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Sérstakar þakkir fá Þórhallur og Ola Sigga 

Srein riísijóra 
Agætu skólasystkin! 

Hér birtist nú fyrir augum ykkar lesbók Munins, blað 
menningar og lista í M.A. Allnokkrar breytingar eru 
markaðar með þessu fyrsta tölublaði vetrarins. Akveðið var 
strax í haust að lesbókinni skyldi valið það hlutverk í 
framtíðinni að birta ljóð og smásögur sem fyrr en nú 
skyldi auk þessa birta teikningar eftir nemendur, um-
fjöllun um listviðburði og listamenn og fréttir af menn-
ingarviðburðum. Einnig eiga viðtöl við listamenn og 
nemendur, sem sýna einhverja viðleitni í þá átt, að birtast 
í blaðinu. 

Efni lesbókar er því öllu fjölbreyttara en verið hefur 
og vona ég að nemendur kunni að meta það. Vel var 
brugðist við auglýsingum eftir efni og kvarta ég ekki yfir 
áhuga nemenda fyrir að birta ritsmíðarsínar í blaðinu. Ég 
vona að lesbók Munins geti staðið undir nafni sem blað 
menningar og lista í skólanum. Stefnt er að því að gefa 
biaðið út samfara útgáfu Munins a.m.k. þrisvar í vetur. 

Njótum vel, með von um gleðileg jól og ánægjulegt frí. 

1 desember 1987. ow^d^^H 7 
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Sigga vakti mig 

Olæknandi hugvitssemi mannanna (hinna). 
Læknanlegur hreinleiki meyjanna. 
Draugur í húsi hugsana minna. 
-Hví er ég ekki í hópi fjölgendanna. 

jón Ká. 
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Á leikvellinum 

hér stöndura við á brún steinsandkassans 
veggir leikvallarins byrgja okkur sýn 
til hinnar stóru veraldar 
þar sem vörubílar standa í röðum 
og bíða þess 
að við verðum nógu gamlir 
til að taka meirapróf 

Marvin og Moses 

5" 



Af listviðburðum: 
Kvikmyndalist 
Ljóðlist 

Helgi eina í nóvember heimsóttu okkur góðir gestir, 
það voru þau hjónakornin Kristín Jóhannesdóttir kvik-
myndagerðarmaður og Sigurður Pálsson Ijóðskáld. Tilefnið 
var 10 ára afmæli Bókmenntafélags M.A., BóMA. 

I farteskinu höfðu þau kvikmynd Kristinar "A hjara 
veraldar" sem sýnd var í Borgarbíói á laugardeginum. 
Sorgiegt var hve fáir nemendur sáu sér fært að mæta á 
þessa frábæru mynd sem manni finnst betri og betri eftir 
því sem maður hugsar meira um hana, hreint meistaraverk 
íslenskrar kvikmyndagerðar. Handrit afbragðs gott og 
leikur Arnars og Helgu einstakur. 

Daginn eftir sýningu myndarinnar var svo haldið upp 
á afmæli BóMA í Möðruvallakjallara með glæsilegu 
kökuhlaðborði 3ja bekkjar og lestri Sigurðar Pálssonar á 
eigin Ijóðum. Hann ias bæði eldri og nýrri ljóð, áður 
útkomin og óútkomin ljóð, ágætis verk sem gaman var að 
heyra. 

Kristín flutti síðan fyrirlestur um kvikmyndagerð, 
bæði íslenska og franska, mjög fróðlegur fyririestur um 
afstöðu kvikmyndagerðarmanns til kvikmynda. A eftir 
svöruðu þau Sigurður og Kristín fjölmörgum fyrirspurnum 
nemenda og annarra viðstaddra. 

Aðeins einn galli var á þessari annars vel heppnuðu 
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afmælishátíð, það var sama sagan og fyrri daginn, allt of 
fáir mættu, aðeins 30 manns komu til að hlýða á þessa 
góðu gesti. E.t.v. má kenna mánudagsfríi um þessa lélegu 
mætingu nemenda en það er þó hvergi næg afsökun. 
Ekki vil ég trúa því að nemendur hafi eins lítinn áhuga á 
kvikmyndalist og virtist koma fram þessa helgi. 

En þeir sem mættu voru ekki sviknir af frábærri 
dagstund með listamönnunum. Vona ég að nemendur taki 
sig nú saman í andlitinu og mæti betur næst þegar BóMA 
býður til menningarveisiu. 

Hlynur Hailsson. 



Veiði 

8 

I 

1 hyldýpi 
óminnishafsins 
legg ég 
þéttriðin net 
dimmra daga 

A ferð sinni 
sjá grátklökkar 
minningar 
ekki fínt girnið 
í netinu 
og festast í 
þéttriðnum möskvum 
þess 



II 

Þegar ég vitja 
um þéttriðin net 
dimmra daga 
fljúga 
grátklökkar 
minningar 
úr möskvunum 
svífa litla stund 
umhverfis mig 
áður en þær halda 
í hyldýpi 
óminnishafsins 
á ný " :' 

Þórarinn Torfason 



Af listviðburðum: 
Leiklist 

SEPPI 
Leikklúbburinn SAGA hefur vaxið og dafnað síðan hann 

var stofnaður fyrir næstum 12 árum. "Hinn eini sanni 
Seppi" er þriðja verkið sem klúbburinn setur upp á þessu 
ári. Höfundur verksins er Tékki búsettur í Englandi og 
heitir Tom Stoppard. Leikstjórinn, Skúli Gautason, er 
leiklistaráhugamönnum að góðu kunnur. Þetta er annað 
verkið sem hann setur upp með L.S. 

"Hinn einu sanni Seppi" fjallar um tvo ieiklistar-
gagnrýnendur, þá Spóa sem Magnús S. Sigurólason leikur 
og hann Mána sem Friðþjófur I. Sigurðsson túlkar með 
mikium ágætum. Máni er reyndar 2. varamaður í faginu 
en Spói er hins vegar aðalgagnrýnandi síns miðils og er 
ánægður með hlutskipti sitt. 

Verkið byggist sem sagt upp á samræðum gagnrýnend-
anna og svo leikritinu sem meiningin er að þeir skrifi um. 
Höfundur gerir óspart grín að leiklistargagnrýnendum i 
verkinu, því þeir Máni og Spói eru í meira lagi furðulegir 
náungar. Leikritið sem þeir eiga að gagnrýna er morð-
saga, þriller og farsi. Það hefst á því að frú Puða, 
vinnukonan á Moldáróðali, birtist á sviðinu, leikin af Þóru 
A. Jósepsdóttur. sem átti hreint frábæra punkta í stykk-
inu. Ungfrú Sæla, sem er gestkomandi á Dðalinu, er 
leikin af Mariu Loftsdóttur, sem einnig leysir sitt hlut-
verk vel af hendi. Major Magnús, fatlaður leiðindagaur, 
býsna kaldhæðinn. sem einnig er gestur á Oðalinu, er 
leikinn af Þráni Brjánssyni sem tekst einnig mjög vel upp 
með sitt hlutverk. Frú Saela er svo eigandi Oðalsins leikin 
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af Ingu Völu Jónsdóttur, sem er vaxandi leikari og stóð 
sig með ágætum á sýningunni. Símon Grafstein er svo 
ungi maðurinn sem óvænt kemur í heimsók.n og er það 
Haraldur Davíðsson sem leikur hann af mikilli innlifun og 
túlkar svipbrigði garpsins stórkostlega. 

Símon hefur verið að daðra við ungfrú Blíðu kvöldið 
áður en fyrsti þáttur gerist en elskar í raun frú Sælu 
sem iifir enn í þeirri von að maðurinn hennar birtist 
aftur, en hann fór í gönguferð fyrir tíu árum og hefur 
ekki sést síðan. Leikurinn fer þó fyrst að æsast þegar 
Seppi lögregluforingi, leikinn af Arnari Kristinssyni, 
birtist í leit að geðveikum morðingja sem slapp út fyrr um 

daginn. Þegar lík finnst í stofunni, leikið af Rebekku 
Þráinsdóttur, og Símon Grafstein er drepinn stuttu síðar, 
fara málin virkilega að flækjast. Hvað þá þegar gagnrýn-
andinn Spói flækist í atburðarás sjálfs leikritsins og aðrir 
undarlegir hlutir fara að gerast... 

"Hinn eini sanni Seppi" er skemmtileg sýning og 
afbragðsvel leikin, sviðsmynd er sniðug og búningar til 
fyrirmyndar. Framsögn leikara var að vísu dálítið mis-
jöfn, helst virtist Magnús Siguróla dálítið strekktur og 
getur verið að frumsýning hafi þar áhrif á, en í heild var 
leikurinn frábær og að öðrum ólöstuðum fóru Friðþjófur og 
Haraidur best með sín hlutverk í sýningunni. Einnig átti 
Þóra stórleik á köflum. Sýning verksins tók aðeins um 70 
mínútur en að ósekju hefði mátt hafa hlé í verkinu. 

1 heildina er "Hinn eini sanni Seppi" frábær sýning, 
fyndinn, vel leikin bg frumleg. Eg hvet því Menntskæl-
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SEPPI . . . 
inga til að fjölmenna á verkið við fyrsta tækifæri ef þeir 
hafa ekki þegar gert það. 

Leikstjóri, leikarar og aðrir aðstandendur eiga miklar 
þakkir skildar fyrir sýninguna. Og hylltu áhorfendur á 
frumsýningu leikara og leikstjóra lengi að sýningu lokinni 
með glymjandi lófataki. 

Leikklúbburinn SAGA á greinilega framtíðina fyrir sér 
á sviðinu, ef hann heldur áfram af þvílíkum krafti og með 
svo skemmtilegu vali á verkum. 

Takk fyrir mig. 

Hlynur Hallsson. 



Fóstsystir 

Kyrpingar ókringdir gegnum 
fínindi héðan kriktu. 
Lukkudrambur lóssaði fróðhuga 
heiðrifa, iðrafró, lyppukveikur. 

Latínugráni. 

1? 
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Kæri alheimur! Þú ert geðveikur. Þú ert grimmur. Þú 
ert ósanngjarn og vitlaus. 

Þó að framsóknarmenn telji mjólkina veigamesta 
framlag alheimsins til steinaldarmanna nútímans eru 
sálfræðingar sammála um að vídeóið sé farsælli leið til að 
opna umræður um bráðinn ost á kringlu (ásamt tveimur 
kókómjólkurfernum (þ.e. V*l.)). Og stjórnmálamenn eru, 
allir með tölu, minnkaðar útgáfur af fílakaramellum (best 
geymdir í umbúðum). Afstæðir í óravíddum geimsins. Þegar 
hér er komið sögu eru kennarar að tala um að skella sér 
á ball og fara í snjósleðaferð yfir Atlantshafið á farartæki 
er nefnist "Tequila sunrise" (vonandi rifna ekki fötin 
þeirra). 

Þrátt fyrir alla afbrigðilega aðskota- og aukahluti (t.d. 
joystick, tvöfalt rúðugler frá Skjaldborg og ca. 30 tonna 
gleraugu) er ekki hægt að segja annað en að glæpaklíkan 
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í "The Warriors" hafi leikið hrapallega af sér í upphafi 
ljóðsins "Kynlíf Nerós" hinsvegar er bekkurinn sem heild, 
alls ekki ab-something heldur í fullkomnu jafnvægi við 
menningarstrauma í fjármálum klúbbsins. Svo að minnst sé 
á veru bandarískra húsmæðra á litlum fleka í miðri 
Síberíu, er ekki hægt að minnast á að minnsta mál er að 
mæla á Shona (tungumál frumbyggja í Zimbabwe). "Þetta 
mál er að verða svo flókið að mál er að hætta." 

Einnig er hægt að minnast á skyrgerlana, minnstu 
þingmenn efrideildar. aiþingis. Mars. 

Dtskot (geimskot): 
Grænar hrærivélar, 
svífa yfir fölblá engin, 
þær framleiða, 
franska enskustíla 
og mikið af málfræðivillum í. 

ÍS" 
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Vinur 

Þú rífur hjarta mitt 
kramið og marið 
úr höndum mannanna. 
Sem hafa hlegið og hrækt á það 
og höggvið í það skörð með háði sínu. 
Þú huggar hjarta mitt, 
sefar það og strýkur 
uns allt varður aftur gott. 
Þú brosir. 
Opnar skýin og hleypir sólinni inn. 
Hjarta mitt er fullt af sól, 
þinni sól. 

Ef ég ætti hundaól myndi ég hafa þig í bandi 
til að hafa þig hjá mér, alltaf 
alltaf. 
Við myndum ganga saman á vit mannanna. 
Tveir vinir. 
Og mennirnir myndu hörfa og hvísla: 
Þarna koma vinirnir. 

/8 



En ég er einn 
aleinn 
í orrustunni við lífið. 
Uns þú kemur 
vinur minn 
tínir upp brotin 
huggar og hlúir að. 
Og brosir. 

Logi 

n 
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Gísli mundar dansskóna 

Þegar Stebbi fór í Dynheima í annað sinn 
varð hann ástfanginn, því... 

Hann gisti kamarinn 
þar tii baliið var búið. 

Hann tók í hennar hvítu hönd 

... og hún sagði: "Kysstu mig bless, ástin." 

Hann gaf henni koss en gleymdi að hala niður. 

Þú mátt ráða. 



h 

Gísli mundar flöskuna 

Ég kom þar um sumar. 

Allt var svo fallegt... nema Gísli íhaldstrúarmaður. 
Hann á vafalaust ennþá vallarmetið í ljótsku. 

Þú mátt ráða. 

Gísli mundar reiknivélina 
Já, já svo lengirðu bara brotið með (X-l) 
og þá er dæmið leyst. 

Ha, hvernig segirðu ? 

Svona. 

Jaaaá, ókei ! 

Þú raátt ráða. 

£i 
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I 
Stemmning 

Húsið er tómt. Það er enginn í húsinu, nema hún. 
Hún er ein í húsinu. Stendur fyrir framan stóran spegil. 
Nakin. Fötunum hefur hún dreift um allt húsið. Hún er 
ein í húsinu. Nakin. Hún virðir líkama sinn fyrir sér. 
Lokar augunum. Kastar sér á spegilinn. Nakin og ein í 
húsinu. Spegillinn brotnar. Hún fer í gegn. Ut. 
Hrapar. Nakin. Hrapar ein í myrkrinu. Hraðar og 
hraðar. Augun lokuð. Hún veit ekki hvað er fyrir neðan. 
Hún hrapar enn. Það er kanhski ékkert- fyrir neðan. • 

Húsið ér tómt. Það er enginn i húsinu, ekki einu sinni 
hún. 

Þórafinn Torfason 
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Stúlkan sem snéri aftur 

Hún hafði aldrei vakið sérstaka athygli. Sumir höfðu 
jafnvel aldrei teklð eftir henni. Og svo voru það enn aðrir 
sem höfðu aldrei vitað að hún væri til. 

Eftir að fréttirnar um hvarf hennar bárust vissu 
hinsvegar allir hver hún hafði verið, eða töldu sig að 
minnsta kosti vita það. Hvort þeir raunverulega vissi það 
dreg ég í efa og einhvern veginn hafði maður það á 
tilfinningunni að Gróusögurnar hefðu náð yfirhöndinni. 

Það voru fjórir dagar síðan hún hafði horfið, sporlaust. 
Fréttirnar af hvarfi hennar voru allstaðar, ekki bara í 
fjöimiðlum heldur sérstaklega á miiii manna. I skóianum 
var ekki talað um annað. Krakkarnir sem höfðu verið með 
henni í bekk höfðu nóg að gera í frímínútum þegar aðrir 
krakkar þyrptust að þeim til að fá upplýsingar um hana. 
Sumir sögðu líka frá því hvað þeir höfðu heyrt. Sumar 
sögurnar voru skuggalegar en flestar eitthvað um heimili 
hennar, hvernig pabbi hennar var og svoleiðis. 

Hún hafði alltaf verið dálítið ein, ekki blandað geði 
mikið við aðra krakka í skólanum, átti fáa vini. Það var 
kannski vegna þess hve fáir vissu eitthvað um hana að 
þessar sögur urðu til, fólk fór að ímynda sér og jafnvei 
að fuilvissa sig og aðra um að órökstuddur grunur væri 
sannleikur. Svo var pabbi hennar víst eitthvað dálítið 
skrýtinn. Hann virtist ekki hafa neinar áhyggjur af henni, 
var alveg sama. Það gilti hinsvegar ekki um mömmu 
hennar hún hafði víst grátið úr sér augun og var alveg 
vitstola af sorg. Henni fannst víst að það væri sér að 
kenna hvernig komið var, slæmt uppeldi eða eitthvað 

iA 



svoleiðis. Hún átti líka yngri systkini, sumir sögðu þrjú en 
aðrir fjögur. Kannski voru þau eitthvað skrýtin líka. 

Hún hafði horfið á mánudegi. Hún hafði verið í skól-
anum en eftir að honum lauk vissi enginn hvert hún hafði 
farið. Einhver taldi sig hafa séð hana á göngu fyrir utan 
bæinn, en það var ekkert pottþétt. Hún hafði bara horfið 
sporlaust. 

1 gær höfðu einhverjar björgunarsveitir leitað en 
ekkert fundið. 

0E> QO Q P 
OO ^D flp Q ^ 

Yfir helgina var eins og allir hefðu gleymt þessu en ég 
gleymdi þessu ekki þó að hlé hefði verið gert á sögum og 
fréttum. Ég velti því fyrir mér af hverju hún hefði farið 
og hvort eitthvað af þessum sögum sem ég hafði heyrt 
væru sannar, kannski var eitthvað til í þeim, sumum. 

Krakkarnir í skólanum höfðu greinilega ekki gleymt 
þessu heldur, nýjar sögur af fjölskyldunni og henni voru 
komnar á kreik strax á mánudagsmorgni. Það var eins og 
fólk væri alltaf að uppgötva eitthvað nýtt í sambandi við 
hana. 

Svo komu sögur um að henni hefði verið rænt, ég veit 
ekki hvernig þær byrjuðu en á einum degi voru þær 
orðnar svo margar og fjölbreyttar að maður var orðinn 
ruglaður. Svo var hún kannski dáin - kannski hafði hún 
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Stúlkan . . . 

verið myrt. Ég vissi það ekki en margir aðrir vissu það og 
þeir voru ekkert að liggja á þeim upplýsingum sem þeir 
höfðu. Svo fóru sumir að segja að hún myndi ganga aftur, 
ofsækja skólann og nemendurna því henni hafði víst 
alltaf verið illa við skólann eða svo sögðu þeir. Mann 
hryilti við tilhugsuninni, hver myndi verða fyrst fyrir 
barðinu á henni. Samt trúði ég þessu varia, og þó. Maður 
varð auðvitað að taka svona sögum með fyrirvara en 
eitthvað var til í þessu, það töluðu allavega allir um 
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þetta. Hún myndi ganga aftur og ofsækja nemendurna, 
kannski mig. Ég fór yfir það í huganum í skyndingu hvort 
ég hefði einhverntíma gert henni eitthvað, það var aldrei 
að vita. 

Það var svo á laugardegi sem það gerðist. Ég frétti það 
strax, umsjónarmaðurinn í bekknum hringdi í mig, taldi 
það skyldu sína. Það voru ellefu dagar síðan hún hafði 
horfið. Innst inni var ég auðvitað feginn en samt svolítið 
vonsvikinn. Hvað skyidi verða sagt í skólanum á mánudag-
inn? Hvernig yrði upplitið á þeim sem mest höfðu sagt? 
Kannski höfðu allir sagt eitthvað. Já hún hafði víst bara 
gengið inn og samkvæmt áreiðanlegum upplýsingum frá 
umsjónarmanninum þá hafði pabbi hennar sagt brosandi: 
"Svo þú snýrð bara aftur". 

Skyldi hún mæta í skólann á mánudaginn. 

Hlynur H. 

Zí 



Af listviðburðum: 

Tónleikar með 
Sykurmolum 
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Föstudagskvöldið 4. des kl 21.00 héldu TóMA og F.á.t. 
tónleika í Möðruvallakjallara. Tónleikarnir voru vel 
heppnaðir í alla staði, um 220 mættu til að hlusta á tvaer 
frábærar hljómsveitir, aðra óþekkta og hina "heimsfræga". 

HHómsveitin Lost er ung að árum, reyndar aðeins 
mánaðargömul og var að koma fram í fyrsta skipti 
opinberlega. Hljómsveitin er skipuð 5 Akureyringum. Jói 
leikur á klarinett og þenur raddböndin og þetta kvöld var 
drengurinn hreint útsagt frábær, með líflega 
sviðsframkomu og kraftmikinn söng. Félagi Jóa úr 
hljómsveitinni Hóstaflex, sem gerði garðinn frægan á 
Viðarstauk '86, er gítarleikari sveitarinnar, hann Siggi. 
Hann spilar mjög hrátt á gítarinn sem skapar sérstaka 
stemmingu og er stefnumarkandi fyrir hljómsveitina. 
Hinn frábæri bassaleikari grúppunar sem fór á kostum 
þetta kvöld heitir Rögnvaldur, kallaður Röggi. Drengur-
inn sá er ótrúlega góður bassaleikari og athyglivert er að 
hann notar nögl til að framkalla hljóð úr gripnum, frábær 
spilari. lvar er trommuleikari sveitarinnar og tókst 
honum vel upp, klikkaði þó einu sinni lítilsháttar sem 
varla er nokkuð til að minnast á. Ivar á greinilega 
framtíðina fyrir sér sem trommuleikari. Þá er komið að 
Kristjáni Pétri, söngvara sveitarinnar, hann er m.a. 
þekktur fyrir að hafa sungið með "kamarorghestum" og 
"eskoles blúsbandi" í Köben. Kristján Pétur er 
höfuð sveitarinnar sem spilar hrátt rokk. Lost kom 



Tónlist 

Lost Oft 
flestum á óvart fyrir frábæran leik, kraftmikið rokk og 
líflega sviðsframkomu, þeir spiluðu í 45 mínútur sem 
upphitunarhljómsveit fyrir Sykurmolana þetta kvöld. 

Stutt hlé var gert á hljómleikunum, meðan skipt var 
um trommusett. Sykurmolarnir er hljómsveitin sem varð 
ekki fræg á Islandi fyrr en hún hafði slegið í gegn á 
breskri grund og komið tveim lögum inn á vinsældalista, 
bæði óháða og háða. Hún er skipuð söngvurunum Björku 
Guðmundsdóttir og Einari Erni, sem einnig spilar á 
trompett og er sögumaður hljómsveitarinnar. Sigtryggur 
ber húðir af einstakri snilld og Bragi plokkar bassann af 
innlifun. Þór Eldon spilar svo á gítarinn með tilþrifum. 

Hljómsveitin var mætt, fyrstu tónleikar á Akureyri og 
reyndar þeir fyrstu á lslandi sem haldnir eru utan 
Reykjavíkur en jafnframt þeir síðustu sem haldnir eru á 
Islandi árið 1987. Sykurmolarnir eru á leið út að spila 
fyrir Breta og undirrita plötusamning við eitt af stóru 
nöfnunum í plötuútgáfunni þar í landi. 

Tólf lög voru á prógramminu sem var keyrt í gegn af 
miklum krafti og áhorfendum gefinn lítill tími til að hylla 
hljómsveitina á milli laga þó allflestir hefðu haft áhuga á 
því. Fyrsta lagið var nýtt, Mamma, heitir það og svo 
kom hver súpersöngurinn á fætur öðrum. Allt óútgefin 
og óþekkt lög sem þó gripu eyru manns um leið. Molarn-
ir tóku líka "hitt-lögin'1 tvö, Cold sweat og Ammæli og 
mörg önnur góð. Eitt lag sem heillaði fólk sérstaklega 
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Tónleikar • . . 
var Kött kött, sem ég spái miklum vinsældum. Þegar 
Molarnir höfðu spilað í þrjú korter og Einar örn farinn 
að segja fólki sögur í gríð og erg spiluðu Sykurmolarnir 
síðasta lagið á dagskránni. En fólk sem var komið í 
virkilegt stuð og farið að dansa og öskra, sérstaklega eftir 
lagið Kött kött þar sem Einar örn fór á kostum, vildi 
meira og linnti ekki látum fyrr en goðin birtust á sviðinu 
aftur og tóku tvö aukalög við mikil fagnaðarlæti. 

Semsagt frábærir tónleikar og við þá sem misstu af\ 
þessum ^einstæða tónlistáirviðburði segi. ég bara: "Æ æ". 

"«P: " Í 
> ,,, Hlynur Hallsson 
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Tilfinning 

Þrúgandi þðgnin 
þrýstir sér inn. 
Eyru mín öskra 
ekkert ég finn. 

HH*87 
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Björku 
d Ó t t i i r - söngkonu 

Einar Örn, Þór Eldon og Bragi 
var fjarri góðu gamni. 

- Um hvað fjallar þú í textunum, oftast? 
Björk: Bara það sem ég er með á heilanum þá stundina... 
núna er ég með plánetur á heilanum. 
Bragi: Þessvegna heita þrjú lög plánetur... neinei, bara 
eitt lag. 
- Og eru þið komin með efni á stóra plötu núna, texta og 
lög? 
Björk: Jájá, við höfum tekið upp eiginlega öll þaii lög sem 
við höfum samið... allavega öll lög sem við höfum klárað að 
semja og það eru hva... tuttugu eða eitthvað svoleiðis, sem 
við höfum tekið upp allt í allt. Það kemur plata með okkur 
skömmu eftir jól, þar komum við til með að velja úr 
þessu. 
- Kemur hún út hérna á lslandi eða í Bretlandi? 
Björk: Bæði. 
- Bæði, einmitt... og eru textarnir á ensku eða íslensku? 
Björk: Þeir eru alltaf samdir á íslensku... en síðan þýddir 
á ensku. En ég býst við að stóra piatan verði öll á ensku. 
- Þýðið þið textana sjálf eða...? 
Björk: Já, en við fáum oft aðstoð frá einhverjum, kannski 
sem við erum að vinnajneð. Spyrjum þá svona, af því við 
erum náttúrulega ekkert ensk. En annars þýðum við þetta 
bara svona sjálf eftir... eigin klóri. 
- Okei, takk fyrir... kærlega. 
Björk: Það var nú litið. 

VIÐTAL HLYNUR HALLSSON 
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it-s the end of 
THE WORLD 
as we know it 

Ef heimurinn væri minni 
þá værum við stærri. 
Ef heimurinn væri minni, 
væri Reagan minni, 
og þá væri Nancy stærri, 
því að í litlum heimi fréttist 
allt, og þá mundum við öll 
vita hver stjórnar heiminum 
í raun og veru. 
A höggstokkin með aumingjana. 
Bráðum verður of þröngt 
fyrir þau hjónin bæði. 
A höggstokkin með 
Aumingjana. 

Gobbi cheff 
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Ritað 

I kring um mig öskrandi ritvélar sem æstar vilja að á sig 
verði ritað. En ég samkvæmur sjálfum mér sit og glotti, 
þykist ekki vilja gera upp á miili þeirra. Ein þeirra 
þagnar skyndilega, ég hrekk upp skelfingu lostinn yfir 
þessum skjóta harmleik. Lýsi þvíyfir að mér hafi alltaf 
þótt mest til hennar koma og.hafi ætlað að rita á hana 
við fyrsta tækifæri sem hafi veriðrét t ókomið. Af ein-
tómri öfund hljóðna allar hinar, ísömu svipan og ég fer 
að greina hvað ég hef, gert. Eyðilagður maður ieggst ég 
undir lampann og græt. Ég hef hafnað framtíð minni án 
þess að gera mér grein fyrir því í fyrstu. Stekk á 
pennann með storknaða blekinu og reyni að rissa upp 
skilnaðarbréf til þessa skrýtna heims. En þá heyrist 
söngur á ný, sæll en daufur. Ég rís upp, það er hún 
komin aftur og ég brýst aftur í grát, nú af gleði. Trúi 
varla tifinu en er samt viss um að það sé satt. Færi fram 
óstyrkar hendur í flýti og pikka, hún tekur við sér og út 
kemur samningsuppkast við þennan sanngjarna heim. Þessa 
reynslu læt ég mér að kenningu verða og rita alltaf 
reglulega upp frá því. 

HTHE 
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Truflun 

Aðeins hljóðlátt gljáfur 
sjávarins við bátsskrokkana 
í höfninni 
rýfur kyrrláta þögn 
haustkvöldsins 

Skyndilega 
vélarhljóð í fjarska 
nálgast hækkar 
rennur hjá lækkar 
fjarlægist hverfur 

- Og fuglarnir 
fljúga upp 
í gargandi hópum 

Hljóðlátt gljáfur 
sjávarins við bátsskrokkana 
í höfninni 
heyrist ekki lengur 
í húmi haustkvöldsins 

Þórarinn Torfason 
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I sveitinni 

Baular á bænum 
Búkolla hát t . 
Heyrist í hænum 
húmið er grátt . 

KI 
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BÓKMENNTA-
MÓÖÍR, kONa Meyja -
NÍNa BjÖRk ÁRNaöóttin 

Forlagið, 1987. 

Sögusvið bókarinnar er Reykjavík 1958. Ung sve i t a -
stúlka, Helga, sem hefur eignast barn i lausaleik, ræðst í 
vist til ríkra hjóna. Húsmóðirin á heimilinu er drykkju-
sjúklingur, vinalaus og á við s la t ta af tilfinningalegum 
vandamálum að stríða. En við tilkomu nát túrubarnsins 
Helgu leysist smámsaman úr öllum vandamálum konunnar. 

I bókinni eru tekinn fyrir vandamál ýmissa þjóð-
félagshópa s.s. niðursetninga, einstæðra mæðra, fólksins í 
braggahverfunum svo og ríka fólksins. 

Sagan er skrifuð á mjög ljóðrænan hát t og ferst 
höfundi það vel úr hendi. Prásögnin einkennist af 
kynférðislegum lýsingum - fullmiklum á köflum. Ekki er 
laust við að mér finnist efni sögunnar stolið úr öðrum 
bókum s.s. Atómstöðinni, Sunnudagskvöldi til mánudags-
morguns og fleirum. 

En hvað um það, sagan er vel skrifuð og auðmelt, þó 
hún sé síður en svo frumleg. 

Ragna Arný Lárusdóttir 
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GAGNRYNI 
(JaNgaNöi ÍRORNÍ -
QyRöiu ElíassoN 
Mál og menning, 1987. 

Gangandi íkorni heitir ein af þessum svokölluðum 
jólabókum, þó ekki fjalli hún um jólin. Þetta er fyrsta 
skáldsaga Gyrðis Elíassonar, en hann hefur áður sent frá 
sér nokkrar "ljóðabækur". 

1 sögunni segir af frekar ódælum strákhnokka sem 
býr uppi í sveit hjá gömlum hjónum. Síðan breytist hann 
í íkorna, hvort sem það er raunveruleiki eða draumur, og 
leggur leið sína í bæinn. Þar hittir hann fyrir ýmis dýr, 
s.s. björn sem er húsgagnasali og kött sem safnar 
saumavélum. En bæjarlifið á ekki við ikornann. Hann 
snýr aftur út í sveitina ásamt hundinum Bernharði sem á 
bíl. Bókin endar á því, að þeir eru tveir á göngu í 
úrhellisrigningu þegar heimurinn virðist leysast upp og 
lesandanum er látið eftir að ráða í hvort strákurinn er að 
vakna af draumi sínum eða... 

Gyrðir hefur vald á þeim stíl er hann velur sér og 
bókin er á hnökralausu máli. En það er tómahljóð í 
bókinni, í henni er ekkert sem vekur sérstaka athygli og 
situr eftir. Hún er eins og velútlítandi bíll sem hefur 
þann eina ókost að vera ónýtur. 

Við lesturinn duttu mér i hug orð viturs manns þegar 
hann sagði að ef pappír væri svolítið dýrari hugsaði fólk 
dálítið áður en það skrifaði á hann. 

Ölafur Páll Jónsson 
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AStÍN á tÍMUM kÖlGRUNNaK -
Qabniel Qaucia Manguez 

Mál og menning, 1986. 

Þetta er ástarsaga í sérflokki, um Florentino Ariza 
sem bíður eftir elskunni sinni í hálfa öld. 

A meðan ég og Florentino Ariza bíðum á milli vonar og 
ótta eftir hinni heittelskuðu ást Florentino Arizas styttir 
Marquez okkur stundirnar með fjöldanum öllum af stuttum 
frásögnum. 

Frásagnir af, skákmanni, útlaga, kynblendingsstúlku og 
mörgu fleiru. Frásagnir sem eru fullar af lífi, skemmti-
legum likingum og ekki má gleyma hinni leyndu en þó 
kaldrifjuðu kímni Marquez, sem er í flestum bókum hans. 
Bókin endar svo með skipsferð niður eftir hinu mikilfeng-

lega Magdaiemsfljóti sem Karabíska fljótasiglingafélagið 
stendur að. 1 þeirri ferð opinberast ástamál Florentino 
Ariza. 

Fleiri skáldsögur eftir kólumbíska Nóbelsverðlaunahaf-
ann Gabriel Garcia Marquez hafa komið út á íslensku í 
þýðingu Guðbergs Bergssonar og ég mæli eindregið með 
þeim sem jólagjöf handa hverjum sem er: 

Liðsforingjanum berst aldrei bréf. 
Saga um margboðað morð. 
Jarðarför landsmóðurinnar gömlu (smásögur). 
Hundrað ára einsemd. 

Jón Marinó Sævarsson 
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GAGNRÝNI 
Vi<;<3ó: QIGNNUR o<j qlappaskot 
FnaNQuiN 

Iðunn 1986 

Það voru bara blá fótspor á síðunni og ein mynd af 
Viggó hjá þeim í upphafi. Þessar upplýsingar fást úr 
Viggóbókinni "Glennur og glappaskot" og er þar rakinn 
ferill Viggós eins og hann kemur lesendum fyrir sjónir. 

I bókinni má finna gamlar teikningar og hún hefst 
raunar á nokkrum einföldum teikningum auk mikils les-
máls um þennan voðalega dreng sem var fyrir öllum og 
hafði aldrei neitt hagnýu að gera. Hver setti hann t.d. á 
launaskrá? 

I síðari hluta bókarinnar fáum við svo að hlæja 
allhressilega þegar skammarstrik Viggós fara að koma sem 
teiknimyndasaga. og eru tvö skammarstrik á hverri síðu. 

Hver híaer ekki að sjálfvirka skjaiaskápnum, tónlist-
aráhuga drengsins, og svo síðast en ekki síst bestu 
uppfinningu Viggós: Vélinni sem hjálpaði honum að fara 
úr vinnunni?! 

Jón Hjalti Asmundsson 
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