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ljóðin eru tileinkuð nafna mínum

(1927-2007)
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 I. FRUMSAMIN LJÓÐ 
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sorprit

Ég henti Karamazov-bræðrunum í ruslið eins og ég geri alltaf þegar 
ég lýk við skáldsögu eftir Dostojevskí. Ég vil ekki eiga á hættu að 
lesa bækur hans aftur. 

Mér til undrunar barst handskrifuð umsögn um bókina inn 
um bréfalúguna viku síðar. Umsögnin var rituð af ruslakarlinum, 
sem hét Óskar.  

Í tilraunaskyni fleygði ég nýrri bók, að þessu sinni Í leit að 
glötuðum tíma; leiðin til Swann eftir Proust.  

Viku síðar barst mér handskrifuð umsögn aftur rituð af Ósk-
ari.

Ég endurtók leikinn og henti Grettis sögu. 
Viku síðar barst handskrifuð umsögn eftir Óskar ruslakarl inn 

um lúguna. 
Brátt var svo komið að ég var farinn að óttast um bókasafnið 

mitt. Þar sem áður höfðu staðið fallega innbundnar bækur 
lágu nú víða einungis handskrifaðar umsagnir ruslakarlsins um 
þær. 

Ég hætti að henda bókum. 
Dag einn lauk ég svo við Fávitann eftir Dostojevskí og af 

gömlum vana fleygði ég honum í ruslið. 
Næstu daga flögraði að mér að kannski bærist handskrifuð 

umsögn Óskars inn um bréfalúguna.
En ekkert gerðist – nú eru liðnar þrjár vikur og ég tel fullvíst 

að byrjaður sé nýr ruslakarl sem hafi engan áhuga á bókmenntum.
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á meðan aðrir fara í vinnuna fer ég í hundana
(myndasöguljóð)

24 ára gamall

 og á þessari stuttu ævi

hefur mér lánast að taka að minnsta kosti

 24 x 24 heimskulegar ákvarðanir

og   (með góðum vilja)  24 góðar.

ef ég gæti skimað
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og séð hlutina í víðara 

 samhengi

kæmist 

ég 

kannski

að einhverri skynsamlegri niðurstöðu 

 um þessa jarðvist mína

EN – nú:

nýkominn heim aðfaranótt

 sunnu-

 dags klukkan 05:17, d         N,
              R        in
      uKk

  von-

  svikinn, þreyttur, fálm-

  andi uppi á (völtum!!) stól eftir Tinna 

  í Kongó

   (til að dreifa huganum)   

 

 er ég ekki fyrr búinn að breyta jöfnunni í

  24 x 24 + 1
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dægradvöl

menn fæðast – menn eru stöðugt að fæðast –

og oftast ákveða þeir

að lifa

þeir ákveða að 

lifa

rétt eins og þeir segi:

„lífið er dýrmætt

og ég hef ákveðið að nota það!“

en síðan byrja þessir sömu menn

að kvarta, þeir 

hnippa í náungann, baða

út örmum, glápa

vesældarlega þegar maður er 

að reyna að vera í friði, og

segja:

„mér leiðist.“
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þeir biðja okkur hin að hjálpa sér

að drepa tímann

og ef ómögulegt reynist að hjálpa þeim

finna þeir alltaf einhver ráð

til að drepa tímann

með hverri klukkustund, mínútu

sekúndu – með

hverju einasta broti úr andartaki – 

deyr tíminn svolítið

og með hverju einasta broti

úr andartaki

deyr heimurinn svolítið 

og með hverju einasta broti

úr andartaki

halda mennirnir áfram að fæðast 

því lífsins er þörf

til að drepa tímann.
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 aukinn ljóðalestur í Reykjavík 

síðla mánudags 

í maí 2011

lagði blikksmiður einn formálalaust niður störf, gerði

stutta viðkomu í fornbókaverslun Braga (keypti Heildarsafn 

Skáld-Rósu á 300 kall) 

og dreif sig svo heim til sín, las

alla leiðina á gangi

ekki leið á löngu uns fleiri gerðust sekir 

um svipaða hegðun

búðarstúlka á Laugavegi

stökk yfir afgreiðsluborðið og fínkembdi miðbæinn í leit að ljóða-

þýðingum Geirs Kristjánssonar, einkum íslenskun

hans á Skýi í buxum eftir Majakovskí

sjómenn á Norðurstjörnunni RE-365

fleygðu sér fyrir borð og syntu í átt að Landsbókasafninu

símalínurnar hjá 118

rauðloguðu af fyrirspurnum um hvar komast mætti yfir Búnaðar-

bálk Eggerts Ólafssonar



20

síðla þriðjudags

hafði hver einasti maður á höfuðborgarsvæðinu lagt niður störf

fólk fór ekki út úr húsi til annars en að 

afla nauðþurfta

og skiptast á kvæðakverum og vísnabókum

þannig leið sumarið

og var það ekki fyrr en 

á föstudegi

í september 2011 

að kona á miðjum aldri stóð ein á miðri Hverfisgötu 

í morgunskímunni

og hafði þá lesið öll ljóð íslensk

(frumort sem þýdd) og ennfremur

allmargar ljóðrænar

skáldsögur

 

þessi kona hélt til 

vinnu sinnar
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aðrir 

fylgdu

í kjölfarið

bráðlega komst allt í nýtt horf.
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bæn
(tileinkuð J.P.)

faðir vor!

þú sem ert á himnum

að eilífu 

a man.
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vegir ástarinnar 

Morgunstund eina sátu þungbrýn hjón þegjandaleg við eldhús-
borð sitt og snæddu kornflögur, uns konan rauf þögnina og sagði 
hátt og snjallt við spúsa sinn:

„Mig langar til þess að halda fram hjá þér.“
Eiginmaðurinn – rólegur að eðlisfari – leit snöggvast upp úr 

dagblaði sem hann hann var að lesa og sagði:
„Mig langar einnig til þess að halda fram hjá þér.“
Að svo búnu sátu þessi hjón fáein andartök þögul við eldhús-

borðið og mátu það sem sagt hafði verið. Eiginmaðurinn losaði 
skurn af harðsoðnu eggi, eiginkonan fiskaði tepoka upp úr 
drykkjarmáli.

Þessi hjón voru sérdeilis samrýnd – þau vissu iðulega bæði 
upp á hár hvað hitt var að hugsa. Af þessum sökum rufu þau 
þögnina á sama andartaki og sögðu í kór:

„Eigum við samt nokkuð að vera að standa í því?“ 
„Nei, er það nokkuð?“ 
„Nei, nei.“ 
Og þau héldu áfram að snæða morgunverðinn og drekka teið 

og lesa blöðin og sólin hækkaði á himni fyrir utan gluggann.
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gagnárás

í rúm þrjú ár

hef ég safnað saman bréfum, sem

bankarnir senda mér næstum daglega, án þess

að opna þau

ég ætla að kanna

hversu lengi ég kemst upp með þetta, áður en

þeir senda einhvern að

tuska mig til

þá verð ég viðbúinn: ég er búinn

að raða reikningunum upp

í virki.
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„mátulegur hraði“

allir menn hafa vissa kæki sem
tengjast því hvernig 
þeir ganga

líði þeim
VEL
hægist á fótum þeirra, líkt og þeir vilji treina sér
hið ljúfa andartak
líði þeim
ILLA
hraða þeir göngu sinni, eins og þeir séu að flýja
óðan hund –

stundum mætast slíkir menn:
annar, sem gengur hægt í sæluvímu, og
hinn, sem gengur hratt
undan hundinum

hefði einhver rænu á að reikna út meðalhraða 
þessara tveggja göngumanna
fengist gönguhraði manns 
á alveg mátulegum hraða –

en auðvitað veit enginn
hvernig slíkum manni kæmi til með að líða.
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manskiptin

Þegar Halldór Armand Ásgeirsson vaknaði morgun einn eftir 
órólegar draumfarir sá hann að kona sín hafði breyst í níu aðrar 
konur, og var hver þeirra ólík hinni upprunalegu. Engu að síður 
hélt hann stundvíslega til vinnu sinnar, en gat þó lítið einbeitt sér 
að fyrirliggjandi verkefnum.

Undir lok vinnudags sneri hann rakleiðis heim til þess eins að 
uppgötva að allar konurnar höfðu þá yfirgefið hann utan ein, og 
þótti honum það slæmt, enda var sú sýnu ófríðust. 
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heimsyfirráðastefna íslensku þjóðarinnar

það gerðist á hundrað og þrjátíu árum:

fjórtánda mars árið 2013 lagðist íslenska þjóðin í skipulagt

fjölgunarátak

og árið 2143 var íbúafjöldinn orðinn

þrettán og hálf milljón.

tildrögin voru margþætt, en 

helstu orsakirnar að líkindum þær

að ómögulegt þótti að reka stolta og kröftuga menningu á tímum 

hnattvæðingar, nema 

þegnar landsins væru að minnsta kosti tíu milljónir

þó að fyrirséð væri að hlutfallið milli gáfnaljósa og vitleysinga

héldist vitaskuld áfram

hið sama.

hverjum einstaklingi sem kominn var yfir

tvítugt var uppálagt að eignast
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að lágmarki

tíu börn, en þar með þurftu pör að eignast

tuttugu börn.

þeir sem skriðu yfir lágmarkið voru ríkulega verðlaunaðir. 

nú er skemmst frá því að segja að tilraunin fór fram úr björtustu 

vonum ráðamanna íslensku þjóðarinnar og fékk

talsverða umfjöllun í erlendum fjölmiðlum, m.a.

The New Tork Times og Le Monde.

raunar gekk svo vel að aðrar smáþjóðir á borð við Færeyinga

reyndu að feta í fótspor Íslendinga, með 

síðri árangri.

eyjan í Atlantshafi átti nú

sjö stórborgir. 

mikið kapp hljóp í sérhvert mannsbarn: viðskipti 

döfnuðu

fagrar listir efldust, matargerð

blómstraði

jafnvel trén tóku kipp svo að upp spruttu
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fagrir skógar

og veður batnaði með þeim hætti að sumar

var í átta mánuði, en vetur einungis

í fjóra.

með þessu móti varð til nýtt fyrirmyndarríki og þurfti að 

leita aftur til frægðardaga Grikklands til að

finna viðlíka þjóðflokk: sjálfa

Spartverja!

líkt og gildir um allar miklar þjóðir leið nefnilega 

ekki á löngu uns

íslenskur her, þrautþjálfaður og skilvirkur, hélt til æfinga

upp á íslenska

hálendið. 

bráðlega lagði þessi her land undir fót: fyrst vann hann

Svíþjóð og í kjölfarið hin Norðurlöndin; síðan 

fikraði hann sig áfram og hirti önnur lönd

Evrópu, en síðast

Rússland. 
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Afríka reyndist auðunnin, og hið sama gilti um Suður-Ameríku,

Antarktíku og Eyjaálfu. Kínverjar og 

Japanir veittu nokkra mótspyrnu, en innan tíðar var

gervöll Asía á valdi íslenska

hersins.

lokaorustan var háð um Norður-Ameríku og var lengi vel 

tvísýnt um sigurvegarann –

en að lokum  blakti íslenski fáninn við hún í 

hverju einasta fylki

Bandaríkjanna.

íslenska þjóðin hafði sigrað heiminn.
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apríldagur
(myndasöguljóð)

 

í gær var sólin

skerandi

gult 

öskur

á bak við bláa íshellu –

 

í morgun þiðnaði himinhvolfið

og öskrið varð

BÝFLUGA!

    

sem

og lætur mig ekki í friði!
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ofsjónir   

í þessari veröld

búa töfrarnir sannarlega í hinu

einfalda:

til dæmis

í blinda manninum sem 

gekk rétt í þessu út úr bíósalnum með mér.    
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þeir vissu hvað þeir sungu
(tileinkað öllum þessum kínversku köllum)

þú verður stöðugt að breyta lífi 

þínu, því að ekkert

varðveitist

nema með stöðugri endurnýjun

endurskilgreindu ástina

daglega: annars 

deyr hún

endurskilgreindu hamingjuna

daglega: annars fæðist

hún ekki

endurskilgreindu hverja hugmynd

daglega: annars 

breyta þær engu 

 

horfðu á heiminn:

eins og þú hafir aldrei séð hann áður

munir aldrei sjá hann aftur

og hann ekki þig
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fin

að kvöldi sunnudags sökk

eyjan Ísland

í sæ

 

að morgni föstudags flutu upp 

eftirtaldir hlutir:

tvö skinnhandrit

fjórar plötur með Megasi

100 króna seðill og matreiðslubók

Helgu Sigurðardóttur.
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ii. EKKERT RÍMAR NEMA ÞAÐ 
SEM ER SATT
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21. öldin

það var brotist inn í íbúðina mína

og ÖLLU stolið

lóur og þrestir flögruðu inn um

stofugluggana

(það var búið að stela rúðunum)

og plöntur og tré 

skutu upp kollum sínum úr flísalausu gólfinu

nú bý ég

inni í náttúrunni.
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píanóið er falskt (ekki ég)

þessi tilfinning!

(ást?)

er himinkerfi af fuglum

og kossar þínir þyturinn undan vængjunum!

þeir hræra við laufunum í brjósti mér

og feykja þeim út í buskann…

þegar þú ert farin sest ég úfinn um hárið við hljóðfærið

– nýjar melódíur suða í kollinum –

og í fyrsta skipti í marga mánuði

er píanóið falskt

(ekki ég!)
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ekkert rímar nema það sem er satt
(níu vísur og ljóð úr dagbók)

(a)

sumir vilja látlaust út að lifa –

mér líkar betur einn að sitja og skrifa.

að sitja einn og rita í rólegheitum

er reyndar mesta „lifun“ sem ég veit um.

(b)

elska ég hana? ólgar slík þrá

innvortis meðan ég horf ’ana á?

þrífst ástarbrími? þrálátur svími?

þegar hún spyr mig segi ég: „já!“

ég get ekki annað, bundinn af öllu þessu rími.
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(c)

einhvers staðar eins og stóð

og ætti að vera á hreinu

eru tilgangslaus þau ljóð

sem lýsa ekki neinu.

(d)

þú veist það fyrst er burt þú ferð

frá fósturjarðar ströndum

að allt þér finnst af illri gerð

í ókunnugum löndum –

en er þú kemur aftur heim

í óláns kuldann ljóta

þú kvartar sárt með haturshreim

og hefur strax að blóta!
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(e)    

(lykill að hamingjunni)

orðum þessum gefa skaltu gaum

og gleym þeim ei en segðu öðrum frá:

mundu bara að eiga aldrei draum

og enga trú og hvorki von né þrá.

 

(f )

það hjálpar lítið að hafa eyra

maður heyrir svo sjaldan það sem vert er að heyra

haf því í huga vísdóma tvo:

 „hugsaðu fyrst. 

 talaðu svo.“
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(g)

(ljóð til Láru)

 – handa Þ.Þ.

það var í maí ég villtist út í sveit

og við mér blasti landið klippt og skorið!

túnin eplagræn og glóðarheit!

þar gelti sólin: „burt með vetrarhorið!“

ég labbaði um lyngi vaxinn reit

með líf í brjósti! greitt var sérhvert sporið!

hlíðin fögur! hýrar ær á beit!

að heimur fái slíka fegurð borið!

ég settist niður í skógarrunn og skeit

og skeindi mig og kyssti síðan vorið!
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(h)

mér er engin launung á því að lífsbrautin er hál

svo leggðu á minnið:

„ég get ekki allt“

og þá verður þetta ekkert mál!
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(i)

(tilhuga- og hjónalíf Höllu og Hans)

Halla sá Hans spila djass

eitt huggulegt vorkvöld í mars

hún heyktist í hnjánum

hljóp heim á tánum

og roðnaði allt niðrí rass

Halla fól Hans ýmis verk:

„hafðu nú samband við klerk!“

þau giftust og grétu

af gleði og létu

svo hrísgrjónin hrynja úr serk

Halla ól Hans fjögur börn

í heiftugri fæðingartörn

þrjár sællegar dætur

með samtals sex fætur

og tvíhendan tvífættan Örn
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Halla þá sagði við Hans:

„ja, heyrðu nú væni minn, stans!

ég fæði ekki fleiri

fyrr en ég heyri

aftur djasslagið góða, þú manst…!“
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njóttu hverrar samloku 
(tileinkað W.Z.) 

Um daginn settist ég GLORSOLTINN inn á veitingahús niðri 
í bæ. Ég hafði ekkert borðað allan liðlangan daginn og bað því 
þjónustustúlkuna um að færa mér stærstu og girnilegustu sam-
lokuna úr eldhúsinu.

„Ekki málið!“ sagði hún og sneri aftur um hæl með þrefalda 
samloku. Ég brosti vinalega til stúlkunnar og sagði: 

„Ég hef alltaf verið mikið fyrir samlokur.“ 
Svo bar ég samlokuna alveg upp að vörunum og velti fyrir 

mér hvar best væri að bíta í hana og hvort hún myndi passa upp í 
mig.
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iii. HLJÓÐAR SPRENGINGAR
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á meðan stúlkan sem elskar mig grætur í hinum enda 
borgarinnar 

sólin rís fyrir utan 

gluggann

og fer geislum um gulnaða tepoka, krumpuð 

blöð, falska 

gítara

 

 



50

loftmynd af manni við árbakka

hann horfir á vatnið, horfir á sjálfan sig í vatninu

kyrrmynd af sjálfum sér í vatninu

hann horfir á spegilmynd sína í vatninu

horfir á vatnið

horfir á spegilmynd sína í vatninu

hann horfir á sjálfan sig í vatninu

horfir á sjálfan sig í vatninu

horfir á sjálfan sig 

stara á sjálfan sig í vatninu.
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hljóðar sprengingar

í dag flaðra upp um mig

orð

sem ná ekki að gera veruleikanum skil

jörðin snýst og kitlar mig 

en hlátrasköllin hljóma eins og tóm áldós 

sé slegin

með mergsognu beini

ég horfi á pappírinn

og sé hvernig blekið hvítnar á síðunum

og hverfur
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skógur liðins tíma

sumum verður ráfað þangað

til þess eins

að týnast í myrkviðinu

en leiðin út

er alltaf BEINT AF AUGUM
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afturhvarf

eftir regnið

myndaðist regnbogi ekki ólíkur ömmu minni

mér leið eins og ég gæti sofnað 

í fanginu á honum

og vaknað aftur við lyktina af

pönnukökum
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fornar glæður 

„Hvert skipti er árið nálgast

sinn endi

verður sá snær er þekur jörðina

og sá snær er þekur höfuð mitt

hvítari og hvítari…“ 

svo orti japanska skáldið Motokata fyrir um 700 árum 

og nú 

– þessum 700 árum síðar –

les ég.

Motokata 

fæðist 

að nýju

hárið á höfði hans hvítara en nokkru sinni

hárið á höfði mér 

rautt 

eins og nýtendruð glóð. 
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II. ÞÝÐINGAR
  

 



56
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draumavörðurinn  

Færið mér alla drauma ykkar,

dreymendur, 

færið mér öll 

sönglögin úr hjörtum ykkar

svo að ég geti pakkað þeim 

inn í bláan skýjaklút

fjarri of grófum fingrum

heimsins.

(1925) 

Langston Hughes
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söngur    

Byrði heimsins

er ást. 

Þjökuð af fargi

einsemdarinnar,

þjökuð af fargi

ófullnægjunnar

byrðin,

byrðin sem við öxlum

er ást. 

Hver getur neitað þessu?

Í draumum

snertir hún

við líkamanum,

í huganum

býr  hún til

kraftaverk,

og ímyndunaraflið

pyntar og pínir  

Allen Ginsberg
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uns hún fæðist

í mannveru –

horfir út um hjartað

og logar af hreinleika –

því að byrði lífsins

er ást,

en við öxlum byrðina

mæðulega

og verðum því að hvílast

í örmum ástarinnar

að lokum,

verðum að hvílast í örmum

ástarinnar.

Engin hvíld

án ástar,

enginn svefn

án drauma

um ást –

óð eða afslöppuð

með engla eða vélar

Allen Ginsberg
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á heilanum,

lokaóskin er 

ást

– getum ekki verið beisk,

getum ekki afneitað,

getum ekki haldið aftur af henni

ef henni er afneitað,

 

byrðin er of þung,

– verðum að gefa

án endurgjalds

líkt og hugsun

fæst gefins

í einveru

af allri dásemd

ofgnóttar sinnar.

  

Heitir líkamar

skína saman

í myrkrinu,

höndin færist

inn að miðju

Allen Ginsberg
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holdsins,

hörundið titrar

af hamingju,

og sálin kemur

sælurík fram í augað –

já, já,

þetta er það sem

ég vildi,

ég vildi alltaf,

ég vildi alltaf

snúa aftur

inn í líkamann

þar sem ég fæddist. 

(San Jose, 1954)

 

Allen Ginsberg
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nefið á mér er að verða gamalt  

Jábbs.       

Langt og letilegt septembergláp

í spegilinn

lýgur ekki: 

Ég er 31 árs 

og nefið á mér er að verða

gamalt.

Þetta hefst um það bil hálfri

tommu

fyrir neðan gleraugnabrúna    

og strollar þaðan ellilega   

niður 

aðra tommu eða svo:

punktur.

Til allrar hamingju er restin

af nefinu tiltölulega

ung.

Richard Brautigan
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Ég velti því fyrir mér hvort stelpur

muni vilja mig með þetta

gamla nef.

Ég heyri nú þegar í þeim

þessum harðbrjósta tíkum!   

„Hann er sætur

en nefið á honum

er gamalt.“

Richard Brautigan
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snilligáfa fjöldans   

Nóg er af sviksemi, hatri

ofbeldi

Fáránleika í miðlungs-

manninum

Til þess að birgja upp hvaða her sem er

Hvenær sem er.

OG þeir sem best myrða eru þeir

Sem fordæma morð

OG þeir sem mest hata eru þeir

Sem boða ást

OG ÞEIR SEM BEST HEYJA STRÍÐ

ERU – LOKS – ÞEIR SEM

BOÐA

FRIÐ 

Þeir sem boða GUÐ

ÞURFA Guð

Þeir sem boða FRIÐ

Hafa ekki fundið frið

ÞEIR SEM BOÐA ÁST

Charles Bukowski
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HAFA EKKI FUNDIÐ ÁST

GÆTIÐ YKKAR Á PREDIKURUNUM

Gætið ykkar á þeim sem allt vita

Gætið ykkar á 

Þeim sem

Eru ALLTAF

AÐ LESA

BÆKUR

Gætið ykkar á þeim sem annaðhvort hafa andstyggð á

Fátækt eða hreykja sér af henni

GÆTIÐ YKKAR á þeim sem eru fljótir að hrósa

Því að þeir þurfa HRÓS í staðinn

GÆTIÐ YKKAR á þeim sem eru fljótir að lasta:

Því að þeir hræðast það sem þeir

Ekki vita

Gætið ykkar á þeim sem stöðugt leita í

Fjöldann; þeir eru ekkert

Einir og óstuddir

Charles Bukowski
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Gætið ykkar á

Miðlungskarlinum

Miðlungskonunni

GÆTIÐ YKKAR á ást þeirra

Ást þeirra er miðlungs, sækir í

Miðjuna

En í hatri þeirra býr snilligáfa

Það er næg snilligáfa í

Hatri þeirra til að drepa þig, til að drepa

Hvern sem er

Með því að vilja ekki einsemd

Með því að skilja ekki einsemd    

Munu þau freista þess að tortíma

Hverju því

Sem sker sig 

Frá þeim

Ófær um

Að skapa list

Munu þau ekki

Skilja list

Charles Bukowski
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Þau munu líta framhjá göllum þess

Sem þau búa til

Og skella skuldinni

Á veröldina      

Ófær um að elska skilyrðislaust

Munu þau TELJA ást þína

Ófullkomna

OG SÍÐAN MUNU ÞAU HATA

ÞIG

Og hatur þeirra mun fullkomnast

Eins og blikandi demantur

Eins og hnífur

Eins og fjall

EINS OG TÍGUR

EINS OG sígrænt tré     

Hin dýrasta 

LIST þeirra

 

Charles Bukowski
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ó, já    
 

til er annað og verra en

einsemdin

en oft tekur það fólk áratugi

að skilja þetta

og oftast nær 

þegar það gerist

er það orðið 

of seint

og það er ekkert verra

en 

of seint

Charles Bukowski
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upprisa     

Ljóðlistin stingur sér niður í draumana

eins og kafari í fljót.

Ljóðlistin, kjarkmeiri en allt annað,

stingur sér og sekkur

eins og blý

niður í stöðuvatn sem er óendanlega djúpt eins og Loch Ness

eða gruggugt og sorgum þrungið eins og Balatón-vatnið.

Sjáðu þetta fyrir þér frá botninum:

kafari

saklaus

þakinn fjöðrum

viljans.

Ljóðlistin stingur sér niður í draumana

eins og kafari sem er dauður

í augum Guðs.

 

Robert Bolaño
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ekkert er gefins   

Ekkert er gefins, allt fengið að láni. 

Ég er að drukkna í skuldum upp að eyrum.

Þarf að greiða fyrir sjálfa mig

með sjálfri mér,

fórna lífinu fyrir líf mitt. 

Þannig er þessu háttað:

Hjartað má endurheimta 

og einnig lifrina

og hvern fingur, hverja tá. 

Of seint að breyta skilmálunum,

skuldir mínar verða borgaðar

og ég rúin öllu

eða, nánar tiltekið, flegin.

Ég vafra um þessa plánetu

ásamt sæg af öðrum skuldurum.

Sumir eru sligaðir af byrðinni sem fylgir því

að borga af vængjum sínum.

Wislawa Szymborska
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Aðrir þurfa, nauðugir viljugir,

að gera grein fyrir hverju laufblaði. 

Hver einasti vefur í okkur er tekinn

upp á krít. 

Hvorki þreifara né vafþræði  

haldið eftir. 

Birgðaskráin, óendanlega nákvæm,

bendir til þess að við endum að lokum   

ekki aðeins tómhent

heldur einnig handalaus.      

Ég man ekki

hvar, hvenær og hvers vegna

ég lét einhvern opna

þennan reikning á mínu nafni.

Andmælin gegn þessu köllum við

sál.

Og hún er það eina

sem er ekki á listanum. 

Wislawa Szymborska
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sumargras    

Nú þýtur í þjáðu sumargrasinu.

Það vill eitthvað; það hrópar og syngur; það streyma

 frá því óskir til stjarnanna uppi á himninum.

Regnið heyrir; regnið svarar; regnið kemur

 hægt og rólega; regnið vætir ásýnd grassins.

Carl Sandburg
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nekt sannleikans    
   „ég veit það vel“

Örvæntingin er ekki með vængi

Eins hefur ástin

enga ásýnd:

Þær tala ekki

Ég haggast ekki 

Horfi ekki á þær

Tala ekki til þeirra

Þó er ég alveg jafn lifandi og ást mín og örvænting.

(1924)

 

Paul Éluard
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hún horfir inn í mig…  

Hún horfir inn í mig

hið grunlausa hjarta

til að sjá hvort ég elski

Hún á til að gleyma því hversu sjálfsörugg hún er

Undir skýjuðum augnlokum hennar

sofnar höfuðið í örmum mínum

Hvar erum við? 

Saman óaðskiljanleg

á lífi á lífi

hann á lífi hún á lífi

Og höfuð mitt veltur um draumalönd hennar.

Paul Éluard
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örfá orð um höfunda þýddra ljóða

Langston Hughes (1902-1967).
Bandarískt ljóðskáld, sagnahöfundur og leikskáld. Á meðal 

frumkvöðla í „djassskotinni“ ljóðagerð á fyrri hluta 20. aldar. 

Allen Ginsberg (1926-1997).
Eitt kunnasta skáld hinnar svokölluðu Beat-stefnu í Banda-

ríkjunum. Skaust upp á frægðarhimininn með ljóðabókinni 
Spangól og önnur ljóð (e. Howl and Other Poems) sem kom fyrst út 
árið 1956. 
 
Richard Brautigan (1935-1984).

Samdi skáldsögur, smásögur og ljóð. Hitti á tón kynslóðar 
sinnar með skáldsögunni Silungsveiði í Ameríku (e. Trout Fishing 
in America) sem varð afar vinsæl. Þekkt eru dæmi þess að mann-
eskjur beri heiti bókarinnar sem skírnarnafn. 
  
Charles Bukowski (1920-1994).

Bandarískt ljóðskáld og sagnahöfundur. Orti mikið um 
undirmálsfólk og svínarí. Hafði dálæti á köttum og klassískri tón-
list, einkum Mahler. Afköst hans voru með fádæmum og enn er 
verið að dæla út óútgefnum ljóðasöfnum eftir hann árlega.  

Robert Bolaño (1953-2003).
Ljóðskáld og sagnahöfundur frá Síle. Verk hans urðu heims-

þekkt eftir dauða hans, einkum hátt í þúsund blaðsíðna ókláruð 
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skáldsaga, 2666, sem kom út að honum látnum og nefnd hefur 
verið fyrsta stóra skáldsaga 21. aldarinnar. 

Wislawa Szymborska (1923).
Pólskt ljóðskáld. Afar vinsæl í heimalandi sínu og á því 

sjaldgæfa láni að fagna að ljóðabækur hennar keppa á sölulistum 
við bækur skáldsagnahöfunda. Hún hlaut Nóbelsverðlaunin í 
bókmenntum árið 1996.

Carl Sandburg (1878-1967).
Bandarískt ljóðskáld og ritstjóri. Hlaut Pulitzer-verðlaunin 

þrisvar og skildi eftir sig safn ljóða sem er æði-stórt að vöxtum.

Paul Éluard (1895-1952).
Eitt dáðasta ljóðskáld Frakka á tuttugustu öld. Forkólfur í 

súrrealistahreyfingunni.
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ljóða eftir Sverri Norland. Þau eru af 
ýmsum stærðum og gerðum – hugleiðingar, 

rímuð, stuðluð, myndasöguljóð, 
frásagnarljóð – og einkennast af ferskri 

og mótaðri rödd höfundar, sem boðar 
sannarlega nýjan tón meðal íslenskra 
ljóðskálda. Bókin var rituð sem BA-

verkefni í ritlist við Háskóla Íslands 
og geymir einnig þýðingar á ljóðum 

skálda á borð við Robert Bolaño, Richard 
Brautigan, Charles Bukowski, Wislöwu 

Szymborska og Paul Éluard, auk teikninga 
höfundar.  
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