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Grein ritstjóra 
Kæru skólasystkin! 

Þá er hefur önnur Lesbók vetrarins litið ljós 
dagsins. Blaðið einkennist af þeirri miklu grósku í 
lista og menningarlífi sem hefur verið í félagsiífi 
skólans upp á síðkastið. Listadagar eru nýafstaðnir, 
nánar tiltekið var þeim slitið í gærkvöldi. Margt gott 
var framkvæmt á þeim tíma er Listadagarnir stóðu 
yfir og nýtur Lesbók góðs af því. Efni Lesbókar er 
því mjög fjölbreytt eins og til stóð. Ekki er það 
ætlun mín að kvarta yfir áhugaleysi nemenda á að 
skrifa í Lesbókina þó það sé ekki beint þvingað upp á 
mann efni. Eftir viðtökum að dæma líkaði nemendum 
vel við þær breytingar sem markaðar voru með síðustu 
Lesbók og er það von mín að þetta tölublað fái eins 
jákvæðar móttökur. 

Verði ykkur að góðu og hafið það sem best í 
páskafríi. 

I mars 1988. IÍVW\ 



Af listviðburðum: 
Leiklist 

ÉG ES SVO GLADUR! 
-af Grænjöxlum og öðru skemmtilegu 

Myrkur. Ljós koma upp, hljómsveit uppi á lofti, á 
sviðinu blár dúkur, fimm til sex mislitir kassar og 
loks fjöldinn aliur af syngjandi grænjöxlum. 

Fimmtudaginn 17. mars frumsýndi leikklúbburinn 
Saga leikritið Grænjaxla í félagsmiðstöðinni Dynheim-
um. Verkið er eftir Pétur Gunnarsson og tónlist eftir 
Spilverk þjóðanna. Efni leikritsins er eins og höf-
undur orðar það í leikskrá: "unglingurinn og viðskiln-
aður hans við bernskuna og fálmandi fyrstu spor hans 
á fullorðinsbrautum". 

Áhorfendur kynnast aðalpersónunum þeim Kára 
(Friðþjófur Sigurðsson), Dóra (Gunnar Gunnsteinsson), 
Grétu (Helga Hlín Hákonardóttir) og Láru (Asta Júlía 
Theódórsdóttir) fyrst í leikskóia. Þau viðkynni eru þó 
stutt og grænjaxlarnir bera okkur fljótt og snurðu-
laust fram á unglingsárin. Fljótlega kemur að ferm-
ingunni, strákapælingum og stelpnapælingum, áfengi 
og reykingum og áður en langt um líður, ferðinni að 
heiman. 

öllu þessu ferli fylgir ljómandi mikið af vanda-
málum og skemmtilegum atvikum. Fjölskyldan dregst 
að sjálfsögðu inn í atburðarásina, en auk hennar aðilar 
sem virðast hafa þann tilgang að vernda unglingana 



eða hafa þá að féþúfu. öll þessi saga er svo 
skemmtilega blönduð með tónlist Spilverksins í 
ágætum flutningi hljómsveitarinnar Biáar framtennur. 

Frammistaða leikaranna er með afbrigðum góð. 
Friðþjófur Sigurðsson fer á kostum í hlutverki Kára 
og nær góðum tökum á sjálfstæðisbrölti hans. 

Helga Hlín Hákonardóttir er mjög einlæg og tekst 
vel upp með Grétu. Sömu sögu er raunar að segja af 
þeim Gunnari Gunnsteinssyni og Astu Júlíu Theódórs-
dóttur sem fara með hlutverk Dóra og Láru. Þessum 
fjórum tekst ákaflega vel að byggja upp þann anda 
sem oft ríkir milli tveggja vina og tveggja v in-
kvenna. 

Leikarar í sýningunni eru alls 14 og standa sig 
flestir með prýði. Hér skal þó sérstaklega getið, til 
viðbótar fjóreykinu góða, Rebekku Þráinsdóttur og 
Þráins Brjánssonar sem ná skemmtiiegum tökum á 
foreldrahlutverkinu. 

Allar skiptingar ganga fljótt og vei fyrir sig. 
Leikararnir sitja allir innst á sviðinu og bregða sér í 
hlutverk ef'tir því sem við á og hjálpa til við 
skiptingar. Fáeinir kassar á sviðinu skapa sviðs-
myndina og þeim er miskunnarlaust breytt í bíl, borð, 
hjónarúm o.fl. Þetta allt gefur sýningunni léttan blæ 
og áhorfendur, eins og foreidrar, eiga erfitt með að 
henda reiður á unglingunum. 

Leikstjórnin er í höndum Arnheiðar Ingimundar-
dóttur. Ef marka má árangur hennar í þessari sýn-
ingu er hún "leikstjóri af Guðs náð". 

Myrkur og lófaklapp sem aldrei ætlar að linna. 

Með þökk fyrir frábæra skemmtun. 

Þórgnýr 



Sex oró aö sönnu 

reyniraðsofnaeinn 
enekkieinnábáti 
þvíerhannhér 
ekkierneinnannar 
viðerumtvösaman 
enekkiein. 

Jóhann A. 



Kormákur Kormákur 
Kormákur Kormákur 

Yfirlýsing frá "stjórninni" en hana skipa: 
Kristján Ingimarsson 
Hrafnhildur Theodórsdóttir 
Hlynur Hallsson 

Þess misskilnings hefur gætt að útgáfufélagið Hlussa 
og þar með "stjórnin" hafi grætt ógurlega á útgáfu 
blaðsins Kormákur, Kormákur, Kormákur, Kormákur. 
Reyndin er hinsvegar önnur og skal farið hér raeð 
nokkrar staðreyndir því til stuðnings. 

Engar auglýsingar voru í blaðinu og ekki var sótt um 
neinn styrk til útgáfunnar. Gefin voru út 100 tölusett 
eintök sem seld voru á 50 krónur eintakið. "Stjórnin" 
gaf nokkrum velunnurum blaðsins eintök og að þeim 
frátöldum nam sala blaðsins 4550 krónum. Hinsvegar 
kostaði ljósritun ein sér 6000 krónur við þá upphæð 
bættist filmu- og framköllunarkostnaður auk kostnaðar 
við brot á blaðinu svo kostaði hinn vandaði saurblaða-
pappír sem blaðið var prentað sitt. Alls gerði þetta 
rúmar 2000 krónur. 

Það breytir því engu að þótt blaðið hafi selst upp á 
níu mínútum að "stjórnar"-meðlimir þurftu að greiða 
úr eigin vasa með bros á vör úm 30 krónur með 
hverju eintaki. 

Þannig var það nú gott fólk. Þá sem ekki náðu að fá 
sér eintak af blaðinu getura við glatt með því að allar 
líkur eru á því að Kormákur, Korraákur, Kormákur, 
Kormákur 2. tölublað komi út á næsta ári. . 

Bless 
"Stjórnin" 7 



Af listviðburðum: 
Kvikmyndalist 

Akira Kurosawa 

I gær miðvikudaginn 23. mars var sýnd myndin 
"Tengoku to Jigoku" sem hlaut ísienska nafnið 
"Barnaránið". danska nafnið "Himmel og helvede" og 
enska nafnið "High and low". Mynd þessi var gerð í 
Japan og þariendur maður að nafni Akira Kurosawa 
stjórnaði gerð hennar. Kurosawa fæddist 23. mars á 
því herrans ári 1910 og þótti því vel við hæfi að 
sýna myndina á 78. afmælisdegi meistarans. 

1 dag eru liðin 45 ár frá því hann markaðssetti 
sína fyrstu mynd, sem bar nafnið "Sanshiro Sugata", 
sem ég kann engin skil á. En það var át ta árum 
síðar að Kurosawa skaut upp á stjörnuhimininn. Þá 
var það "Rashomon " sem hefur unnið sér það helst til 
frægðar að vera sýnd í hinu íslenska ríkissjónvarpi. 
Einnig hlaut hún fyrstu verðlaun á kvikmyndahátíð-
inni í Vín 1951. A þeim tíma var það mesti heiður 
sem japönskum kvikmyndagerðarmanni hafði hlotnast. 
Og þessi kynning jók einnig áhuga vesturlandabúa á 
austurlenskri kvikmyndagerð. Tveim árum síðar sendi 
hann frá sér myndina -Ikuru (Living)", sem margir 
kvikmyndagagnrýnendur álíta bestu kvikmynd sög-
unnar. En árið 1954 sló Kurosawa öll fyrri met er 
hann sendi frá sér myndina "Shichinin no Samurai 
(Seven Samurai.)" Hún þótti afburða góð í alla staði 
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og seldist mjög vel. Þykjast menn sjá víða áhrif frá 
henni, til dæmis mætti nefna hina svokölluðu spag-
hettivestra. 

Nú eru liðin 34 ár síðan Sjö Samuræar sáust fyrst 
á hvíta tjaidinu og allan þann tíma hefur meistarinn 
sent reglulega frá sér hvert stórvirkið á fætur öðru. 
Sem dæmi mætti nefna myndir eins og The Throne of 
Blood, The Lower Depths, Sanjuro, Red Beard, og 
Ran. Sú síðastnefnda hlaut tvær útnefningar til 
Öskarsverðlauna árið 1985, þá sem besta erlenda 
myndin, og þóttu búningarnir afburða vel hannaðir. 

Síðasta verkið sem hann lagði nafn sitt við var 
Runaway Train sem byggð er á handriti meistarans. 
Að mínu áliti er myndin ein af fáum rósum í hnappa-
gati Cannon kvikmyndaversins, eins og flestum er 
kunnugt eru afurðir þess með þeim lélegri á markaðn-
um. Seinustu þrjú árin hefur lítið frést af meistar-
anum og mér þykir alls ekki ólíklegt að hann sé 
sestur í helgan stein. Þó sást hann í borginni Holl-
ywood eigi alls fyrir löngu þar sem hann afhenti 
Sidney Pollack Öskarsverðlaun fyrir myndina Jörð í 
Afríku. En síðan hefur fátt til hans spurst. 

Asmundur Þorkelsson 



Af listviðburðum: 
Leiklist 

TÍGRISDYR I 

MÖDRUVALLAKJALLARA 

Landsmót UMFl er kannski síðasti staður á 
jörðinni til að fara í leikhús, en þetta gerði ég nú 
samt í sumar sem leið, enda íþróttaáhugi minn a l l -
lítilfjörlegur, svo ekki sé meira sagt. þar var nefni^-
lega kominn lítill hópur leikara "að sunnan" til að 
sýna leikritið "Eru tígrisdýr í Kóngó" fyrir þær 
heilbrigðu sálir í hraustum líkömum sem fylltu 
Húsavíkurbæ þessa sólbjörtu helgi. 

"Tígrisdýrin" eru eftir þá sænsku finna, Bengt 
Ahlfors og Johan Bargum og fjallar eins og allir vita 
um hinn sívinsæla sjúkdóm eyðni. Tveir menn sitja á 
kaffihúsi og ræða um krankleika þennan. Þeir setja 
upp dæmi þar sem annar smitast af sjúkdómnum og 
ræða fram og aftur um afleiðingar þessa. Svona 
gengur þetta í tvo klukkutíma, ef mig misminnir 
ekki. Af þessu má hafa hina bestu skemmtun og 
hugsanleg vaknar einhver til umhugsunar um máiið, 
þetta er nefnilega alvarlegt mál ekki satt? Að lokum 
má geta þess að leikararnir, þeir Viðar Eggertsson og 
Harald G Haraldsson voru bara helv. góðir og ekki er 
annað að sjá en leikstjórinn Inga Bjarnason hafi leyst 
si t t starf vel af hendi, og ekki orð meir um það. 

Toggi. 

10 



3. verðlaun í ljóða-
samkeppni Listadaga 

Þú hugsun 
sem ólst afkvæmi þitt 
fæddir það 
á brauði lífsins 
klæddir það 
holdi svefnsins 
og skírðir það 
draum. 
Þú gafst okkur gjöf 
sem opnar okkur 
annan heim. 

Helga Björg Jónasardóttir. 

11 
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Húsió 

Ég snéri baki í húsið. Gekk burt. Vildi komast 
sem allra lengst frá því. Það vakti óþægilegar 
minningar í huga mér. Gróf upp gamiar minningar 
sem voru að mestu gleymdar. Minningar sem ég vildi 
gieyma. 

Auk þess var það orðið svo ljótt. Eitt sinn var 
þetta fegursta og staersta húsið í þorpinu. Hvítmálað 
með rauðu þaki, eins og flest hús á þeim tíma. Allir 
krakkarnir í þorpinu öfunduðu okkur af því að búa í 
svona stóru og fallegu húsi. Ég skil það vel. Við 
systkinin vorum stolt af því. 

Fólkið sagði að það væri sál í þessu húsi. Það var 
rétt hjá því. Hún er enn í því. Ég fann fyrir henni 
þegar ég kom inn í það síðast, og hún er jafnóþægi-
leg og hún var. Nú hefur hún allt húsið fyrir sig 
eina. Það er enginn að þvælast fyrir henni, enginn 
sem hún þarf að hrekja á brott. Eins og einu sinni. 
Það vill enginn búa í því lengur, enda er það orðið 
svo ljótt. Málningin er farin að flagna og á sumum 
stöðum er hún alveg flögnuð af. 

Það stóð í miðju þorpinu. Gnæfði yfir öll hin húsin 
eins og kastaii. Það vantaði bara síkið í kring. Það 
kom þó ekki að sök. Við ímynduðum okkur bara að 
það væri síki allt í kringum húsið og krakkarnir í 
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þorpinu voru óvinaherraenn sem ætluðu að hertaka 
kastalann okkar. Við systkinin vorum öll inni og 
vörðumst. Krakkarnir komust aldrei inn í kastalann, 
þau þorðu það ekki. Voru hrædd við sáiina sem var í 
honum. 

Ég gekk um göturnar. Mitt gamla leiksvæði. 
Horfði á krakkana leika sér á sömu stöðum og við 
lékum okkur, sömu leiki. Ég heyrði hlátrasköllin í 
okkur og sá okkur að leik. Ég var rifinn inn í 
nútímann aftur þegar ein stelpan spurði: 

"Hvað varstu að gera í draugahúsinu?" Ég svaraði 
ekki, heldur gekk á brott. 

Draugahúsið. Gamli kastalinn okkar var kallaður 
draugahúsið. Bara vegna þess að það hafði sál. Sál 
sem að vísu hrakti allt mitt fólk úr húsinu, með ölium 
ráðum sem tiitæk voru, og þau voru mörg. Sál sem 
ég gleymi aldrei og losna aldrei við, hversu mikið sem 
ég reyni. 

Ég leit við. Horfði á æskuheimili mitt litla stund. 
Ég sá ekki betur en einhver stæði við giugga á efstu 
hæðinni. Glugga á því herbergi sem eitt sinn var 
mitt. Þessi vera lyfti hendi og veifaði tii mín. 
Brosti. Ég veifaði á móti, annað hefði verið ókurteisi. 

Myndin af mömmu í glugganum veifandi til mín er 
síðasta minningin sem ég á og tengd er gamla stóra 
kastaianum með sáiina. 

Þórarinn Torfason 
15-



Regnvotir hugarórar \ 

Ég sá þig á bleiku skýi, 
og sólin tók sér far með þér 
á nýju sjóskíðunum sínum 
og át franskar með kokteilsósu 

Regnvot ský liðuðust hægt um næturhimininn 
og léttklæddu næturblómin sveifluðu sér 
í takt við norðangoluna sem kom utan af 
hafinu og gældi við hamrana í háa fjallinu. 

KONNI 
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Af listviðburðum: 
Kvikmyndalist 

"The Rocky Horror 
Picture Show" 

Þriðjudaginn 15. mars sýndiKvikmamyndina "Hryll-
ingsóperuna" (eins og hún hefur verið kölluð á í s -
lensku) fyrir fullu húsi (aldrei þessu vant) í Borgar-
bíói. Eg dreif mig og sá (hlustaði á og talaði með) 
myndina í þrítugasta og eitthvað skipti. Þessi mynd 
er nefnilega þess eðlis að það er hægt að sjá hana 
endalaust (eða næstum því) án þess að fá ieið henni. 
Það hafa meira að segja sprottið upp (á undanförnum 
árum) kvikmyndahús í Bandaríkjunum sem sýna 
þessa mynd eingöngu og mæta áhorfendur klæddir í 
stíl við leikarana , taka með sér allskonar drasl og 
lifa sig inn í myndina af fullum krafti. En hverjar 
eru ástæðurnar fyrir vinsældum þessarar myndar? 
Tæknilega_séð er myndin ekki upp á marga fiska 
(enda fékk hún engin óskarsverðlaun) og söguþráður-
inn í raun aukaatriði. En jú... tónlistin er frábær 
og húmorinn eftirsóknarlega geðveikislegur. Ég hefði 
örugglega farið aftur á myndina ef hún hefði verið 
sýnd daginn eftir (og þar næsta dag, og þar þar 
næsta dag, og ) Enda verður hún aldrei of oft 
sýnd. 

Ragna Arný Lárusdóttir. 4.T. 
11 



Af listviðburðum: 
Leiklist 

örfá orð um 
Jökul Jakobsson. 

"Sumt fólk ryður útúr sér heilu fyrirlestunum, 
oftast ekki að marka orð af því sem það segir. 
Stundum er mest að marka það sem það minnist ekki 
á". 

Jökuli Jakobssori fæddist á Neskaupstað árið 1933. 
Þegar hann var þriggja ára fluttist fjölskylda hans til 
Kanada og þaðan til Reykjavíkur, en þar bjó Jökull æ 
síðan. 

Jökull hóf snemma að skrifa, gaf út sína fyrstu 
skáldsögu aðeins 18 ára gamall en langveigamesti 
þáttur ritstarfa hans eru leikritin. Fyrsta leikrit 
Jökuls, Pókók, var frumsýnt í Iðnó árið 1961 og þótti 
sæmilegt byrjandaverk. Með öðru leikriti sínu, Hart 
í bak, náði Jökull að festa sig i sessi sem einn 
fremsti leikritahöfundur þjóðarinnar. Alls skrifaði 
Jökull tíu leikrit auk útvarps og sjónvarpsleikrita sem 
eru á annan tug. 
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Leikrit Jökuis bera öll sterk höfundareinkenni bæði 
að ytra formi og umfjöllunarefnum. Jafnvel persónur 
eiga það til að flakka milli leikritanna! Eftir því sem 
á leið á ferli Jökuls urðu leikritin innhverfari, marg-
ræðari og gætir jafnvel áhrifum frá "Absúrd-leikhús-
inu" (leiklist fáránleikans). Umfjöllunarefni eru gjarn-
an uppgjör persóna hver við aðra, við sjáifar sig og 
minningar sínar. Jökull prédikar ekki, hann sýnir 
áhorfandanum fólk og atburði en boðar ekki einfaidar 
lausnir mannlegra vandamála. Einnig er mjög áber-
andi hve vei honum tekst að koma hlutunum til skila 
án þess að segja þá. 

Kveikjan að þessu greinarkorni er sú staðreynd að 
leikfélag Menntaskólans á Akureyri er um þessar 
mundir að æfa leikrit Jökuis, Kertalog, og er frum-
sýning áætluð um mánaðamót apríl/maí. Kertaiog 
hefur um margt sérstöðu meðai leikrita Jökuls, það er 
eitt hans einlægasta og úthverfasta verk. Líkiega 
hafa fæst orð minnsta ábyrgð um Kertaiog, en fróðir 
menn segja að L.M.A. sé ekki aldeilis að ráðast á 
garðinn þar sem hann er lægstur. 

En sjón er sögu ríkari. 

"Þegar ég horfi svona á kertið brenna - þá minnir 
það mig á það sem gamli presturinn sagði: lífið er eins 
og kertaljós. Kertið ber birtu sína af því það eyðist 
og brennur; - á sama hátt er mannlífið; líf manneskj-
unnar ber birtu af því það eyðist". 

Þ.T. 

Heimildir: Leikskrár frá sýningum af verkum JÖkuls. 
Tilvitnanir: Kertalog e. Jökul Jakobsson. 
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Af listviðburðum: 
Tónlist 

VJBARSTAUKUR 

Föstudagskvöldið 11. mars fór Viðarstaukur (hin 
stórskemmtilega hljómsveitakeppni Menntaskólans á 
Akureyri) fram. Þar leiddu saman hesta sína ýmsar 
upprennandi stjörnur í poppbransanum sem og ýmsir 
gleðimenn. Sem endranær voru nemendur mjög 
spenntir að fá að berja listamennina augum og sást 
það best á því að stór hópur eftirvæntingarfullra 
"unglinga" beið eftir að komast inn í kjallarann áður 
en keppnin hófst (þetta minnti óneitanlega á þegar 
íslendingar bíða eftir að "Júróvísjón" hefjist). 

Klukkan 20.30 ruddist lýðurinn inn í salinn og kom 
sér þar fyrir og varð yfirfullt á örskammri stund. 
Fimm manna dómnefnd kom sér fyrir á fremsta bekk, 
dómnefndina skipuðu fjórar karlrembur og einn 
kvenskörungur. Atkvæðaseðlum var dreift meðal 
viðstaddra og áttu allir að velja eftirfarandi: a) Besta 
hljómsveitin, b) Bestu búningarnir , c) Besta 
sviðsframkoman, d) Besta útsetningin á: "Við gefumst 
aldrei upp...", e) Besta frumsamda lagið. Þegar þessum 
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formsatriðum var lokið kom Þórgnýr (kynnir kvöldsins) 
fram fyrir áhorfendur og bauð kór Fjöibrautaskóians 
í Garðabæ velkominn en hann söng nokkur lög áður 
en keppnin hófst, þar á eftir var horft á sjónvarp! 
(já, þetta eru víst örlög okkar Islendinga, við getum 
ekki án imbakassans verið), og þó þetta var nú alveg 
sérstakt tilfeili því að Meistaraverk Menntaskólans, 
Annir og appeisínur var frumsýnt. 

Þegar þættinum lauk og fagnaðarlátunum linnti, 
kynnti Þórgnýr fyrstu hljómsveitina af þeim 11 sem 
tóku þátt í glensinu, síðan komu þær fram hver á 
eftir annarri og má með sanni segja að þær hafi verið 
eins ólíkar og þær voru margar, einnig voru frumleg-
heitin í fyrirrúmi, hvort sem var í sviðsframkomu, 
búningum eða öðru. 

Nú, þegar allar hljómsveitirnar höfðu iátið ljós sitt 
skína, fór talning atkvæða fram og eftir nokkuð langa 
bið rann stóra stundin upp og úrslit voru kunngerð. 
Ingvi (hljómsveitin) kom, sá og sigraði, en hún fékk 
viðurkenningu fyrir bestu búningana, bestu sviðsfram-
komuna auk þess að vera valin besta hljómsveit 
kvöldsins. "Shake með öllu nema hráum" átt i besta 
frumsamda lagið og "Ég skaut frænda minn með 
tívolíbombu" var með bestu útsetninguna á "Við gef-
umst aldrei upp..." Þannig fór það ! 

Kæru skólasystkin ! Mér fannst þessi kvöld-
skemmtun takast með ágætum og kvaddi því Viðar-
stauk 88 með brosi á vör. 

Helga Gunnur Þorvaidsdóttir. 
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Upp á heiði halda vil, 
hana skoða alla. 
Ofan líta af og til; 
en Omar er með skalla. 

Hagyrðingur 

Bleikar hænur 

Jón Jón Jón 
Addi Addi Addi 
Jói Jói Jói 
Beggi Beggi Beggi 

Við erum allir 
bleikar hænur. 

Setuliðið 
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Annir og appelsínur 
A hverjum föstudegi í vetur hafa verið sýndir þætt-
irnir "Annir og appelsínur" í ríkissjónvarpinu. Dag-
skrárgerð þessara þátta hefur að mestu leyti verið 
unnin af nemendum framhaldsskóla landsins og hefur 
hver skóli séð um einn þátt. Þetta var gert til þess 
að krakkarnir gætu kynnst dagskrárgerð í sjónvarpi 
en ekki sérstaklega ætlast til að skólarnir yrðu 
kynntir. 

Mjög snemma í vetur fékk skólafélagsstjórnin bréf 
frá ríkissjónvarpinu, þar sem spurt var hvort við 
vildum vera með, það var ákveðið og síðan auglýst 
eftir fólki í sjónvarpsráð sem átt i að velja það 
bitastæðasta úr tillögum nemenda sjálfra. Skemmt-
anastjóri var formaður ráðsins og svo var einn full-
trúi úr hverjum bekk. Nefndin augiýsti svo eftir 
tillögum um efni og fengu eitt stykki. Þess vegna 
þurfti hún að ganga á fólk og biðja það um efni. 
Smám saman safnaðist dágóð hrúga af atriðum og við 
sendum handrit að þættinum til Reykjavíkur. Þegar 
stjórnandi þáttanna var búinn að sætta sig við 
handritið (eftir nokkrar breytingar) auglýsti ráðið 
eftir fólki sem vildi leika í þættinum. Það mættu 
nokkrar hræður og þeim var skipað niður í atriði. En 
þegar að því kom að taka átt i þáttinn upp voru 
fæstar (hræðurnar) í bænum svo ráðið þurfti að redda 
nýju fólki í hvelli. Það tókst og þátturinn var tekinn 
upp dagana 29.feb., 1. og 2.mars. Það var mjög 
gaman að fylgjast með upptökunum og ég lærði heil-
mikið um það, hvernig svona þáttur verður til. Ef þið 
nemendur fáið annað tækifæri til þess að gera sjón-
varpsþátt, þá vona ég svo sannarlega að fleiri sýni 
áhuga á að vera með, af því að það er þess virði og 
gptt meira en það. 

Ragna Arný Lárusdóttir. 4.T. 
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2. verðlaun í smásagna-
samkeppni Listadaga 

FEIGÐ 

Nei þetta getur ekki verið, hugsaði hann þegar 
hann leit yfir vatnið. Það var engin rita við það, ekki 
ein einasta. Hann sat í bílnum og starði á vatnið og 
umhverfi þess. Nei þetta var augljóst: Ekki ein e in-
asta rita var við vatnið. Rituvatnið sjálft. Venjulega 
voru þær við það í hundraða ef ekki þúsundatali. En 
nú var ekki ein einasta. 

Það var sem kalt vatn streymdi í lækjum niður bak 
hans, þegar rifjaðist upp fyrir honum það sem afi 
hans sagði honum eitt sinn: "Sá sem ekki sér ritu við 
Rituvatnið er feigur." Ég hlæ nú bara að svona 
hjátrú og vitleysu, hugsaði hann. En honum stóð 
samt sem áður ekki alveg á sama. Það var kannski 
eitthvað til í þessu, maður veit aldrei með svona 
gamla hjátrú. 

Hann svipaðist um. Reyndi að koma auga á ritu, 
þó ekki væri nema eina. En það var sama hvert 
hann leit, það var ekki ein einasta rita í námunda við 
Rituvatnið. 

Hann sat sem lamaður. Virtist hvorki geta hrært 
legg né lið. Sat stjarfur og skimaði kringum sig. 
Gegnum huga hans þutu ótal myndir og minningabrot. 
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Allt frá því hann var strákur og kom hingað með 
jafnöldrum sínum úr þorpinu, til þess dags sem hann 
varð bankastjóri i þessu sama þorpi. Þar á milli voru 
mörg og viðburðarík ár. Ar náms og drauma. Drauma 
sem höfðu ræst nú þegar, drauma sem rættust aldrei. 
En hann gat ekki kvartað yfir hlutskipti sínu í lífinu. 
Var vel giftur og í góðri stöðu. Vel menntaður í sínu 
fagi. Ungur maður sem átt i framtíðina fyrir sér. 

Nei, þarna er ein. Hann skimaði vei og vandlega 
kringum sig. Hélt sig hafa komið auga á eina ritu. 
Það væri nóg, þá væri honum borgið. En nei það var 
ekki rita heidur mávur. 

Ég er svo aldeilis hissa, hugsaði hann, að trúa 
svona bábiljum og eldgömlum keriingabókum. Hvílík-
ur barnaskapur. Hann taldi sig vei upplýstan og 
hafði oftar en einu sinni sagt að hann væri sko alls 
ekki hjátrúarfullur. Langt því frá. Þyrði bæði að 
ganga undir stiga og brjóta spegil. En hann var 
ekkert að brjóta spegla að gamni sínu og tók yfirieitt 
sveig framhjá uppreistum stigum. Sérstaklega ef 
enginn sá til. Það borgaði sig að fara varlega í 
sakirnar. 

Hvernig fór ekki fyrir honum Jóa heitnum í Mörk 
hérna um árið. Hann kom eitt sinn heim frá vatninu 
skelfingu lostinn. Sagðist ekki hafa séð eina einustu 
ritu við það. Og hvað gerðist? Skömmu síðar drakk 
hann sig í hel. 

Og nú var hann feigur. Kva, verða ekki allir 
menn að deyja? Það er ekkert minnst á hvenær sá 
sem ekki sér ritu við vatnið eigi að deyja. Það getur 
allt eins verið eftir sextíu ár. Hann reyndi að 
hughreysta sjálfan sig. En óþægilegri hugsun skaut 
upp í koilinn á honum: Það getur alveg eins verið 
eftir sex mínútur. Hann hristi hausinn. Reyndi að 
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hrista þessa óþægilegu og leiðinlegu hugsun frá sér. 
Vildi helst henda henni eitthvað langt í burtu. Ut í 
hafsauga eða þaðan af lengra. En hún var þrálát 
helvísk, skaut kollinum alltaf upp aftur og aftur. 

Ja, ég verð að minnsta kosti að koma mér heim. 
Hann snéri bílnum og ók til baka. Eftir hörðum og 
rykugum malarveginum. 

A aðra hönd var snarbrött hlíð beint niður í fjöru. 
Sjórinn barði þar á fjörugrjótinu. A hina höndina var 
kjarri vaxin hiíð. Blöðin á kjarrinu voru öriítið farin 
að guina, samt sást græni fallegi sumarliturinn ennþá. 

Hann tók ekkert eftir þessu á keyrslunni. Hann 
horfði stjarfur fram fyrir sig. Reyndi að hafa allan 
hugann við aksturinn. En það gekk ekki sem best. 
Hann var hræddur. Hræddur við það sem hann sjálfur 
kallaði bábiljur og kerlingabækur. Hræddur við gamia 
þjóðtrú. En þó langhræddastur við að deyja. 

Þórarinn Torfason 

26 



Af listviðburðum: 
Ljóðlist 

Ljóöakvöld í 
Mööruvallakjallara 

Akureyringar mega vera stoltir. Þeir eiga fallegan 
Lystigarð, Kristján Jóhannsson er Akureyringur og í 
göngugötunni á að setja upp listaverk sem líkist 
skútu. Þegar svo við bætist að eina atvinnuleikhúsið 
utan Reykjavíkur er á Akureyri getur ekki nokkur 
vafi leikið á því að Akureyringar eru sannir l i s t -
unnendur. Einnig sér þess stað að unglingar þeir sem 
alast upp í þessu dásemdarinnar samfélagi eru öllum 
öðrum fremri hvað varðar fallega umgengni og geð-
þekkt hugarfar. 

Því var ekki að undra að hátt í þrjátíu manns 
mættu á ljóðakvöld það sem haldið var í þessum 
Edensgarði lista og menningar, miðvikudaginn 16. 
mars. 

Slíkur fjöldi er mér mikið ánægjuefni og sannar 
svo ekki verður í efa dregið að Akureyri er landsins 
mesti aldingarður andlegrar frjósemi. 

Þarna lásu sex skáld úr eigin ljóðum en auk þeirra 
var lesið úr ljóðum fjögurra annarra. Ailt fór þetta 
vel fram og úr varð hið ágætasta kvöld sem vert væri 
að endurtaka, enda engin ástæða til að halda ljóð-
skáldum í felum eins og um eftirlýsta glæpamenn 
væri að ræða. 

Dlafur Páll Jónsson 21 



Af listviðburðum: 

Setning 
Listadaga 
Listadagar voru settir 7. mars síðastliðinn. Fjöldi 
nemenda maetti á setninguna, eða rúmlega 100 manns. 
Kvöldið hófst á setningarræðu forseta hagsmunaráðs 
auk kynningar á dagskrá Listadaga. 

Arnhiidur og Helga Þórdís léku á píanó og Jón 
"Pipp" á gítar við góðar undirtektir. Agústa og Katrín 
sýndu dans sem var mjög vel gerður og Jón Marinó 
las eigin smásögu sem vann til verðlauna á síðustu 
Listadögum. I hléi þáðu nemendur léttar veitingar 
sem hagsmunaráð hafði útbúið af kostgæfni. 

Að lokum vil ég þakka þeim sem komu fram þetta 
kvöld svo og öllum þeim sem hafa hjálpað til við 
framkvæmd Listadaga. 

Helga Björg Jónasardóttir 
forseti Hagsmunaráðs 
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JL? £ . verðlaun í ljóða-
samkeppni Listadaga 

Stjörnumar og þú 
Ég horfi til himins 
á þúsundir stjarna 
um nótt 

Ef þú værir hér 
gætum við farið að lítilli tjörn 
og látið bátana okkar sigla 
þar sem grasið er grænt 
í sólskininu 

Manstu 
þegar við bjuggum til 
stjörnur í vatninu, 
tveir litlir drengir 

Manstu 
þegar við hiupum í háu grasinu 
og ærsluðumst, 
tveir litlir drengir 
- og stjörnur voru í augum þínum 

Og nú um nótt 
minnist ég þín 
er ég horfi á stjörnurnar 

Eru þetta stjörnurnar 
sem voru í augum þínum 
þegar við vorum 
tveir litlir drengir 

Hildigunnur Þráinsdóttir. 09 



1. verðlaun í smásagna-
samkeppni Listadaga 

SMA-SAGA 

"Bless," hrópaði ég svo hátt að glumdi í hálftómu 
húsinu. En eina svarið sem ég fékk var óþyrmilegt 
spark í afturendann - frá þögninni. Það var enginn í 
húsinu fyrir utan mig. 

Ég gekk út í frostið og myrkrið og andaði djúpt að 
mér. Frostið var mikið, svo mikið að litiu hárin í 
nefinu urðu að hrímstráum. Og þar sem ég gekk af 
stað niður eftir götunni líktist ég einna helst gufu-
skipi á fullum dampi. 

Ég gekk um hríð og naut kuldans, myrkursins og 
þagnarinnar. Það var enginn á götunni nema ég-
engar venjulegar manneskjur fara út að labba seint að 
kvöidi í nístingsfrosti. Ég var ein í heiminum, ég sá 
engan og enginn sá mig - nema þá Tunglið og þessir 
ótalmörgu þjónar þess. Og ég gat ekki betur séð en 
Tunglið glotti að þessari litlu mannveru sem gekk 
þarna niður eftir götunni með röndóttan trefil marg-
vafinn um hálsinn og á höndunum doppótta vettlinga 
sem voru að minnsta kosti tveimur númerum of stórir. 
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Þessir vettlingar, það var Jakob sem gaf mér þessa 
vettlinga. Þá hió ég bara og gerði grín að honum 
fyrir að hafa gieymt - gleymt hvað ég er fíngerð um 
hendurnar. "Þessir karlmenn!" Núna þori ég ekki 
einu sinni að velta því fyrir mér hvort ástæðan gæti 
hafa verið önnur, hvort vettlingarnir hafi yfirleitt 
verið ætlaðir mér eða einhverri annarri...? 

Ég hljóp smá spöl tii að liðka stirða limina. 
Merkilegt hvað kuldinn bitur fljótt á mann. Hvað 
skyldi Jakob vera að gera núna? 

Skyldi hann sitja með gítarinn sinn og syngja 
fyrir stúlkuna - sömu sðngvana og hann söng fyrir 
mig? 

Skyldi hann líta á hana bláum sakleysislegum 
augum og segja sömu fallegu orðin og hann sagði 
við mig þegar við lágum hiið við hlið í rúminu 
mínu? 

Ég hristi höfuðið þrjóskuiega um leið og ég stikaði 
áfram - ég ætlaði ekki að hugsa um Jakob. 

Það brakaði í skónum mínum í snjónum - skóhljóðið 
endurómaði í þögninni. Ég gekk iengi áfram án þess 
þó að vita hvert ég stefndi. Skyndilega hrökk ég 
upp af sinnuleysinu og tók eftir því að ég var komin 
að gömlu brúnni sem liggur yfir Ærlækinn. A þennan 
stað hafði ég ekki komið síðan við afi fórum saman í 
gönguferðir. Afi sagði mér margt, meðal annars 
söguna um konuna sem drekkti sér í læknum. Afi 
kallaði iækinn reyndar aldrei Ærlæk heldur rollulæk 
eða lambalæk. Aidrei Ærlæk. 

Ég staðnæmdist á brúnni. Lækurinn var óvenju 
lítill, hér og þar hafði þó vatninu tekist að brjóta sér 
leið út úr ísnum. Hann virtist svo sannarlega ekki 
geta gieypt manneskju. 

Vakirnar minntu mig á svarta steinhringinn sem 
Jakob gaf mér. Hann var meira segja áietraður: þinn 
Jakob. Þetta var afskaplega fallegur hringur en ég 
skilaði honum samt. Ég vildi ekki eiga neina minn-
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ingu. Jakob hefur sjálfsagt gefið stúlkunni hringinn. 
Þessi hagsýni! Þetta raunsæi! 
Að velja hring sem hægt er að nota aftur og aftur og 
aftur... 

Og ég sem hélt að allir Jakobar væru ærlegir. Það 
er bara vegna þess að einu sinni las ég bók eftir 
Frederick Marryat sem heitir Jakob ærlegur. Þetta 
var góð bók. En er það ekki kaldhæðnislegt að 
einmitt ég skyldi þurfa að hitta á undantekninguna-
undantekninguna sem sannar regluna. 

Eg hallaði mér fram á brúarhandriðið og horfði á 
vatnið renna á milli vaka. Það var róandi að horfa á 
þennan auma vatnsstraum. Hann rann alltaf sömu 
leiðina og þótt hann stöku sinnum brygði á leik kom 
hann alltaf aftur heim. 

Það krafðist einskis af mér að horfa á strauminn 
en hann hélt mér samt fanginni, fanginni... 

"Gott kvöld, sagði djúp rödd skyndilega. Er 
nokkuð að?" 

Ég hrökk við og reyndi að rísa upp, slíta mig 
frá vatnsstrauminum. Það tókst, ég sneri mér við. 
Fyrir framan mig var lögregluþjónn sem stóð við 
bílinn sinn. 

"Að, hváði ég og leit í augu hans. Hvað ætti að 
vera að?" Hann hafði grágræn augu eins og lækurinn. 

Grágrænu augun urðu hálf vandræðaleg en svöruðu: 
"Ekkert, býst ég við. Viltu far?" 

Þessi spurning kom mér á óvart og í fyrstu vissi 
ég ekki hvort ég vildi vera eða fara. 

"Já, takk, fyrst þú endilega vilt. Ég gekk í áttina 
að bílnum. Hvað heitirðu?" 

Grágrænu augun urðu enn vandræðalegri en svör-
uðu um leið og þau hleyptu mér inn í bílinn: 

"Jakob." 

Björg Björnsdóttir 
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Veruleikinn 

sólin seig niður af himninum 
og settist í kait hafið. 
Nóttin náði yfirhöndinni 
og napur vindur hvein úti. 
Veturinn var á naesta leiti. 
Þá myndu blómin visna og deyja. 
THE END 

Snarfari. 
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1.-2 . verðlaun í ljóða-
samkeppni Listadaga 

Hamfarir 
Fjallið titrandi 
á holri skurn 
jarðar 

Steinar hrynja 

velta fram í sjó 

Viðskilnaður 
ÞÚ 
týnd 
í rykmekki bílsins 

Horfin bakvið fjöllin 

Eg 
á leiðinni burt 

Langt burt frá þér 
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Endaleysa 
Rykið 
fellur endalaust 
í nakin spor mín 

Þyrlast upp 
við fótatak mitt 
þegar ég treð 
dagana 
í svaðið 

A föstudagskvöldi 
Augnalokin 
þung 
eftir langa vöku 

Líkaminn 
slappur 
eftir mikla vinnu 

Andinn 
sljór 
eftir andlaust starf 

Ball í kvöld? 
Þórarinn Torfason. 
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Verölaunaverk 
Listadaga '88 

I tilefni Listadaga 1988 var efnt til samkeppni ura 
plakat, ijósmyndagerð, tónsmíði, smásagnagerð og 

Ijóðagerð. Þátt taka var misjöfn í flestum greinum 
og áberandi til dæmis hve mörgum verkum var skilað 

eftir að frestur hafði verið framlengdur. Dóm-
nefndir fjölluðu um hvern þessara málaflokka og 

völdu til verðluna og viðurkenninga sem hér á eftir 
er talið. Verðlaun voru afhent á slitum Listadaga 

miðvikudagskvöldið 23. apríl: 

PLAKAT LISTADAGA: 
1. verðlaun: Einar Malmquist 4X 

Viðurkenning: Bjarnheiður Jóhannsdóttir 4M 

LJOSMYND: 
1. verðlaun: Kjartan Þorbjörnsson 2U 

2. verðlaun: Olafur Jóhann Sigurðsson 3U 

TONVERK: 
1. verðlaun: Jón Guðmundsson 4B 
Viðurkenning: Atli örvarsson 3F 

SMASAGA: 
1. verðlaun: Björg Bjðrnsdóttir 3B 
2. verðlaun: Þórarinn Torfason 4F 

LJOD: 
1.-2. verðlaun: Hildigunnur Þráinsdóttir 2G 

1.-2. verðlaun: Þórarinn Torfason 4F 
3. verðlaun: Helga Björg Jónasardóttir 4T 
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EFNI 
Jðhann i 
Belga Bjórg Jónasará. 
Konni 
Bagyríingur 
SetuliíiS 
Biáigunnur Þriinsdðttir 
Snarfari 

1 Þórarinn Torfason 

Ási 
Þðrarinn Torfason 
Þórarinn Torfason 
Bjðrg Björnsdóttir 

Leiklist - Þórgnfr 
Kviksyndir - isaundur 
Leiklist - Toggi 
Kvikmyndir - Ragna 
Leiklist - Toggi 
Tónlist - Belga Sunnur 
Ljóílist - Olafur Péll 
Beiga Bjðrg Jónasard. 

Blynur Bailsson 
"Stjórninn" 
Ragna Árný Lérusdóttir 
Binar tfalmauist 

Sex ori aí sónnu 6 
Cjöf (3. verll. Listadagai 11 
Regnvotir hugarórar 16 
Inafnlaust) 22 
Bleikar hmur 22 
Stjórnurnar og pú II.-2. veril. Listad.i 29 
Veruleikinn JJ 
Baafarir... II.-2. verii. Listaáagai H 

TUEÍ og Tobbi 12 
Búsit li 
Feigi Í2. verilaun Listadagai 24 
Smé-saga II. vertlaun Listadaga: jú 

Ég er svo giatur. Snnjaxiar. 4 
ikira Kurosava í 
Tígrisáýr í Kðtruvallakjallara 1Ú 
Bocky Borror Picture Shoif 11 
örfá ort UM Jðkul Jakobsson 1S 
Vilarstaukur 19SS 20 
Ljðtakvöld í Hðíruvallakjaliara 21 
Setning Listadaga 19SS 2S 

itstandendur Lesbðkar j 
Grein ritstjðra j 
Kornákurr Korsékur. Kornékur, Koraikur 1 
innir og appelsínur 2J 
Veggspjald Listadaga 36 
Vertlaunaverk é Listadóaun 19SS 31 
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