemisgoö 
inni í stofu 
lítils húss 
gleði í steinr.unnu 
andliti 
hendur í skauti 
aðdáun 
blandin virðuleik 

IV 

Þrjú högg 
á dyr 
lítils húss 
gamall hokinn vinur 
fyrir dyrum 
boðið til stofu 
skrafað 
um liðinn tíma 

Rakst guð óvænt 
inn í 
lítið hús 
óboðinn 
og án vilja 
húsráðenda 
ungir brosandi 
ljósir lðkkar 
horfnir 
án samþykkis 

33 



VI 

Morgunblað 
dettur inn í 
lítið hús 
sjóndöpur augu 
renna yfir 
staðnæmist hér og þar 
lesa 
með dofnandi áhuga 

VII 

Undarlegir eru mennirnir 
jafnvel í 
litlu húsi 
myrkur óræðs tíma 
skelfir þá 
dauð'inn 
sendir ekki skilaboð 

VIII 

í sófa gamall 
hokinn vinur 
lítils húss 
orð streyma frá vörum 
rótsterkt kaffi 
innfyrir 
fundur 
án kaffis ? 
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Skafti Helgason. Ekki úr ljóðabókinni 
hans . 

stríð 

Glóandi tár. 
Rjúkandi straubretti, 
á æpandi líni. 
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Skafti Helgason 
"Kabarett". 

Ör ljóðabók hans 

slys 

Slys . 
Alklæddir hræfuglar 
hópast að bráðinni 
og kroppa gróusögur 
úr augum og holdi 
fórnardýrsins, 
og núa blóðugum goggum 
í opin sár. 
Slys. . : 
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Skafti Helgason. Ur ljóðabók hans , 
"Kabarett". 

heilræði 

Þegar dimmir, 
og dökkir skuggar 
hylja ásýnd þína. 
Þa mundu, 
að sólin skín alltaf, 
þó að skýin hrannist 
í hlíðum fjallanna. 

Brostu. 
Hlæðu og blástu áhyggjunum burt, 
eins og vindurinn 
sem þýtur í krónum trjánna. 

Og sj áðu, 
sólin skín. 
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