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Innipúkinn

letin er alls ekki góð fyrir hann.

að háma’ í sig mat er víst allt sem hann kann.

þorir ei lengur að tala við neinn.

ferlega þunglyndur er þessi sveinn.

láta svo svefninn á nóttunni nægja
og njóta vel daganna eins og við hin?
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Kaupmannskonan

Þetta hef ég þér að segja:
Þegar einhver til mín horfði
var ég oftast vön að þegja
og varla kom upp nokkru orði.

Síðan varð ég soldið hærri

en ef ég hitti einhvern stærri

Núna er ég kaupmannskona

þoli meir en þorði’ að vona.
Þannig hljómar öll mín saga.
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Skýjamyndir

sögur langt frá þessum heim.
Kynja verur völdin teygja
vítt og breytt um allan geim.

og sjóræningja skipið hér.
Á örskots stundu er hér fundin
allgóð myndin handa þér.

Sérðu ekki sama drauminn?
Svona gefðu ímynd nú
algjörlega lausan tauminn.
Leikum saman ég og þú.
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Eyðimerkurferð

annað varla hægt að gera.

drengir búnir nú að vera.

1. Afrek vildu vinir góðir
vinna svo þeir hófu göngu.

allur vökvi fyrir löngu

óskir vildi hverjum færa.
– Eina’ á mann og máttu sjálfur
í minni óska pyngju hræra. vanda skyldi slíkar stundir.

Óskar síðan sér að hafa
sæng og kodda höfði undir.

5. Púff! hann farinn heim að hrjóta.
Hefur næsti strax upp orðið.
– Vatns og fæðu vil ég njóta
og vera nú við matar borðið. sýnist bara ætla’ að þegja.

Álfur hristir galdra gripinn.
Gaurinn hefur þetta’ að segja:

vil ég því að vinir mínir
væru komnir til mín aftur.
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Amma

hélt að nú fengi ég slag.

galsinn já kann á því lag.

Viljið þið vera ögn þægar.
Var ykkur aldrei kennt það?

Löngun í þögnina bað.

Þær skýrðu þrjóskar frá saman:
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Furðuverk

Ég fann lítinn bút af blaði
með blýanti’ dreg ég línu eina.

hús og tré og marga steina.

sólin fer í annað hornið.

ljóma hjónin fjanda kornið.

skondna mynd ég frekar geri.

uppí tré er röndótt meri.

furðulegri verður myndin.

ó hvað myndin verður fyndin.
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Í gamla daga

fræðast vill um telpuna’ hennar ömmu.

svona hvernig var í gamla daga.
Máttir þú þá hlaupa ofsa hratt
eða hafna beint í risaeðlu maga?
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Prinsessan

Falleg lítil ljóshærð hnáta
leikur sinni brúðu að.

komin er á nýjan stað.

því pabbi stráks er kóngur hér.

af mönnum öllum prinsinn ber.

fallegt hálsmen gulli stráð.

gleyma vill hún öðru’ í bráð.

dvelur brúðan kjöltu í.

gaman var þar enn á ný.
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Svangur maður

síðan vildi borða hann.
Leit um allt en ekki fann

varla getur borðað neitt.

langar nú í matinn sinn.

Hvernig væri’ að nota þá?





23

nagandi sultur að herðir.

kannski hún leggi í ferðir. ferlíkið jörðina lemur.
Aftur heim ætlar hún sér
áður en sólin upp kemur.

rökkrið allt yndislegt felur.

ólæti þar sem hún dvelur. mannabein vill í sig hakka.

langar í óþekka krakka.

berjast við óttann og skæla.

kerling í börnin vill næla. gráta því stúlka og drengur.

ófétið sjá þau ei lengur.

5. Ekki fyrr slær hún við slöku
en slóttug við bæinn hún stendur.
Bólótt með hor niður’ á höku
og hrammurinn annar er brenndur. brjóstin ná vel niðrá nára.

fýla af skít margra ára.

9. Því hætturnar liggja í leyni
og löngunin dómgreind vill deyfa.

stendur og má sig ei hreyfa.

Skessukvæði




