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SEGÐU MÉR OG ÉG GLEYMI 

SÝNDU MÉR OG ÉG MAN 

 

I 

ég get ekki sýnt henni gullin 

bara sagt  

 

þessvegna segi ég sögur 

 

glerjuð fjallalömb 

spékoppar trölla 

sigrar hrafnsins  

haukurinn sem dó 

 

segi bara sögur 

en þær skipta ekki máli 

 hún sér ekki 

 

 

 

 

 



 

SEGÐU MÉR OG ÉG GLEYMI 

SÝNDU MÉR OG ÉG MAN 

 

II 

mamma var kona  

 

kona sem talaði við bergið 

hún þekkti fuglana  

 

á morgnana sagði hún við þá 

„þið eigið ekki skilið að fljúga!“ 

 

á kvöldin var hún öðruvísi 

þá baðst hún fyrirgefningar 

raulaði  

 

 raul... raul... raul... 

 

 

 

 



 

SEGÐU MÉR OG ÉG GLEYMI 

SÝNDU MÉR OG ÉG MAN 

 

III 

það dimmir 

undan rúminu dreg ég 

gimsteina 

ufsakjálka ýsuvængi 

bænaperlur 

 

mér líður undarlega 

ég hugsa bara  

villidýr... 

 

úti raular hún 

 

 raul... raul... raul... 

 

 

 

 



 

SEGÐU MÉR OG ÉG GLEYMI 

SÝNDU MÉR OG ÉG MAN 

 

IV 

í nótt dreymdi mig draum 

 

mig rekur að landi  

múkkar vísa mér leið 

teyma mig að helli 

dimmt 

hér angar  

salt líkami sjór 

einhver ? 

kona  

 

  raul... raul... raul... 

 

 

 

 

 



 

SEGÐU MÉR OG ÉG GLEYMI 

SÝNDU MÉR OG ÉG MAN 

 

V 

hún sagði mér margt 

sagði mér að fara 

og ég gerði 

ég gerði eins og hún sagði 

fór 

 

hún grét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGÐU MÉR OG ÉG GLEYMI 

SÝNDU MÉR OG ÉG MAN 

 

VI 

þótt ég góli 

sjúga öldur mig til blóðs 

á hverju kvöldi 

 

villidýr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGÐU MÉR OG ÉG GLEYMI 

SÝNDU MÉR OG ÉG MAN 

 

VII 

ég átti móður 

 

hún geymdi mig vel 

í holu 

þess vegna er ekkert  

í heiminum til 

sem minnir mig á hana 

 

þetta gæti allt verið lygi 

þó ég skilji það ekki  

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGÐU MÉR OG ÉG GLEYMI 

SÝNDU MÉR OG ÉG MAN 

 

VIII 

eitthvert tré 

og mamma  

 

villidýr iðrast ekki 

þau æpa á bergið 

 

fuglar skilja 

engar sögur 

bara eitthvert tré 

 

villidýr ræna mig öllu 

mamma æpir 

 

hún er villidýr 

 

 raul... raul... raul... 

 



 

ÉG ER AÐ LEITA 

 

Ég er að leita að þér... ég er svo bitur... 

* 

Ég er að leita að einhverjum 

Sem veit hvað ég meina  

Og væri sama þó ég þyrfti kannski 

Að klæða hann í silkisokka 

Já, þessa sem mig dreymdi í nótt 

Röndótta og mjúka  

*  

Ég er að leita að stelpunni sem skildi eftir sig far í rúminu mínu og kossafar á speglinum 

* 

Ég er að leita að fimmtugri konu 

Sem man eftir að hafa skutlað mér heim 

Eftir einmanalegu tónleikana í gær 

* 

Ég er að leita að konunni minni 

Mig svíður í augun 

Rúmið okkar er kalt 

* 



 

Ég er að leita að erlendum manni  

Við drukkum engiferte og hunang úr sama bolla 

Og hann horfði á mig gráta 

* 

Ég er 19 ára kk, var að spá hvert ég á að leita til að fara í tékk? 

* 

Ég er að leita að manneskju 

Sem prýðir heimili sitt 

Sjaldnar en aldrei 

Nema um daginn 

Undir súðinni með sangríu sem skraut 

Í hári okkar fuglar 

Milli vara okkar sopar 

Undir súðinni kallaði ég í fyrsta sinn 

„Það ert þú ekki ég!“ 

Síðan þá hef ég fargað öllu 

* 

Ég er að leita að skeggjaða manninum frá því í gær 

Hann gekk um með reykelsi inni á myrkvuðum barnum 

Sagðist vera skíthæll flesta daga 

* 



 

Ég er að leita að fallegri konu 

Sem gæti hugsað sér að deila 

Fingrum sínum með mér 

Fingrum sínum með framheilalausum spilasjúklingi 

Sem hefur aldrei lamið  

* 

Ég er að leita að manni á tíundu holu sem gleymdi konu í anddyrinu hér í gær 

* 

Ég er að leita að honum sem man 

Þegar okkur dreymdi sama drauminn 

Í rúminu sem elskaði mig og þig 

Og morguninn eftir 

Töluðum við ekki um nóttina 

Héldumst bara í hendur 

Ákváðum að lóga hríslunum 

Sem hafa étið upp líf okkar 

* 

Ég er að leita að karlinum sem læddist um með kaffibolla í morgun 

* 

Ég er að leita að þér Lísa 

* 



 

Ég er að leita að konu 

Með sokkin augu 

Sem er tilbúin að gleyma 

Blóðugum veggjum 

Ég vil fá hana aftur, strax í dag! 

* 

Ég er að leita að frænda mínum 

Hann  rústaði flöskublokkinni 

Klippti gat á bæði klakaboxin 

Hrópaði á bílrúðu „mamma veit allt!“ 

Skrifaði í móðuna „skilaðu kveðju“ 

* 

Ég er að leita að þér 

Þú lást ofan á mér  

Á blæðingum  

Í sundbol 

Sagðir „þú ert hugmynd að góðum degi“ 

Svo kom rigning  

* 

Ég er að leita að partýi 

Sem ég er velkominn í 



 

KOKONOKO 

 

I. 

Við höfum ekki mikinn tíma. 

Hvenær kemur hann? 

Þegar hann sofnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOKONOKO 

 

II. 

Falskir fuglar sagði hann. Falskir fuglar með hjörtu á vitlausum stað, þeir eru á leiðinni, þeir 

eru á leiðinni hingað, hingað til okkar, það var það sem hann sagði, ég man það vel, hann, 

hann með svörtu augun og mjúka hálsinn, hann sem talar um skriðdreka á nóttunni og hann 

sem horfir svo fallega, horfir svo fallega, á mig, hann segist vilja mig þegar... 

Þegar hann sefur? 

Já. Þegar hann sefur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOKONOKO 

 

III. 

Er hann kominn? 

Nei, það held ég ekki. 

Ó. 

 

Kemur hann? 

Nei, það held ég ekki. 

Ó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOKONOKO 

 

IV. 

Hversu lengi viltu bíða? 

Þar til hann sækir mig. 

Í svefni? 

Já. 

En hér er kalt. Hér er dimmt. 

Ég bíð. 

Heldurðu að hann komi? 

Já. Þegar ég er tilbúin. Viltu bíða með mér? 

Já. Ég vil bíða... ég með þér... 

Þú með mér... ég með þér... við með honum... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOKONOKO 

 

V. 

 Ég þekkti hann líka. 

Ég veit. 

Þegar hann fór skildi hann eftir miða, sagðist vilja muna... sagðist vilja muna... muna eftir... 

Muna eftir þér? 

Nei. Ekki mér. Þér. 

Ó. 

Hann vildi muna eftir þér af því að þú sást hann. Það varst þú sem sást þegar tárið lak á 

koddann og gerði hann að skrímsli.  

Ó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOKONOKO 

 

VI. 

Ég finn hann nálgast, vertu viss, hann sagðist myndu koma aftur, hann sagðist myndu koma 

aftur og sækja mig, hann bað mig að bíða, bíða hér og hér hef ég beðið, í myrkrinu, eftir 

honum, eftir honum með svörtu augun og löngu kossana. En ég kafna líklegast... 

Þegar þú sérð hann? 

Já. 

Já. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOKONOKO 

 

VII. 

Heyrirðu? 

Þau eru þung. 

Þau eru viður og steinn. 

Viður og vatn. 

Viður og hjarta. 

Viður og blóð. 

Ég heyri þau nálgast, fótsporin. 

Hlustaðu! 

Þetta er hann. Hann er á leiðinni. 

Hlustaðu! 

Nú er hann sofnaður og nú sækir hann mig. 

Hann með svörtu augun. 

 

Ertu tilbúin? 

 

 

 

 

 

 



 

DRENGIRNIR 

 

I. 

Þennan mánudagsmorgun vakna ég ekki ein.  

Hún er komin;  

Daunill bróðurást á stærð við smávaxið rándýr. 

 

Þeir eru tveir; holgóma og óskýrmæltir,  

Bera á milli sín níðþungan járnkall, 

Tala um hjartahögg og skriðdreka. 

 

Ég þekki þessa lykt og mér líkar hún vel;  

Sykursætur byssustingur, blóðugt tannhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DRENGIRNIR  

 

II. 

Opna munn- járn inn- kalt- toga- rífa- tönn- toga- rífa- blóð- tönn- hjakkast- rífa- járn- tönn 

 

Þeir leyfa mér að anda, 

Vellyktandi kjaftar 

Á meðan aðgerðinni stendur. 

 

Úti fýkur dauðamylsna. 

 

 

III. 

Þetta mánudagskvöld sofna ég ein. 

Þeir eru farnir;  

Holgóma og óskýrmæltir. 

 

Ég sofna með lófana fulla 

Af glamrandi barnatönnum. 

 

 



 

LÍKIN Í FJÖRUNNI 

 

I. 

Sólin æpir inn um saltþvegnar rúður og ég heyri ekki neitt. Lætin. Ég sakna þeirra. Bæði fyrir 

og eftir hádegi. Við höfnina dugga drekar og fiskikarlar landa lúbörðum afla. Brjálæðisleg 

þögnin hefur breyst í mannætu og núna steikir hún mig löturhægt yfir eldstó.  

 

Ég hugsa um hann sem kólibrífugl, 

Bundinn saman á höndum og fótum; 

Foreldralaus fyrir hádegi 

Nestislaus götusópari eftir hádegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÍKIN Í FJÖRUNNI 

 

II. 

Þegar hádegisfréttirnar byrja finn ég makrílbræðslu leita inn um gluggann. Fyrir utan tryllast 

mávar og steypa sér í sjóinn eins og geðsjúklingar sem geta ekki drukknað. 

 

Hann er ólgan í sjónum; 

Sædýrið sem sækir mig í svefni 

Ber mig langt inn í sjóþokuna  

Sýnir mér marbendla og pétursskip. 

Þegar morgna tekur  

skilar hann mér aftur í flæðarmálið.  

 

 

III. 

Nóttin geymir líkin í fjörunni eins lengi og hún getur. Það er ekki fyrr en spangólin hefjast 

sem að þau finnast frosin og köld. Ég ætla að bíða við gluggann þangað til, fylgast með 

vitaljósinu þröngva sér í gegnum þessar sjóþvegnu rúður. Lætin. Ég sakna þeirra. 

 

 

 

 

 



 

SÆÐINGAKONAN 

 

hún situr ofan á mér 

eins og býfluga 

og sleikir mig í framan 

ég ranghvolfist 

 

hún bræðir af mér fötin 

fer inní mig og út úr mér aftur 

fær mig til að njóta þess 

mér líður eins og litlum farþega 

 

inní henni kviknar bál 

eggjandi sæskrímsli 

heggur úr mér afkvæmi 

eitthvað springur 

 

tæmdur 

tómur  

 

 



 

MEY 

 

Það búa tuttugu og tvær milljónir í Peking 

og ég verð að finna hana aftur. 

Það búa tuttugu og tvær milljónir í Peking 

og ég hef leitað allstaðar; 

í druslupollum bakvið hótel 

í holum gómum hrísgrjónabónda 

á milli órakaðra leggja konu þinnar 

bakvið helgiskrín og Búddamenn 

og í ræsinu við Lótusblómastíg 

en hún er ekki þar 

og ekki er hún innst í portinu 

þar sem hún kraup skjálfandi, biðjandi 

og ekki er hún hauslaus í stiganum 

þar sem hún seldi mér það 

fyrir fimm júan. 

Það búa tuttugu og tvær milljónir í Peking 

og ég verð að finna hana aftur.  

Það búa tuttugu og tvær milljónir í Peking  

og ég get ekki andað 

því strætin iða af margulu lífi púðurkerlinga 

sem leyfa mér ekki að gleyma henni; 



 

mjóróma í bæn á bakvið jaðibúðina 

þar sem ég fann hana á grúfu 

hjakkandi ofaní vasa eftir 

nál eða pillu eða hníf eða peningum 

og sótsvörtum augum 

biðjandi. 

Þeir leyfa mér ekki að gleyma henni  

á milli læra mér með mig uppi í sér 

biðjandi. 

Það búa tuttugu og tvær milljónir í Peking 

og ég get hvergi andað 

fyrr en ég finn hana aftur fæ hana aftur tek hana aftur. 

Það búa tuttugu og tvær milljónir í Peking 

og ég verð að finna hana. 

Með ímynduð brjóst hennar í lófum mér 

mjakast ég upp 263 þrep, eitt í einu 

í átt að silkiverksmiðjunni þar sem 

geggjaðar gulandir ræna mig svefni 

„ætlarðu að drepa okkur?“ 

spyrja þær horaðar öfugar píreygðar, brosa 

þegar ég gef þeim fimm júan og brosi líka 

læt þær bera mig upp að 300 þrepa hofinu 

þar sem útsýnið er svo gott yfir portið  



 

þar sem hún seldi mér það 

fyrir fimm júan. 

Þær bera mig brosandi, biðjandi, þegjandi upp að hofinu 

þar sem útsýnið er svo gott yfir Lótusblómastíg 

þar sem kona þín drekkur teið sitt á morgnanna 

og hrísgrjónabóndinn hlær að druslunum 

í druslupollinum bakvið hótelið þar sem þú 

liggur uppí rúmi og skoðar klámspilin sem þú 

keyptir af henni; illa klæddri og hauslausri 

í stiganum. Biðjandi. 

Það búa tuttugu og tvær milljónir í Peking 

og við verðum að finna hana aftur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUNNAN MÍN 

 

Hún tekur báðum höndum um naflastrenginn sem enn liggur úr barninu og inn í hana. 

Styrkum höndum togar hún í strenginn og dregur barnið nær sér. Nýfædd húð þess dregur í 

sig skít háaloftsins, en hún heldur áfram að draga. Mér er illt í hjartanu, en bæri ekki á mér. 

Hún sér mig ekki. Þetta var allt hennar sök.  

 

Hún dregur barnið hægt en örugglega til sín. Loks þegar hún nær því í fang sitt heldur hún 

smáum líkamanum nærri brjóstum sér og horfir. Horfir. Horfir, en bara í örskamma stund. 

Barnið lygnir aftur augunum. Þögnin er grafkyrr. Þetta háaloft er ríki hennar og barnsins. Ég 

er aðkomumaður. Þetta er allt hennar sök. 

 

Það vætlar úr löngum skurði á kvið hennar. Ekkert skiptir lengur máli. Hún veit hvað hún er 

að gera þegar hún opnar uppristan kvið sinn, ýtir fótum barnsins gætilega inn um skurðinn, 

heldur undir bakið og kemur höfðinu gætilega fyrir undir hjarta sínu. Barnið passar svo vel og 

litlar tærnar nudda lungun blíðlega, litlu hendurnar strjúka hjarta hennar. Hún horfir í síðasta 

sinn á þetta barn sem nú liggur á meðal líffæra hennar. Þetta er barnið hennar og því er hlýtt.  

 

Hún tekur upp stóra nál og tvinna. Saumskapurinn hefst. Spor fyrir spor, hún kann til verka. 

Hún veit hvað hún hefur gert, veit hvað hún þarf að gera, veit að þetta er hennar sök. Þetta er 

hennar sök. Síðasta sporið er eftir. Litlir fingur teygja sig út um örlítið opið. Hún strýkur 

fingrunum og ýtir þeim svo niður. Niður um skurðinn. Saumar síðasta sporið. 

 

Þegar aðgerðin er afstaðin, líkaminn lokaður, hætt að vætla úr skurðinum og barnið hvergi að 

sjá, þá hallar hún sér aftur og kjökrið hefst. Hún strýkur sér um kviðinn og finnur að undir 

niðri slær hjarta. Undir niðri á milli líffæra hennar slær lítið hjarta. Hversu oft þetta hjarta 

mun slá veit ég ekki. Ég loka augunum og tek fyrir eyrun. Ég get ekki horft á hana.  Ég get 

ekki hlustað á kjökrið. Þetta er allt henni að kenna.  



 

GERÐU ÞAÐ VARLEGA 

 

Undir brúnni, þar eru þau 

undir brúnni, þar finnurðu þau 

glerjuð andlit 

sem tæmt hafa spegla. 

 

Losaðu þau úr strimlunum 

þegar þokan dofnar 

þá fá páfuglarnir loksins frið 

og hvítar hendur þeirra þorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÓBAKSÞOKA Í BIRTINGU  

 

einhverskonar hiti lekur  

yfir mig og inní mig 

hvítir magar 

eða kynfæri 

 

„við erum bundin saman á kossum liðinna nátta 

og ég vil að þú þekkir mig“ 

 

þú ert hið óþekkta   

þetta rúm  

tilraunastofa 

ég er vísindamaður 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Á HAUSTIN 

 

Ég verð að reka tærnar út um gluggann 

Get ekki andað 

 

Man ekki afhverju 

Hann bara fór 

Farfuglinn 

 

Hann sagði „I loved it baby“ og flaug svo í burtu 

Ránfuglinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLÆPASAGA 

 

Þetta var aftaka 

beint í andlitið 

 

Vopn? 

Haglabyssur 

tvær 

 

Það eru rólegheitin sem gera okkur að atvinnumönnum 

en þeir sem gerðu þetta? 

Jú, þeir voru líka rólegir 

 

Vitni nr. 1: 

ég kom klukkan þrjú til að kaupa sígarettur 

 

Vitni nr. 2: 

mér fannst ég heyra fótatak 

létt fótatak 

og svo var eins og einhver hjólaði burt 

 



 

Strákurinn á hjólinu 

ég sá hann 

Við verðum að finna strákinn á hjólinu  

 

Við samhryggjumst 

í dag komum við bara með dánarfregnir 

 

Andlitin voru skotin af þeim 

ekki nóg til að gera þá óþekkjanlega 

 

Það hefur verið hljótt undanfarna daga 

manstu eftir svona þögulli rannsókn? 

 

Það man enginn neitt 

Það veit enginn neitt 

Þessi þögn 

um það snýst þessi rannsókn 

hana 

Þögnina 

Kannski finnum við fleiri andlit 

Þau hljóta að hafa heyrt eitthvað 

 



 

STELPAN Í REGNINU 

 

Á þúsund kossa dýpi  

Býr hún ljósleit og grönn 

Felur sig í grasinu 

Á milli rósanna 

Ilmar eins og vetur sem kemur of snemma 

Ég þekki hana og vil að hún þekki mig 

En ég kann ekki... 

Hún er dýrmæt  

Og ég er sjúkur 

Í kvöld falla dropar af tunglinu 

Baða okkur 

mig og hana saman 

Í tjörninni og hún svo ljósleit og grönn 

Ósnertanleg í tunglregninu  

Skolar mig og þvær  

Fær mig til að skilja  

Dulmálið 

Fær mig til að ilma eins og vetur 

Sem kom of snemma  



 

Ég er sjúkur  

Og hún er mín  

Í regninu  

Ég týni henni 

Í mosanum  

Finn hana  

Við árbakkann  

Þar grætur hún tárum  

Sem falla í ána og silungarnir éta 

Ég bið til tunglsins bið um regn  

Í regninu sér hún mig og felur sig hjá mér 

En tunglið horfir undan  

Þurrkar eigin tár í stjörnurnar  

Ekkert regn  

Hún svo ljósleit og grönn grætur og grætur 

Hverfandi hvítnar hún og breytist í snjókorn eða eitthvað... 

 

 

 

 

 

 



 

ENGIN LÆTI 

 

Ég vakna með bláa fingur  

Veit ekki afhverju  

En mig dreymdi eitthvað 

 

Við vaskinn stendur hann allsber 

Og hellir upp á kaffi 

Þetta er það sem mig dreymdi 

 

Ég hvísla til hans kossum 

Finn lyktina af góðum morgni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÆKÝR 

 

Maður á stærð við lítið og ljótt dýr 

Hristir koddann og býður góða nótt 

 

„Nei!“ 

Ég lagðist í gólfið og varð að sækú 

Þá tók hann upp exi og reiddi hátt á loft 

Hjó af mér sporðinn í einu höggi 

Mér brá þegar blóðið spýttist út um allt.  

Honum brá þegar hjartað lak úr sárinu 

Þarna var hún, ástarklessan! 

Hann tók hana upp (hjartað)  

Setti í skrín, læsti og át lykilinn 

Þannig gerðist það 

Hann sagðist elska mig 

 

Nú ligg ég á gólfinu  

Sporðlaus og elskuð 

Og hann, dýrið 

Hristir koddann og býður góða nótt 



 

VIKAN 

 

I. 

(mig dreymir) 

 

Ýldufýla berst um ganginn 

Illfyglið komið aftur  

Ég þefa það uppi 

Finn það inni á baðherbergi 

(Þannig byrjar mánudagurinn) 

Fyrir utan hefst syndaaflausnin 

Ég má ekki verða seinn 

Þeir afklæðast svo hratt 

Munkarnir 

 

Gulklæddir með tálguð nef 

 

 

 

 

 



 

VIKAN 

 

II. 

(þriðjudagur) 

 

Í morgun  

Dó kertaljós á náttborðinu 

Það gerðist allt í einu 

Með háværum hvelli 

BÚMM 

Og allt varð dimmt... 

Þá heyrði ég 

Nunnurnar  

Fyrir utan, kjökrandi 

Sjö, skrjáfandi plastpokar 

 

Í gegnum gardínurnar sá ég 

Vaselín, stjaka, vax, þræði 

 

 

 



 

VIKAN 

 

III. 

(miðvikudagskvöld) 

 

Ég vakna 

Allt bjart 

Þannig er það 

Ég anda eins hátt og ég get 

Ljósið stirðnar ekki 

 

Klukkan er níu 

Í íbúðinni fyrir ofan 

Þar býr hjábarnið 

Og hefur messuna 

Með hljóðlátu þukli 

 

Fyrir utan æpa nunnurnar 

Þær vilja inn 

 

 



 

VIKAN 

 

IV. 

(í dag) 

 

Hafgúan slapp 

(Þrátt fyrir augasteinana) 

Rann í niðurfallið 

Halinn, hreistrið og hún 

Þetta má ekki á fimmtudögum 

Ég öskraði í niðurfallið 

„Afhverju ertu svona vond?!“ 

Fann orðin leka út í sjó 

 

Síðan hafgúan mín fór hef ég legið í baðkerinu 

en baðkerið er tómt og ég sakna hennar 

Ég sakna hennar undir sturtuhausnum 

Og ég sakna hennar á bólakafi 

Ég sakna hennar í klakavatni 

Og ég sakna hennar í móðunni 

Afhverju er hún svona vond? 



 

VIKAN 

 

V. 

(þennan föstudag) 

 

Kæri vinur 

Ekki vera hræddur  

Ég vil fara með þig heim til mín 

Ég vil láta konur dansa fyrir þig 

En fyrst 

Gefðu mér vatnsglas með pillunum 

Ég vil sofna útfrá þeim glamrandi 

Og þegar ég vakna heyri ég í þér 

Banka á hurðina  

Vilt komast inn 

En því miður verð ég farin 

Fyrirgefðu! 

 

 

 

 



 

VIKAN 

 

VI. 

(mig svíður) 

 

Ég vakna 

Með þurra bjórkossa í handarkrikanum 

Man eftir hellirigningunni  

 

Ákveð að frysta heimabruggið  

Hreistraða kjötstykkið 

Og halann 

 

Hugsa um þennan laugardag 

Loka augunum  

Finn litlar ófreskjur skríða  

Undan augnlokunum 

Salt 

 

 

 



 

VIKAN 

 

VII. 

(mig dreymir) 

 

Sunnudagshádegi og ég sofna ekki ein 

Hver ert þú, japanski bissnessmaður? 

Borðar kanilsnúða 

Talar um skriðdreka 

Augun í þér eru svo svört... 

Ég vil ekki drukkna í þeim... 

 

Hinum megin við vegginn 

Ég heyri dynjandi lófatak  

Eru þær komnar inn? 

 

Ófreskjur svíða 

 

 

 

 



 

20 ÓSKILJANLEGAR KVEÐJUSTUNDIR 

 

1. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Þarna voru fleiri en ég; 

sjóþvegnar stelpur á hælum 

og geðveik norðurljós með varalit. 

En þú komst mér á óvart, 

komst bara við höndina á mér. 

Stuttu seinna lét ég þig fara. 

Í næsta herbergi var manneskja 

allt of nærri. 

 

2. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Það var svo auðvelt í annað sinn. 

Þriðja skiptið skapaði vandræði. 

Því fjórða skulum við gleyma. 

Frystum það fyrsta. 

Nú talar þú með augunum 

um dagana ofan á sænginni. 



 

3. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Þú komst og vildir hitta bróður minn. 

Vildir líka koma nær á tjarnarbakkanum. 

Vildir helst geyma þennan dag  

í postulínsbolla móður þinnar. 

„Nei, það er ekki hægt!,“ sagði ég. 

Á eina sólríka staðnum 

bað ég þig um pappír 

áður en blóðið þornaði. 

 

4. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Það var fallegt andlitið 

sem talaði í svefni.  

Uppskrúfuð samtöl  

leikskólabörn eða hnémeiðsl. 

Ég veit ekki hvað gerðist. 

Nú fara götuljós og leiksýningar 

framhjá okkur 

eins og kínverskar næturlestar. 



 

5. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Ég lá í baðkari 

kafari án búnings 

hætti að fylgjast með tímanum. 

Við hittumst fyrr en planað var 

þú brostir og orðin voru alger. 

Ferðin upp að útsýninu var verst. 

Þegar ég hætti að tala  

óskaðir þú mér gleðilegra jóla 

en nú ertu kominn aftur. 

Við sjáumst kannski  

milli húsanna 

þar sem ég kvaddi þig í fyrra. 

 

6. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála stuttu eftir að þú fórst. Kirkjan var opin fyrir öllum öðrum 

en okkur þennan dag. Inni í tjaldinu biðu þær, geðveikar af afbrýðisemi. 

 

7. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála stuttu eftir að þú fórst. Um tíma voru frostbitnar varir inn 

undir sumarlegri skyrtu og þú tjaldaðir í hausnum á mér. Í gær skildi ég að þýfi í bakpoka þarf 

ekki alltaf að vera stolið. 



 

8. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Þú sagðir að ég hefði breyst, 

faldir óblandaðar flöskur inni í runnum, 

leitaðir uppi hvít bros, 

varst fullur af týndum börnum. 

Nú leiða stelpur aðra menn en þig. 

Bara eitt orð: 

Ekki fylgja mér heim. 

 

9. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Mér þykir leitt að sjá þig aftur, 

vafinn í svart. 

Er nauðsynlegt að slökkva ljósin? 

 

10. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Allan þennan tíma vorum það við 

Sem lágum nakin í frostinu. 



 

11. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Týndur spurðir þú á torginu: 

„Kanntu að kyssa hjarta?“ 

ég fann skjálfta ganga á land. 

Seinna um kvöldið 

eftir baðið, 

lyktaðirðu af japönskum jurtum. 

Áður en árið er á enda 

færðu hugmynd sem mér líkar. 

Geymdu hana undir baðsloppnum, 

vísaðu henni veginn, 

flýttu þér  

sjáðu tröllin dansa, 

eins og um kvöldið 

þegar þú lærðir að kyssa hjarta. 

 

12. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Ég var áhyggja og þú varst allt hitt. 

 



 

13. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Hinum megin við sólina, 

báðum megin við hafið, 

þar ert þú og segir sögur 

af stúlkunni sem þú þekktir. 

 

14. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Það er ekki búið, 

kannski ekki ennþá byrjað. 

Ekkert skal koma í veg fyrir  

að þú gefir mér mosavaxin loforð. 

 

15. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Bleikar hendur  

fóru um mig miðja, 

allt þar til klukkan fór aftur í gang 

og nýr dagur varð til. 



 

16. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst, 

enda fórstu með mandólínið 

yfir ísilagða tjörnina, 

kristallaður, alveg eins og einhver annar 

og nú finn ég þig hvergi. 

Kannski liggur þú í kofa 

undir bláum fjöllum 

og fylgist með tunglinu 

færast nær þér 

hvert kvöld. 

Ég finn taugar slitna. 

Gerðu það, finndu mig aftur. 

 

17. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála í dag. Í kvöld ætla ég að halda jarðaförina þína. Engum er 

boðið. Takk fyrir hálfa hjartað. Takk fyrir götóttu orðin. Takk fyrir mig. Þú ferð í ruslið. 

 

18. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála stuttu eftir að þú fórst.  

Morgnar verða alltaf mikilvægari en kossar liðinna nátta. 

 



 

19. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála 

stuttu eftir að þú fórst. 

Þú varst göldróttur frummaður, 

meitlaðir hverja hreyfingu 

með öruggum andardrætti. 

Aðeins einu sinni vaknaði hún 

í herberginu fyrir ofan. 

Í dag vil ég fá frá þér bréf. 

 

20. 

Ég gerði mér grein fyrir stöðu mála stuttu eftir að þú fórst. Gerðu það gleymdu þessu. Öllu. 

Einu sinni er nóg. 


