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Sérstakar þakkir f á 
allir sem komu við sögu þessa tölublað 

Grein ritstjóra 
Kæru ágætu skólasystkin! 

Allt er þegar þrennt er hefur einhvern tíma verið 
sagt og gæti einnig átt við hér þar sem þetta mun 
vera þriðja Lesbókin á skóiaárinu. Þessi Lesbók 
einkennist af ríkulegri myndskreytingu en menn hafa 
helst fundio það að blaðinu að of lítið væri af te ikn-
ingum í því. Ég ákvað að ráða bót á þessu og fékk 
góð viðbrögð hjá nokkrum nemendum eins og þið 
munuð sjá þegar flett verður áfram. 

Lesbókin er aðeins þynnri en tvær þær fyrri og 
er það aðallega sökum fjárhagsvandræða, en undirri t-
aður hefur þó lagt hart að sér við að safna auglýsing-
umf sem að vísu birtast í aðalblaðinu, Munin. 

Ég vil nota þetta tækifæri og þakka fyrir mig og 
þakka öllum þeim fjölmörgu sem hafa hjálpað mér við 
útgáfuna og nemendum fyrir góðar viðtökur. Sér-
stakar þakkir fá Jón Hjalti, Hlynur prentari og 
Sverrir Páll fyrir ómetanlega aðstoð. Svo vona ég að 
Lesbók Munins megi dafna í framtíðinni. Gjöriði svo 
vel og gangi ykkur vel í prófunum. 

í maí 1988 



Niðurbrot 
Svört hurðin 
opnast og lokast 
á víxl 

inn streymir ungt fólk 

Þögnin er þrúgandi 

Smátt og smátt 
brotnar það 
niður í litla parta 

Er svo borið út 

Þórarinn Torfason 

Göngutúr 
Bogadregnar línur 
flosmjúkra vinda 
gæla við nakið hörund mitt 

stingandi regndropar 
kaldir og votir 
drjúpa í augu mín 

áfram geng ég 
eftir veginum 
einn og þögull 

Þórarinn Torfason 
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Ástin er brothætt 

Hér er tíminn 
brothættur sem gler. 

Lífið byggist upp á 
sekúndum? 
Mínútum? 
Dögum? 
öldum? 
ÞÉR? 

Hvernig get ég haldið 
tímanum í föstu formi? 

Tíminn hótar því að brotna! 

Ég get ekki lifað 
þegar þú 

ÞO 

hefur labbað eins snögglega 
út úr lífi mínu 
eins og þú komst inn í það 

GLERIð ER BROTIð! 

Vekjaraklukkan 



Tveir á flakki um Suðurland 
Inn í svarta tómið kom maður 
hann sá.. sá þig.. það var ljót sjón. 
slæmt var veðrið en samt var logn og sól 
því úti geisuðu stormar um gervallan heim. 
Málverk þitt var sem þyrnir í augum mér 
en næturgaman var þyrnir í augum þér. 

því sólin skein, 
um gervallan heim. 

Pétur Gautur 

> - > > 

Til fyrirheitna landsins Bjarnheiður Jóhannsdóttir 
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Hjónin í Eden 

"Eg vil bragða 
á öllum ávöxtunum!" 
sagði Adam hátt . 

Eva varð vandræðaleg 
og ávítaði Adam 
fyrir að gera þau að athlægi 
þarna í búðinni. 

Um kvöldið 
við matborðið: 
Adam kann sér ekki magamál. 

Seinna sama kvöld 
við sjónvarpið: 
Eva vill kaupa videótæki. 
-Nýi myndlykillinn 
kaiiar á það. .,, 
(Þau festa kaupin 
-næsta dag). 

Nýi bíliinn 
stendur fyrir utan 
einbýlishúsið. 
Eva stingur leirtauinu 
í uppþvottavélina. 
Adam er að Ijúka 
við doktorsritgerðina: 
Um skilning góðs og ills. 

Þá hringir síminn 
og Drottinn segir við Evu: 
"Má ég fá að tala við bóndann?". 



"Ég er ekki heima", 
segir Adam hátt, 
niðursokkinn 
í lokakafla ritgerðarinnar. 

"Get ég tekið skilaboð?" 
spyr Eva. 
"Já, þakka þér fyrir", 
segir Drottinn. 
"Þetta er dýralæknirinn. 
Höggormurinn 
er búinn að ná sér. 
Hann getur sótt hann á morgun". 

AW 

Eitt kvöld Sigríður Valdimarsdóttir 



Sjálfur 

Ég hljóp hraðar og hraðar 
en samt^ 
komst ég s tyt t ra og styttra. 
Þú getir ekki 
hlaupið frá sjálfum þér 
reyndu að ganga. 

Hlynur 

Jerús alemkirsuber 
jerúsalemkirsuber 
runni af kartöfluætt 
solanum pseudo-capsicum 

berkirsujerúsaiem 
kartafla af runnaætt 
capsicum-pseudo solanum 

Hlynur 

Gangur 
Gakktu ekki fram af þér 
gakktu ekki aftur af þér 
gakktu bara ekki 
stoppaðu. 

Hlynur 

/0 



Kvinde Birgit Bjerre 
/ / 



Hús blómanna 
Þú varst alltaf svo undarleg 

að plönturnar í garðinum hjá þér 
urðu einkennilega fölar 

í návist þinni. 

Blómin horfðu lotningarfullum augum 
á þig þegar þú hvarfst inn í 
húsið og lokaðir á eftir þér. 

konni 

Villiöndin 

Morgunskíman kom upp á milli húsanna 
og þú sprast á f'ætur því þú 

vildir ekki fyrir nokkurn mun 
missa af vorsong villiandarinnar 

sem hefði tekið sér bólfestu 
í garðinum hjá þér. 

konni 

I-t 



VA 
Við arinn, 
við við arinn, 
við arinn við vorum, 
vorum arinn við, 
við, 
viður í arni, 
við úr arni, 
við arinn við við sjáum. 

AV 

tlr þokunni Sigríður Valdimarsdóttir 13 
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ÞAÐ ER SVO UNDARLEGT 
Skólakór M.A. hélt fjölbreytta skemmtun undir 

þessu nafni hér á dögunum. Þar vóru í bland lesin 
ljóð og vísindi, jafnvel einfaldur látbragðsleikur. 

Öskar og Alla, sem hafa stýrt kórnum í vetur, 
sýndu einu sinni enn hæfileika sína*. Auðvitað verður 
enginn kórsöngur án kórs en hér hefir áður verið 
reynt að drífa upp kór í M.A. á seinni árum en það 
hefir jafnan mistekist. Það er ekki vegna þess að hér 
hafi ekki verið söngfólk heldur hitt að ekki hefir 
tekist að vekja þessa sönnu sönggleði fyrr en nú. 

Það er kannski eitt sterkasta einkenni skólakórs-
ins núna; þessi innilega gleði og vandvirkni sem 
ævinlega fylgir því sem er gaman að gera. 

Ennþá háir það kórnum hve karlaraddirnar eru 
fáar og sérstaklega vantar svo sem tvo eða þrjá 
tenóra (sjaldgæf dýrategund tenórar !), svo þarf nú 
að minnsta kosti mann í staðinn fyrir Finn þegar 
hann hættir. En þetta hlýtur að lagast, ég trúi ekki 
öðru en strákarnir drífi sig þegar þeir hafa nú séð 
hvað er gaman að þessu og hversu vel tókst til. 

Fjölbreytni dagskrárinnar var ótrúieg: söng-
leikjamúsík, dægurlög, þjóðlög og Atli Heimir; ekki 
veit ég hvers á að biðja frekar. Ekki spilltu einsöngv-
arar - að vísu byrjendur en gerðu öll mjög vel. 

Það er mála sannast að söngur er "einhvör sú 
indæiasta" skemmtun ekki síst þegar margir syngja 
saman. Þá er ég einkum að tala um þá skemmtun sem 
söngvararnir sjálfir njóta en hinu má ekki gleyma að 
margir, mjög margir, hafa líka gaman af því að hlusta 
á svona góðan söng. 

Þess vegna er það metnaðarmál að í Menntaskól-
anum á Akureyri sé haldið uppi skólakór, góðum 
skólakór sem getur verið til skemmtunar á giöðum 
stundum og brugðið hátíðarblæ á aðrar. Nú hefir verið 
byrjað á þessu starfi og þessi byrjun lofar sannariega 
góðu. Hafið kærar þakkir fyrir skemmtunina ! 
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Frelsi 
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Hann er gamall, maðurinn sem lokar stóru þungu 
eikardyrum kerfisins á eftir sér. Hann virðist þó 
vera mun eldri en hann er í raun. Hann er með sítt 
grátt skegg, þreytulegur í andliti og iotinn í 
herðum, eins og hann sé með hundrað kílóa síldar-
tunnu á bakinu. Frelsi, ioksins frelsi. Eftir þessari 
stund hefur hann beðið síðastliðin þrjátíu ár. Og bú 
ioksins er hún komin. Hann bjóst við að hitta alla 
sína gömlu félaga og vini. En hvað? Nei þeir standa 
ekki og bíða eftir honum. I þrjátíu ár hefur hann 
ráfað á milli manna fyrir innan þessar dyr og loksins 
þegar hann kemur út þá bíður hans enginn. Engin 
blóm eða ræður. Ekki einu sinni koss frá henni sem 
sagðist ætla að bíða hans til eilífðar. Vonbrigðin 
nísta hann er hann stendur á tröppum stóra hússins 
og horfir yfir það sem einu sinni var lítið og friðsælt 
sjávarþorp, en er nú orðið að stórborg með iðandi lífi 
og ærandi hávaða. Hvar er gamla húsið hans? Þar 
sem það stóð er nú komið stórt og mikið verslunarhús. 
Hvar eru allir vinir hans? Er þessi krakkaskríll 
kannski afkomendur þeirra? Þessi krakkaóféti sem 
hringsnúast um hann og hlæja að honum og toga í 
skeggið hans? Hann leitar vina sinna lengi, en 
finnur engan. Hann spyrst fyrir, en enginn kannast 
við þá. Fæstir svara hinum, flestir hlæja að honum. 
Fólk snýr sér við á götunni og starir á hann. 
Bílarnir flauta á hann þegar hann ætlar yfir göturn-
ar, oftar en einu sinni er hann genginn niður. Er 
þetta frelsið sem hann hefur beðið eftir í öll þessi 
ár? Hann gengur að stóru eikardyrunum og knýr 
dyra, en þeir vilja ekki hleypa honum inn. Hann 
sest því á tröppurnar og ætlar að bíða þangað til 
dyrnar verða öpnaðar. 

Þórarinn Torfason 



Líf eftir dauðann? 
1 skugga forneskjulegrar fortíðar 
situr framtíðin í örmum nútíðar 
og hugsar um eilífðina. 
Munu dagar hinnar deyjandi forneskju 
dást að nýfæddri nútíðinni 
eða tilbiðja eilífðina. 
I viðjum veraldarinnar 
dvelur vonin svanga 
og reynir að lifa 
Munu svartar sálir allar 
og svangar vonir deyja 
eða munu þær lifa... aftur. 

Gísli Símonarson 

' í " ^ ^ ^ S 
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Línur Hlynur Hallsson 
l^ 



Dagar 

Dagar, 
endalausir dagar 
sem aldrei koma aftur. 

Dagar, 
endalausir dagar 
sem koma kannski aftur 

einhverntíma, 
kannski. 

Þessir gömiu 
góðu 

koma aftur 
vona ég 

með þér... 

Sindri 

iB 



Hann 

Hann sagðist elska mig 
-bara mig. 
"Þú ert falleg. 
Þú ert góð. 
þú át t mig. 
-Alltaf." 

Hann átt i mig alla. 
Litla unga líkamann 
stóra skapið 
og stolta hjartað mitt. 

Eg gaf allt 
sem ég átt i . 
Hann henti því... 
-og hvarf. 

Sigga 

Kvalir Bjarnheiður Jóhannsdóttir Í3 



Lífsskilgreining 

Lífið er bernska ódauðleikans, 
og á það má líta sem draum. 
Og dauðann eins og maður vakni 
af draumi næturinnar. 

Jón Marinó 

Stundarsakir 

Ég sat og beið, harði bekkurinn 
hallaði sér að freknótta veggnum. 
Fiðlurnar komu með tvær systur 
í eftirdragi og tylltu sér hjá mér. 
Höfðu greinilega verið að spila eitthvað 
sem maður getur hvorki sagt né þagað yfir. 
Skáldið kom, stoppaði fyrir framan þær 
sem stytta, góndi, prumpaði og sagði: 
"tónarnir berast þangað sem sóiargeisiarnir 
ná ekki." 

Jón Marinó 

£o 



Kona 



Sting - Nothing like the sun 
Arið 1985 gaf Sting, fyrrura söngvari The Police, 

út sína fyrstu sólóplötu og hún bar nafnið The Dream 
Of The Blue Turtles. Þessi plata og hljómleikaferða-
lagið í tengslum við hana vöktu mikla athygli. Það 
sem þótti einna merkilegast var að hljóðfæraleikar-
arnir sem spiluðu með Sting voru allir blökkumenn og 
raunar frægir djassleikarar í heimalandi sínu, Banda-
ríkjunum. Annað var það að ekki var farin hin hefð-
bundna leið að gefa fyrst út plötu og fylgja henni svo 
eftir með tónleikaferðalögum. Hins vegar byrjaði 
hljómsveitin á því að æfa saman í höll einni í Frakk-
landi og fór svo í tónleikaferð - án þess að nokkur 
hefði heyrt nema brot af því sem hún hafði fram að 
færa, og það var meira að segja allt í nýjum og gjör-
breyttum útsetningum. Þá var líka gerð kvikmynd um 
upphaf þessarar hljómsveitar, en venjuiega fjalla 
slíkar myndir um hátind frægðar eða kveðjutónleika 
hljómsveita. 

1 þessari mynd, Bring On The Night, og í viðtöl-
um við Sting síðar kemur fram að hann sjálfur, um-
boðsmaður hans og hljómplötuútgef endur vissu allir að 
hér var tekin áhætta sem gæti átt eftir að verða 
dýrkeypt. Ekki síst það að tefla fram á risavöxnum 
rokktónleikum einum hvítum evrópskum poppara og 
hópi af svörtum amerískum djassmönnum, sem aldrei 
höfðu áður kynnst öðru en fámennum áheyrendahópi. 
En bragðið gekk upp og úr þessu samstarfi urðu plöt-
urnar The Dream Of The Blue Turtles, sem áður var 
nefnd, og Bring On The Night, tvíplata sem tekin var 
upp á tónleikum á meginlandi Evrópu. 

Seint á síðastliðnu ári kom út ný sólóplata með 
Sting, en það er hin stórgóða Nothing Like The Sun. 
A þessari plötu fer Sting svipaðar leiðir í að velja 
hljómlistarmenn og á þeirri fyrri. Að vísu eru aðeins 
tveir hljóðfæraleikaranna þeir sömu, Ðranford Mar 
salis á saxafón og Kenny Kirkland á píanó. En fleiri 



hafa bæst í hópinn, franski blökkumaðurinn Manu 
Katché á trommur, Suður-Ameríkumaðurinn Mino 
Cinelu á slagverk og fjöldi annarra í smærri h iu t -
verkum. 

Þessi plata er á nokkuð 
alvariegri og rólegri nótum en 
sú fyrri, en hins vegar er mikið 
til hennar vandað á allan hátt . 
Sting tekst hér að blanda saman 
ólíkum tón l i s t a ráhr i fum úr 
ýmsum heimshornum og búa til 
úr þessu heilsteypt verk. Allur 
hljóðfæraleikur, söngurogtúlkun 
er með ólíkindum vandað, enda 
eru hér engir aumingjar á ferð. 

Sem dæmi um samspil 
ólíkra áhrifa má nefna lagið 
Lazarus Heart, þar sem koma 
fyrir afrísk áhrif í takti og 
gítarleik (ekki ólíkt því sem er 
á Graceland-plötu Paul Simon) 
og saxafónsóló í anda bræðings 
eða nýdjass. I laginu English-
man In New York, sem er 

; | ljúfasta ballaða, kemur fyrir 
^mi l l ika f l i sem byrjar sem 
§j hreinræktaður djass en breytist 
| í dæmigerðan diskó-rafmagns-

trommustíl. We'll Be Together 
er funk/soul-lag í anda James 
Brown og Rock Steady er undir 

mjög miklum reggíáhrifum. Secret Marriage er að 
sumu leyti í stíl við enskt þjóðlagapopp og öðru leyti 
þýsk leikhústónlist í anda Bertolds Brecht. £3 
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Samkvæmt skilgreiningunni er tónlist Stings 
"gáfumannapopp", en það er haft um vandað popp 
menntaðra tónlistarmanna sem semja gjarnan texta um 
eitthvað sem betur maetti fara í heiminum eða einhver 
þvílík háleit efni. Sting er mikill stuðningsmaður 
Amnesty International og hefur til dæmis farið tón-
leikaferðir til styrktar samtökunum. Textar hans á 
plötunni Nothing Like The Sun bera þess augljós 
merki að ekki sé allt með felidu í veröldinni. Lagið 
Pragile varð til dæmis til þegar Kontraskæruliðar 
drápu bandaríska verkfræðinginn og friðarsinnann Ben 
Linder. They Dance Alone samdi Sting á Amnesty-
ferðalagi í Chile 1986 og þar er meðal annars fjallað 
um sorgardans mæðra, dætra og eiginkvenna þeirra 
sem hafa horfið sporlaust vegna stjórnmálaskoðana 
sinna. Þar er deilt harkalega á herforingjastjórnina 
og í textanum segir meðal annars: 

Hey Mr. Pinochet 
You've sown a bitter crop 
It's foreign money that supports you 
One day the money's going to stop 
No wages for your torturers 
No budget for your guns... 

Þó að ádeilan sé víða hörð í textunum er líka 
slegið á þýðari strengi, til dæmis í Sister Moon og Be 
Still My Beating Heart og í heild er platan Nothing 
Like The Sun frábært dæmi um það þegar allt helst í 
hendur: kunnátta, hæfileikar, smekkur og hvað þetta 
heitir allt saman sem skapar góða tónlist. Enda er 
þetta góð plata. Mjög. 

öö 

X 



Nóttin 
1 hljóði næturinnar 
og myrkri 
grætur drengur 

Oskir drengs 
sem aldrei rætast 
öðlast lífsneista 
í hljóði næturinnar 

Nóttin 
er leyndarmál 
og drengur 
sem á óskir 
grætur 
þegar enginn heyrir 
því hann á leyndarmál 
sem nóttin geymir. 

Tta; 

Morguninn eftir Sigríður Valdimarsdóttir 
tf 



Hinn almáttugi 

Af háura stalli 
horfir hinn almáttugi 
út yfir veröld 
sem hann skóp 
í árdaga 

Otrétt hönd hans 
heldur um hnöttinn 
okkar litla 
Hin bendir ásakandi 
út yfir syndum 
spilltan heim 

II 

Af frostsprungnum stalli 
horfir lúin stytta 
brostnum augum 
á fallandi borg 

Dropar 
eins og tár 
læðast hægt og sígandi 
niður stéinvangana 
Vökva grasið 
við rætur stallsins 

Þórarinn Torfason 
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Göngur 

1 nætursvalanum 
finn ég vindinn 
narta í kinnar mínar. 
Hann þrýstir s é r u p p að mér 
og faðmar mig að sér. 
Ljósastaurarnir leiða 
mig á vit hins 
ókunnuga. 
Eg geng einn á móti vindinum. 

Regnvotur af tárum himinsins 
sé ég bylgjótta spegilmynd 
mína í drullupolli 
hverfa í skuggann. 
Það er þá sem ég skil 
að ég geng ekki einn 
heldur tveir á móti vindinum. 

Smauri 

sT : 

A bakinu 2 3 " 
Sigríður Valdimarsdóttir 



Listin að ljúga líklega 

Þegar ég vaknaði í morgun 
varð mér litið á himin 
Hann var grár 
Svo ég sveif á vit vængjanna 
og ræddi við þá um ofdrykkju 
og ólíkindalögmál 

Það var búið að segja mér 
að þetta yrðu vítiskvalir 
svo ég snéri við blaðinu 
og sjá 
þar var allt fullt af Ijóðum 
sem hver á fætur öðrum 
stakk sér til sunds 
og drukknaði í innantómum 
mannkostum 

Og ég horfði hlæjandi á þessa siátrun 
sem með guðs hjálp 
og góðum vilja 
hefði varla getað orðið tilgangslausari 
því daginn eftir 
var himininn orðinn jafn grár og áður 

Berki II 
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Þú ert f arinn 

Ég er svo lítil og aum, 
ég græt og er sár, 
stundum reið og bitur, 
ég vona 
á sama tíma 
vonlaus. 

Þegar allar þessar tilfinningar 
togast á í mér, 
hvers vegna er ég þá 
svo 

TOM? 

Dulnefni 

Ljóð eða hvað? 

"Ég get alltaf 
skrifað geðveik ljóð", 
sagðir þú og stundir. 
Lífið býður einfaldlega 
upp á það. 

Dulnefni 
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Ekki Bjarnheiður Jóhannsdóttir 
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Die gedichtliche Sonne scheint 

Es tut mir leid 
aber 
vielleicht nicht 
dag ich nicht 
ins Schwimmbad gehen kann. 

Es tut mir spa(3 
und es tut mir leid 
dafi ich kein Gedicht bin 
aber... 
vielleicht... 

Björn Maríus Jónasson 
og 

Bjarni R. Sigurvinsson 

11 Dansaðu fíbblið ðitt Sigríður Valdimarsdóttir 



1 kvöld frumsýnir LMA leikritið Kertalog eins 
og fjallað er um á öðrum stað í blaðinu. Nemendur 
eru hvatt ir til að fara og sjá sýninguna, ef ekki strax 
í kvöld þá á aðra sýningu, annað kvöld. Takið eftir 
því að aðeins eru fyrirhugaðar þessar tvær sýningar. 

Leikfélag Akureyrar sýnir nú söngleikinn Fiðl-
arann á þakinu en sú sýning hefur hlotið mjög góðar 
viðtökur. Nemendur eru einnig hvattir til að sja það 
stórgóða verk og nýta sér þar með skólaafslatt sem 
LA veitir. . _ 

Meðal leikara í Fiðlaranum er Þorgeir Tryggvason 
4T og er það vel þess virði að verja kvöldstund til að 
fylgjast með Togga og manninum með þakskeggið, 
Valdimar Gunnarssyni, ásamt öðrum stórgoðum songv-
urum, leikurum og dönsurum auk Geirs og annarra 
tónlistarmanna. , , , « „ , , 

*ð lokum vil ég þakka Foldu og felogum ur 
Þjóðviljanum fyrir þátt sinn í efnisöflun Lesbokar. 

Hlynur 

FOLDA 
Að sitja i timum og vera 
tekinn upp og skamm 
aöur og tara svo heim og 
eyöa afgangnum af 
deginum í aö læra heima: 
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EFNI auk f jö lmargra mynda 

WM 

Þórarinn Torf ason 
Þóarainn Torfason 
Vekjaraklukkan 
Pétur Gautur 
Abel 
Hlynur Hallsson 
KLynur Hallsson 
Hlynur Hallsson 
Konni 
Konni 
AV 
Gísli Símonarson 
Sindri 
Sigga 
Jón Marinó Sævarsson 
Jón Marinó Sævarsson 
HH 
Þórarinn Torfason 
Smauri 
Berki II 
Dulnefni 
Dulnefni 
Björn H. & Bjarni R. 

Björg & Torfi 
Þórarinn Torfason 

HLynur Hallsson 
Valdimar Gunnarsson 
öö 
KLynur Hallsson 

Niðurbrot 
Göngutúr 
Astin er brothætt 
Tveir á flakki... 
Hjónin i Bden 
Sjálfur 
Gangur 
Jerúsalemkirsuber 
Hús blómanna 
Villiöndin 
VA 
Lif eftir dauðann? 
Dagar 
Hann 
Lifssldlgreining 
Stundarsakir 
Nóttin 
Hinn almáttugi 
Göngur 

4 
4 
6 
7 
8 
10 
10 
10 
12 
12 
13 
17 
18 
19 
20 
20 
25 
26 
27 

Listin að ljúga liklega 28 
Ljóð eða hvao? 
Þú ert farinn 
Die gedichtlice Sonne. 

JEvintýri á Axel 
Frelsi 

Grein ritstjóra 
Það er svo undarlegt 
Nothing Like Tne Sun 
A döfinni 

30 
30 

..32 

15 
16 

3 
14 
22 
33 
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Lys og morke Birgit Bjerre 


