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Forstjóri: Guðlaugur Þðr Þórðarson 3.P 
Ritstjóri: Sigurður Þðrarinsson 3.X 
Annarritstjóri: Þórarinn Torfason 3.F 
Þriðjiritstjóri: Pétur Örn Friðriksson 3.My 
Ábyrgð: Sigurður Þórarinsson 3.X 
Þeytari: Mulinex 
Þriðji vélstjóri: Sverrir Páll 
Ötgefandi: Otgáfufélag Munins 
Ritstjórar og afgreiðsla: Félagsmálakompan 
Pólitísk afstaða: Með innrásinni. 

Ritstjórapistill 
Meðal skálda þessa skóla hefur lengi tiðk-

ast sá siður að láta ganga á eftir sér með 
efni. Sárafáum hefur nægt að sjá auglýsingar 
uppi á veggjum. Það þarf i flestum tilfellum 
að betla efnið. 

Þetta er ljótur og leiður siður og vil ég 
beina þvi til nemenda að þeir komi hugar-
fóstrum sínum sjálfir til skila, en láti okkur 
ekki ná i það. Það er öllum fyrir bestu: Þið 
losnið við nöldrið i okkur, við losnum ákaf-
lega leiðinlega og þreytandi skyldu. Þvi viss-
ulega verður eitthvert efni að vera. 

Að lokum vil ég óska arftökum mlnum góðs 
gengis og vona um leið að ykkur, nemendur góð-
irf hafi líkað framlag mitt til þessa ágæta 
snepils. 
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Steingrímur Kárason 

Blóðmör 

Veður þennan dag var fallegt. Skaparinn 
hafði séð að sér og vegna mildi sinnar hafði 
hann skvett ofurlitlu af góðu veðri yfir íbúa 
þessa myrka lands, ibúana sem höfðu étið salt 
myrkurs og kulda siðan skaparinn hafði siðast 
stigið upp úr laug góðsemi sinnar sem hann 
baðaði sig óspart upp úr. íbúarnir lyftu mátt-
farnir teknum andlitum sínum gagnvart úðanum 
og lofuðu Guð fyrir gæsku hans. 

Meðal þessa fólks var ungur maður sem stóð 
við hlið ört minnkandi fjölskyldu sinnar sem 
hann hafði árangurslaust reynt að vernda gagn-
vart grimmd máttarvaldanna. Hann hafði séð á 
eftir frumburði sínum ofan í gráðuga, óseðj-
andi moldina. Kona unga mannsins stóð við hlið 
hans, eða likami hennar, þvi öll gleði og 
lifslöngun hennar virtust hafa horfið i mold-
ina með barni hennar. Jarðhýsið, gekk undir 
nafninu bæjarhús, stóð eða öllu heldur sat bak 
við pau. Merkti skikinn sem bærinn var á lá i 
hrammi grimmilegra fjalla sem bægðu burt allri 
birtu meirihluta ársins. 



Sólin horfði glottandi og allsendij ósnort-
in á þessa eymd. Og ekki virtist sem fuglarn-
ir tækju þetta nærri sér og samhryggðust. Nei 
þeir flugu álíka sperrtir og prestsfrúin og 
sungu álika áhyggjulaust og presturinn þegar 
hann jarðsöng dóttur peirra kófdrukkinn. Var 
pað nokkur furða þó að maðurinn fylltist 
blindri heift þegar sýslumaðurinn kom ríðandi 
á hesti sem var næstum jafn feitur og hann 
sjálfur og lýsti þvi yfir að sökum skulda ný-
látins föður unga mannsins við hann pá ætlaði 
hann að taka tiu lambær,rúman helming fjár-
stofns unga bóndans? 

Sýslumaðurinn lét það fylgja að ef hann 
ætlaði að mótmæla þessu þá bæri honum að snúa 
sér til sýslumannsembættisins sem var hann 
sjálfur og sá bóndinn að það væri eins hægt að 
búast við kraftaverki og að það bæri árangur. 

Ungi maðurinn sá hvorki né vissi hvað hann 
gerði þegar hann gekk i skrokk yfirvaldinu og 
vissi ekki fyrr en hann horfði i brostin augu 
þess. Um leið hvarf sólin bak við fjallahnjúk 
og rökkrið sem virtist myrkur i samanburði við 
sólarbirtuna, lokaðist likt og bók utan um lif 
þessa unga manns. 



II 

Þennan dag var slæmt veður. Góðviðri var 
eins fjarlægt og hlátur. 

Fólkið stóð á skjóllausum melnum. Því hafði 
verið skipað að koma og sjá þessa athöfn, þvi 
og öðrum til viðvörunar. 

Snjófjökið huldi öðruhvoru frostsólina sem 
var eins langt frá því að vera hlý og lik-
kista. 

Milli vindhviða var ungi maðurinn leiddur 
að isuðum rekaviðadrumbi sem var á hámelnum. 
Presturinn stóð þar með rassinn uppi vindinn 
og tautaði eitthvað um guð og iðrun. 

Ungi maðurinn stóð teinréttur með vitfirr-
ingslega glóð i augum. Hann hafði litils að 
sakna 1 þessum heimi, konan hans hafði látist 
nokkrum dögum eftir handtöku hans og ekki 
hræddist hann helviti. Hann var lagður á 
drumbinn. Bróðir sýslumannsins stóð við drumb-
inn með stóra og ryðgaða öxi sér við hlið. 

Hann sveiflaði öxinni, andartak skyggði hún 
á sólina, svo féll hún með þungu holhljóði á 
háls unga mannsins. Ekki heyrðist stuna eða 6p 
frá fórnarlambinu heldur deyfður dynkur þegar 
höfuðið valt niður á melinn. 

Blóð hans rann á föðurland hans, föðurland 
sem hafði svikið hann. Blóð réttlætis rann. 

Blóð, b!6ð, bl6ð... 



Pórarinn Torfason 

Sýn 

Gangstigur, 
grasi vaxinn, 
endar hjá marmarasteini. 

Nafn grafið í marmara. 

Mitt nafn . 

Mynd í mótun 

Án vonar 
komstu 
sifellt leitandi 
að brotum 
til að raða saman 

án ótta 
leitaðirðu 
og fannst eitthvað 
nothæft 
ónothæft 

er myndin að verða tilbúin? 



Embla 

Svik 

Orðin 
sem sögð voru 
voru orð til þín. 

Tárin 
sem runnu 
niður kinnar þinar 
orsök orða minna. 

Orðin 
gat ég ekki lengur 
látið ósögð. 

Þvi segi ég þér: 

Pvi miður, 
síðasti neistinn er 
slokknaður. 



G.S. '85 

Eftirsjá 

Ég stend og stari með spyrjandi þrá 
út á hafsins himinbláan flöt 
stend kyrr, likt og steinn sem enginn á. 
Hræddur sem hermaður 
sem á sér enga reisn, 
engin föt. 

Ég sé eitthvað nálgast, eitthvað sjávarsvart, 
var það skugginn, hinn magnþrungni ótti? 
Nei það var alda sem vildi sýna mér svo fjarska 
margt. 
Hún reis, kröftuglega, sem á vængjum arnarins, 
brotnaði, d6, hvarf aftur inn i fábrotinn 
raunveruleikann. 
Það var hennar flótti. 

Hún var ástin til hinsta dropa. 
Hún var það sem okkur langar i. 
En varð mér á í mikilvægum sopa... 

Falin rödd, rödd skynseminnar 
hvislaði i eyra mér: 

Yfir kertaljósi bræðum við aldrei blý. 



Anonymus 2 

Móðir 

Hún hugsar um börn 
sem hún unni svo mjög. 
Þann kærleik, þá hlýju 
sem hún hafði eytt 
á vanþakklát börn 
og kaldlynda menn 
sem skildu ekki ást, tár og mein. 

Nú er hún alein, bitur og sár. 
Burt farin öll sem hún unni svo heitt. 
í hringiðu lifsins þau höfðu henni gleymt, 
pví situr hún ein með brennivinstár. 

pað húmar að kveldi 
og lífsþreyttri sál 
er hvildin veitt. 

Og konan sem eitt sinn átti svo bágt 
lifir með guði og englum 
í sátt. 
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Anonymus 

Dagur á leiðarenda 

Gullmávurinn flýgur hægt 
yfir haffletinum, 
dáist að spegilmynd sinni; 
rennir sér inn yfir landið, 
hellir henni yfir fólk 
að vinnu 
og hlýjar þvi um hjartarætur. 
Pirðum, brosandi augum 
horfir það á hann. 
Þegar hann verður sjálfsagður, 
hækkar hann flugið 
og hverfur i annan stað. 
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Blökk. aðfaranótt 6/1 1985 

Nótt 

Við stóðum pétt saman, 
full örvæntingar og kvíða 
yfir því sem beið okkar. 

Kossar okkar voru saltir af tárum. 

Ég reyndi að prýsta þér að mér 
en 

ég komst aldrei nógu nálægt. 

Þú reyndir að harka af þér 
en 

kveðjustundin var runnin 
upp. 

Þögnin er ærandi hávaði 
andardráttur þinn er eins og 

í gufuskipi, 
marrið i sængurfötunum 

er óbærilegt, 
tifið í klukkunni er eins og 

kór af kirkjuklukkum. 

Ég get ekki sofnað... 

Djöfullinn, að kassettutækið 
sé bilað. 
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Lísa 

Ljóð eftir Lísu 

-öttinn læðist inn um skráargatið, 
hver smuga fyllist af honum. 
Hví sækir hann á mig 
en ekki hina? 

-óttinn og vonin. 
Andstæður sem þó styrkja hverja aðra. 

-Vegir spekinnar eru... 
...ekki þaulhugsaðir. 
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Heba 26.des. '85 

Til afa 

í garðinum eru tré. 
Eitt litið 
og eitt stórt. 
Þegar sólin skin 
blómstra þau hvort um sig 
og fegra umhverfi sitt. 
En þegar á þau blæs 
veitir hið stóra hinu litla skjól 
svo það heldur áfram að vaxa og dafna, 

Ég er aðeins litið 
Þú ert stóra tréð. 

tré. 
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Maqnea 

7 7 : jW2w 
Endalokin 

Ég er hættulegur! 
því... ég er með augu i hnakkanum. 
Gabbaði þig! 
Ertu ekki hrædd elskan?! 
Eg er lika leikari i lest. 
Finnst þér það ekki spennandi?! 
Ég er lika algjör skepna... 
...með dýrslega löngun i þig!! 
Aha!!!, nú ét ég þig með húð og hári 
Hía á þig! 
Þú vannst, ég tapaði. 
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S i g P ó r 

Morgunn 

Eins og sild í tunnu 
eins og sardina i dós 
erum við flutt i geymslu 
á vit lærifeðranna 
og visku 

Eins og fórnarlömb 
nasista 
er rjómi þjóðfélagsins 
og sykur 
fluttur 1 gripalest 
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Vas 

Heimsendir 
hversu tómlegt yrði ekki 

ef 
skipt yrði á sólinni 
og 45% osti 

eða 

ef 
jörðin yrði öll byggð 
karlmönnum 

svona álika og 

ef X 
ýtt yrði á annan hvorn J\ 1110̂ 21111 
rauða hnappinn ° 

hrörnandi framtið 
böðuð bleiku tunglsljósi 
streymir 
í átt til okkar 
streymir 
í opinn faðm okkar 

við stöndum 
falskt bros 
á andliti okkar 

framtíðin hikar 
snýr skyndilega við 
flýr dauðskelfd 

allt svart 
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Þórarinn Torfason 

In memorian 

Þreyttur maður 
í þreyttu umhverfi 
og málverkin á veggjunum 
glotta 
að einsemdinni 
og dauðanum 
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Porsti 

Ská(k) 

mennirnir æða um borðið 
hversvegna eru þeir að flýta 
sér, æða um myrðandi fólk 
sem ekkert hefur gert af sér 
annað en að vera nálægt, 
ská(k) skjótandi sér 
myrðandi aðeins fyrir sigur 
í fáránlegum leik 
en 
þeir eru dauðir 
hverjir ráða 
hverjir stjórna þessum 
ofbeldishneigðu mönnum 
ég hef gerst fjöldamorðingi 
pó ég sitji aðeins við borð 
og hugsi. 
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porsteinn Siglaugsson 

í ýmsum myndum 

birtist dauðinn 

eitrið fjarar ekki út þó 
blómi lífsins hafi 
verund þína 
heltekna 

í örvæntingu andartaks : 
dauðinn birtist 

þö 
heltekinn 
i andliti 

eilíf örvænting 
andartaks 

hvar vera þessi örlög ? 
(ég vil finna þau) 

hver vera þessi örlög ? 
(ég vil tortima þeim) 

hvort munu leitir hefjast ? 

20 



nun 21/2 1986 

2100 

Alger heilaþvottur 
einstaklings 
i þjóðfélagi. 

Uppgjör hans 
við fullkomið 
stjórnkerfi. 

Ein mistök 
og einstaklingurinn 
er annar. 
Ný persóna 
í samræmi 
við hagsmuni. 

Þjóðfélagsnýttur 
uns aftur 
gerir mistök. 

Algert einræði 
fárra útvalinna 
brjálæðinga. 

Dautt pjóðfélag. 
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ðskar Árnason 

Úrræði 

Ég sit við skrifborðið mitt og horfi á 
byssuna mlna. Byssuna sem tengdafaðir minn 
gaf mér í jólagjöf. Ég spyr sjálfan mig af 
hverju þetta þurfti að fara svona. Af hverju 
lét guð þetta fara svona? 6g spyr og spyr en 
get ekki svarað. 

Ég horfi á byssuna. Aumingja tengdapabbi, 
hann heldur að það séu allir eins og hann 
sjálfur. Hann er rjúpnaskytta, en ég... ja, 
ég er að minnsta kosti ekki rjúpnaskytta. Mér 
hefur alltaf þótt það fáránlegt þegar full-
orðnir menn hlaupa upp um fjöll og firnindi 
til þess eins að drepa litla saklasusa fugla. 

Við giftum okkur sama dag og við urðum 
stúdentar. Mér var svosem alveg sama en hún 
vildi það endilega. Að giftast á ég við. Við 
leigðum okkur íbúð í helvíti fallegu húsi. Ég 
hefði alveg viljað eiga heima þar um aldur og 
ævi en hún vildi endilega að við færum að 
byggja. Svo við gerðum það. Þetta átti að 
verða fjögurra herbergja Ibúð með öllum ný-
tisku lifsþægindum. 
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Kunningi minn einn sagði vð okkur einu 
sinni yfir kaffibolla, að við minntum hann á 
þegar hann, á sinum yngri árum, hafði verið í 
sveit. Þá hafði hann einu sinni fundið lóu-
hreiður. Þessi vinur min, hann er þannig 
gerður að öll dýr hænast að honum eins og 
skot. Þannig var það vist með þessi lóuhjón 
sem hann sagði okkur frá. Þau styggðust aldrei 
þó að hann horfði á þau á hverjum degi. Þau 
kepptust við að búa hreiðrið sem best úr 
garði. Svo komu ungarnir. Lóurnar þræluðu og 
ungarnir átu, alveg eins og hjá mannfólkinu. 

Svo var það einn góðan veðurdag þegar ung-
arnir voru skriðnir úr hreiðrinu að hann kom 
akandi sem leið lá á gamla bremsulausa trakt-
ornum hans frænda sins. Hann sá þau ekki fyrr 
en of seint. Þegar honum hafði loks tekist að 
stöðva traktorinn þá stökk hann út og hljóp 
til þeirra. Þá sá hann að hann hafði ekið yfir 
kvenfuglinn. Hann tók hann upp og horfði á 
lifið fjara út. Hinn fuglinn sá hann aldrei 
aftur. Þetta sagði hann þá og þá var hún ekki 
dáin. 

Ég horfi ennþá á byssuna. Af hverju þurfti 
þetta að fara svona? 

Ég var nýkominn heim úr vinnunni þegar 
pabbi hennar hringdi og sagði að hún væri 
dáin. Hún hafði dottið og strætó keyrt yfir 
hana. Hann sagði að ég yrði að taka þessu 
eins og maður. Ég fékk vist taugaáfall. Nöna 
þrem mánuðum seinna segjast þeir ætla að senda 
mig á hressingarhæli. Ég veit vel að það er 
bara fint nafn á geðveikrahæli. Og ég er 
búinn að ákveða að þeim takist ekki að senda 
mig þangað. 

Byssan liggur á borðinu og ég horfi á hana. 
Hvernig ætli það sé að deyja? Ég horfi á 
byssuna. Hún er hlaðin. Ég horfi og ég hugsa, 
horfi og hugsa. Bráðum ætla ég að deyja, en 
þangað til mun ég horfa og hugsa. 
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H a l l i Dean 

Tékkóslóvakía 

Hann braust um bakdyrnar inn. 
Björninn með skriðdrekann sinn. 
Hann skammaðist skrattanum meira 
og skyldu þeir nú fá að heyra. 

Þeir reyndu að malda í móinn 
en munu þó fljótt hafa þagnað 
þvl skipað var þeim inn í skóginn 
og skot þaðan heyrðist svo magnað, 

Ragnarök 

Þær risu i djöflanna veldi 
þær dreifðu um jörðina eldi 
þær deyddu og drápu allt líf 
þær rufu friðarins hlif. 

Þær slökktu sólar birtu 
þær huldu jörðina syrtu 
þær veittu dauðanum byr 
þær opnuðu Lúsifers dyr. 

-o-

Þær drápu vorn siðasta son 
þær eyddu mannkynsins von. 
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Skafti Helgason 

Um tákn 

Kannast ekki allir við örninn, 
svokallaSan "Konung fuglanna"? 
Þegar hann hefur sig 
til lofts úr hásæti sinu, 
og rennir sér 
á þokkafullan en ógnandi hátt 
yfir mó og mel 
hætta smáfuglarnir að syngja, 
og kúra sig þess í stað niður. 
Smádýrin hætta 
að leita sér matar, 
og forða sér i holur sinar. 
Náttúran hættir að anda. 

Þetta er það "frelsi" 
sem þetta tákn Sjálfstæðisflokksins 
og Bandarikja Norður-Ameriku, 
boðar öllum þeim smáu 
i þjóðfélaginu. 
"Ef þú ert ekki, 
eins og ég vil hafa þig 
ert þú ógnun við samfélagið", 
verður gerður óskaðlegur, 
barinn niður, 
lokaður inni, 
gerður tortyggilegur 
með rógi og lygum. 
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Örninn er ekki tákn friðar 
pð sumir vilji láta sem svo 
heldur morða og ránskapar. 
Hann er ógnun öllu lifi. 

Dúfan 
er tákn friðar og einingar. 
Það kúrir sig enginn niður 
pð dðfnahópur fljúgi hjá. 
Samvinna og samstaða 
er dúfunum eiginleg. 
Störfum að friði. 
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