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Jæja,
kýlum á þetta!



Hann

Mættur til að röfla í fjöldanum.
Ljóð ef ljóð má kalla.

Um Hann.

Og sjá, yður er frelsari fæddur,
í Stykkishólmi norðan Drápuhlíðum.

Konungur apanna!

Sefur eins og hann sé krossfestur.
Sár í lófum eftir huglæga nagla.

Hafragraut á morgnanna. Messíasarfæða.

Svindlar. Besta leiðin til þess að sigra alla í öllum spilum. 
Hann ætlar allavega að reyna....

Apinn hugsar mest um sjálfan sig, stundum um hina apana.

En það er krossfest fólk útum allt.
Lifandi.

áhrifamikil þögn...

(Þremur punktum síðar:)

Eyðimörk.
Rofabörð minninga þar sem eitt sinn stóðu iðagrænar gresjur.

Svikari. Algjör fokking svikari. Ekki treysta mér. Eyði peningunum 
þínum. Drep. Svíkst undan. Ermarnar fullar af loforðum. Geng of 
langt. Slóð fórnarlamba. Stórhættulegur. Fantur. Haltu fast í 

veskið þitt. Siðblindur. Svikahrappur.

En ég er að minnsta kosti femínisti. 



Löngu eftir að þú grætur

Hann var eins árs og þuldi vísur.
Langamma kallaði hann skáld.

Losnar ekki við þann stimpil svo auðveldlega.

Sex ára skrifaði sögur og báturinn sökk undir öldubrjálið.
Átta ára horfði á sig í spegli hugsaði „Ég trúi ekki að ég sé 

til!"

Tíu ára í Vatnaskóg reyndi að trúa. Las nýja testamentið diggaði 
Jesú en fílaði ekki hina gríðarlegu sjálfsblekkingu sem fólst í 

því að láta þetta allt meika sens.
Fjórtán ára að ákalla guð sem hann trúði ekki á hann var fimmtán 

ára satanisti.

Talaðu við mig. Talaðu við mig. Gerðu það talaðu við mig. Segðu 
mér hver ég er. Ég veit ekki neitt og stundum er ég hræddur. Og 

rosalega einn. Rosalega er ég einmana.

En stundum er ég glaður. Hættulega glaður.
Ég er svo glaður að ég verð hræddur.

Föllum saman.

Sextán með dredda að skrópa á kaffihúsi. 
Átján með skalla kynnast öðrum heimum gælandi við hálfkláraðar 

hedónískar hugsanir.
Nítján og úfinn og fattaði ekki alveg. Hann hataði lífið. Það var 

málið. Bara hataði lífið. 

Hann var ótrúlega tvítugur og elskaði að hata að elska stelpur sem 
voru stórar og litlar og þessar mátulega stóru sem eru með 
axlarsítt svart hár sem ljúga því með dökkgrænum augunum að 

hamingja okkar sé handan við hornið. 
Ástin, djöfulsins vesen.

Tuttugu og eins fann hinn gullna meðalveg, skynsömustu leiðina í 
gegnum lífið, ákvað að troða aðra slóð.

Tuttugu og tveggja taldi stjörnurnar átti þær allar.

Besta líf ever.
Mamma gaf allt.

Pabbinn með stærsta hjartað.
En hann sá það aldrei fyrir þoku daganna. Ekki fyrr en þeir urðu 

að árum.

Svo löngu eftir að þú grætur
verða tárin
að demöntum.



Hinn hann

Heimurinn orka titrandi á mismunandi tíðnisviðum. 
Öll líf eitt.  
Guð er til.
Nánast öll form trúarbragða eru hinsvegar heilaþvottur smurður með 
boðskap.

EKKI TAKA MARK Á NEINU! EKKI TRÚA! 

Ath. Allt er jafn-satt þar sem upplifanir og frásagnir, já 
fjandinn hafi það öll skynjun er persónuleg.

Í rauninni er mjög þægilegt að allt sé jafn satt. 
Hálf-ásættanlega endastöð. Jafn satt, og allir eru jafn-jafnir, og 
allt. Bobbi á höndum. Obbosí.

Ringulreið, hlutir á hvolfi. 

Sjálfdauðir snillingar út um allt. Fiskar á þurru og glötuðu 
landi.

Fáir með viti. Fullt af orðum samt.

Svo eru snillingarnir, sem eru snar. Skussarnir hlusta ekki á þá, 
bara afþví þeir froðufella. Í strætó, með fullt af blöðum, að 
röfla í sjálfum sér. Halda sönsum í eigin heimi, en engum öðrum. 

Veit ég verð einn af þeim. Þegar orðinn? Hvað veit maður?

Ég er brjálæðislega forvitinn.
Segðu mér, svo ég geti sagt öðru fólki.

Ég man ekki hvað gerðist.
Allar útskýringar eru hálfar. Lygar.

Blessaðu mig. Leggðu blessun þína yfir mig eins og risavaxna hönd. 

Það logar allt. Bænheyrðu okkur.

Má Guð koma út að leika?
Eða ertu búinn að yfirgefa okkur?

Guð, Jésú, Háttvirtur Heilagur,

Batman er til afþví einhver þurfti að 
GERA ÞAÐ SEM ÞIÐ AUMINGJARNIR LOFUÐUÐ AÐ GERA!!

Og afhverju eru allir prestarnir ykkar að nauðga börnum?!?!



Hitt

Atóm.

Kisi.     

NEI! 
        Raunveruleikinn!

  Nauts. 
Aðrir heimar. Pixlaðir heimar:

Óendanlegt magn af lífi.
Klárlega.

Menn eru að pæla. Menn eru að fá sér. Menn eru að pæla í að fá 
sér.
Sumir drukkna. Stundum drukkna menn bara og komast ekkert í land.
Einhverskonar hringrás í gangi.

Hey... þú, hvað ertu að hugsa?
SJÁÐU HVAÐ ÉG ER AÐ HUGSA! HUGSAR ÞÚ SVONA? 
Hver er að fara að græða á því?
Gróðinn.
Hata peninga.

P.S. (má þetta inní miðju ljóði?) 

Sköpum heiminn með takmörkuðum skilningarvitum.
Sjáum bara sumt.

Heyrum nánast ekkert.
Vitum ekki neitt. 



Hinir

Mikilvægt; Hafa samband við afkomendur og ættingja.
Hugsa vel um heilsuna = Borða reðurlaga ávexti og grænmeti...

Elska óréttlæti. Valdhafa að níðast á valdlausum.
Takk.

Einn af þessum góðu hlutum við kreppuna :)



Negative Nancy

Það er verið að rústa lífi mínu, 
Ég tek þátt í því ooooooooooooooooooooog það skiptir engu máli. 
Sorrý með þessa tómhyggju en allt sem þú hefur nokkurtíman gert 
SKIPTIR ENGU FOKKING MÁLI!! 

Finna sér tilgang! Lulz, djöfuls djók. 
Langtímamarkmið og skammtímasigrar. 
Vinsamlegast, farið út í móa og troðið þessu fokking drasli upp í 
rassgatið á ykkur. 

Þið getið átt þetta mergsogna útriðna mannkyn líka.
Vil ekki sjá það. 
Algjörlega óviðráðanlegur skítur! 

Undantekning:
Þið sem hafið verið að lesa. 
Takk fyrir, þið hafið verið frábær.
;)



SV 139

Ég sakna Deutsche Automobile, WVGolf, SV139
Á leiðinni úr Hólminum í morgunsjónvarpið. Eitt um nótt. Skipta um 
bílstjóra í Borgarnesi. Ég var alveg að sofna. Nálgumst göngin.

AQUALUNG
BONG

Ástæðan fyrir því að hann keyrði út af var af því hann var að 
horfa á jónuna sem ég var að vefja!!

ÉG SAGÐI ÞAÐ
BÚINN AÐ SEGJA

SAGÐI ÞAÐ

Gerðist EKKI þannig að dekkið sprakk og hann missti þess vegna 
stjórn.  Við vorum á 90, bíllinn strunsar ekkert útaf á 90 útaf 
sprungnu dekki. Hann var ekki heldur að sofna eins og ein lygin 
hljómaði. Hann keyrði út af vegna þess að hann var að horfa á 
jónuna sem ég var að vefja.

HANN LAUG
ÉG LAUG

LYGI ALLTSAMAN

Veltum í loftinu, lendum á dekkjunum, pípurnar í skurðinn, 
grasslóð í loftinu.
Vankaðir stónerar. Strandaðir gangsterar.
Bíllinn virkaði samt ágætlega. Þannig séð. Keyrði hann í tvö ár á 
eftir án þess að eyða krónu í neitt nema bensín. Algjörlega í 
hakki.
Stoppaður af löggunni. Hún sagði að annað afturljósið væri 
sprungið hjá mér. Ég benti honum á að báðir hliðarspeglarnir héngu 
á hurðunum, framrúðan væri sprungin, pústið vantaði undir hann og 
að ekki var hægt að opna bílstjórahurðina.

ÞETTA ER TJÓNAÐUR BÍLL
Já herra lögregluþjónn

HANN ER TJÓNAÐUR
           
Svo hissa að hann sleppti mér.
Næsta lögga var ekkert hissa. Klippti bara af honum hjá 
Kjarvalsstöðum.
Hann fattaði ekki brandarann.



Geggjað að lifa                             

Friðurinn sem allir þrá
kemur í smáum óreglulegum skömmtum.

Fötin verða skítug.
Þrífum úr þeim drulluna.
Maturinn klárast.
Kaupum meira.

Skóstærðir. Stjörnumerki. Fótboltalið. Skoðanir. 
Skemmtistaðarsleikur. Persónuleikapróf. Pólitík. Kynsjúkdómar. 
Klámvæðing. Sveppi og Bubbi og Logi Bergmann og Egill fokking 
Helgason og ég fann tilgang lífsins og hann er fokking kjaftæði.
Bara málsháttur!

Grímurnar á hverju smetti
samt eru allir skíthræddir
við sjálfa sig.

Þetta er dagurinn eftir þennan dag,
köllum hann nafni.
Gefum árinu tölu.
Búum til tímabil
og hetjur
og skúrka,
en hvað eruði að röfla?!?

Sorry hvað þetta er allt hadló hjá mér,
ætlaði ekki að hugsa svona.

Ligg í tætlunum af hinu sýnilega lífi mínu og reyni að setja 
brotin í samhengi hvert við annað,
og sjálfan mig.

Lýkur þá hér mínu andlega heilbrigði?
Búin að afbyggja og afbaka, ýta á alla takkana.
Hvar endar óöryggið í niðrandi sjálfskoðuninni, og eðlið tekur 
við?

Hvar endar sjúkdómur og persónuleiki tekur við? 
Eða öfugt?

Firringin var löngu hafin,
löngu áður en ég fór að finna fyrir henni gaman gaman glatað fjör.

Allt molnar niður í smærri einingar sem skortir innra samhengi, 
engum tekst að tjasla draslinu saman og sum brotin eru týnd og 
enginn kann að púsla. 
Viðmiðið er ekkert. 
Óttinn stýrir leiknum.



Við þyljum frasa og endurtökum skoðanir.
Stelum hugmyndum og rústum þeim.

Konur&Karlar&KonurogKarlarogKon urogKarlarogKonungarogKarlpungarog
KonungarogYfirvaldogFÓLKFÓLKFÓLK

Oggottogslæmtfólk.
Ómissandi snillingar og ömurlegir skíthælar
Fólk sem á skilið að hafa það gott,
og fólk sem á skilið að vera óhamingjusamt.
Fólk sem á skilið að lifa
og svo allir hinir.

Einn fyrir alla og allt fyrir mig í ofsanum.
Hauslaus pínd til að gleyma tilgangsleysinu og kuldanum og 
fjarlægðum sem ERU EKKI TIL!

Klukkurnar sem tifa, ég horfi á, og er verulega hissa á þessu öllu 
saman.

Fólk deyr í ótrúlegri óstöðvandi hringrás blóðið úðast yfir okkur
en það er alltílæ afþví vísindamennirnir eru að fara að bjarga 
okkur.
Óréttlætið verður til í stefnuleysi samfélags manna eriggi til nei 
hefuriggi heyrt um nanótækni og skammtafræði?

$ssssssss, ekki pæla í'essu, næst á dagskrá Laugardagskvöld með 
Loga Bergmann og svínaflensa og hryðjuverk. 

Leiðtogar manna
þykjast vera guðir.



Allar upplýsingarnar
um allt 
skipta engu máli
en allir verða að vita.

Hlustaðu!
Það er enginn að segja neitt!
Heyrirðu það ekki?

Þetta er gullni meðalvegurinn
og hann liggur til helvítis.  



Fenið

Veldu orðin, þá verður allt til.

Spekúleringarnar eru ekki vandamálið, bara orðin sem við festum 
við þær.

Skál í feninu!

Hálfkláraðar stoltar hugmyndir týnast - múgurinn stal þeim.

Neró nærí tjúner,
hver kveikti í Reykjavík?

Adam!
Fullkomna vera, hvað ertu að gera hérna?

Sjáðu, við erum föst í sökkvandi kafbáti, vatnið spýtist inn.
Hvað eigum við að gera Adam?

Eggjaþeytararnir standa útúr hverjum hátalara, þeyta eymdinni í 
hringeftirhringeftirhring.

Horfi á ljósið soga virðuleikann af andlitunum, 
upp í loftið, 

þar dropast mannorð fólks.
Lekur svo í gólfið, drulluskítugt.

Hahaha!
Afhverju ekki?

Skál í forinni! 

Þetta hlýtur að vera samsæri, bókstaflega allir að hella yfir mig 
bjór!

Vitundin býr til kenningar,
snýst hægt í hringi,

 tekur við upplýsingum,
vinnur úr þeim, skilar skýrslu: 

Óviðunandi niðurstöður, allt er bull!
Ónóg/Of mörg gögn til vinnslu.

Krúttin á ísjakanum syngja mansöngva frammá nótt.
Ég skal þjóna þér - í þrjátíu til sextíu ár

ef þú borgar í taxa.

Hey, viltu ganga með mér, í smá stund?
Ég er bara að skoða...
...viltu koma með?

Skyldurnar eru úr sandi fjúka út í vindinn því þegar þær hætta að 
vera til birtist



Vegurinn. Hlykkjast um athvörfin.
Viltu leita í það?

Svo frussast sorgin útum augntóftirnar,
fossast niður kinnarnar,

beljast yfir brosið.

Spyr ___________ ráða.
Hann/Hún svarar í ótrúlega fallega meitluðum setningum lausnum við 

öllu.
Hahaha!

Alltaf að fíflast í mér, með einhver óttalega látalæti.
Núna er beðið um úrlausn með dass af hjálpræði og bolla af 

sjálfsmynd.

Ég fylgist með - og veðja á
hver fái flestar flugur á framrúðuna

og hverjir fái flensuna

Tölur í fréttum.
Uppgjöf í augum.

Sjálfsmorð í bílskúr.
Klikkun í boði.

Slæ kóðann inn á tölvuúrið,
hleyp í skjól,

sé brúna splundrast í tætlur.

Skál!

Mikilvægt:
Sprengja ALLAR brýr að baki.

Og hvað?

Ohhh...
Þú veist ekki neitt. Ertu einföld sál'skan?



Sjáðu

Börnin vaxa
aftur og aftur.
Borgin stækkar líka,
lífið batnar.

En skaufarnir
þeir vilja skemma leikinn.

Það er alltílæ.
Við munum sigra.



Iðnaðarmaðurinn minn

Sit inní eldhúsi. Horfi út.
Iðnaðarmaður að skipta um glugga í húsinu á móti.

Ég þekki hann! Þekki þennan mann! Hann leigði mér, eða, bróðir 
hans. Allt á mjög gráu svæði. Fáránlega vafasamir gæjar; fyrir-
kreppu-fasteignabraskarar. Bróðir hans flúði til útlanda undan 
innheimtumönnum. Þessi gaur fór að rukka af mér leiguna fyrir 
hann. Leið alltaf eins og ég væri að hitta vopnasala frá Líbanon 
þegar ég var að borga honum. Bílastæðið fyrir aftan 
Hallgrímskirkju. Hver borgar leiguna sína þar? Fólk á að borga 
leigu í heimabankanum sínum, í mesta lagi með umslagi í bréfalúgu, 
ekki á myrkvuðu bílastæði!

Ég borgaði honum allt, alltaf, möglunarlaust, samt héldu þeir 
bræður því fram að ég skuldaði þeim peninga. 
Flutti út úr íbúðinni, og eftir nokkrar vikur hætti ég svo að 
svara þeim. Þeir gátu svosem ekkert gert, höfðu ekkert í höndunum, 
þetta hafði allt verið svart. Gáfust bara upp.

Ég hef séð þennan gaur tvisvar síðan þá, en bæði skiptin sloppið 
við samskipti. Fyrst á gatnamótum *****strætis og **********stígs, 
svo í röðinni við Hamborgarabílinn.

Hann er hávaxinn með ljóst hár sem nær niður fyrir eyru. Gleraugu. 
Frekar slánalegur. Svo er hann bara að skipta um rúður í húsinu á 
móti mér. Af öllum rúðum sem ég gæti setið við, og öllum gluggum 
sem hann gæti verið að skipta um, þá er hann hér. Hjá mér! 
Iðnaðarmaðurinn minn!

Búinn að vera þrjár vikur að skipta um þrjá glugga. Þeir eru að 
vísu á þriðju hæð, gluggarnir, en hann byrjaði á þriðjudaginn 
fyrir þremur vikum, núna er þriðjudagur, og hann er enn að. 
 
Stórt tré stendur fyrir framan húsið. Stofninn skiptist í tvennt 
sirka tveim metrum frá jörðu, stendur þétt upp við vegginn. Flækir 
starfið töluvert. Hann smíðar stillansinn með stofninn í honum 
miðjum. Dauðir tréplankarnir + lifandi stofninn = líffræðilega 
handahófskennd og stærðfræðilega ferköntuð skepna.
Sagar og sagar, efni í stillansa. Stoppar og skoðar. Fer og nær í 
kaffibrúsa. Lagar húfuna. 

Hann er samt alltaf með þessa sömu húfu. Grá lopahúfa með flipum 
sem ná niður yfir eyrun. Í sumarlok var hann með hana ber að ofan. 
Ég held hann sé með hana til þess að þekkjast ekki. Hugsanlega svo 
ÉG beri ekki kennsl á hann.

Hann er alltaf að skoða teikningar. Af hverju? Gluggunum? 
Stillansaskrímslinu? 
Verkið, að skipta um sjálfa gluggana, tekur hann enga stund. Hann 
er það snöggur að ég hef alltaf misst af því. En hitt þarf ég að 



horfa uppá, hann að gaufast með stillansa, sög og teikningar, í 
kulda og snjó, í sólskini og blíðu.

Sekk ofaní sætið mitt. Sekk óvenju lágt. Píri augun yfir 
tölvuskjáinn og fylgist með þessum grunlausa samborgara mínum 
daginn inn og út.
Hann hefur gaman af þessu príli. Danglar á tánum, teygir sig eftir 
meira efni, sveiflast upp og við það losnar eitthvað af turninum, 
planki fellur til jarðar. Fjör hjá gamla. Hann kann greinilega 
ágætlega við sig í þessu. Gott hjá honum. Ekkert útá hann að 
setja. Þannig séð.

Update: 

Ég man eftir því hvar ég kynntist þesssum gæja fyrst. Hann átti og 
rak ógeðslega vafasaman pizzastað á *******götu. Dró einusinni 
róna sem gat ekki fullgreitt reikninginn sinn í „Koníaksherbergið“ 
og lamdi hann í stöppu.  Næs gaur.

Ef ég hefði varið síðustu 40 árum í að vera misheppnaður 
ofbeldisfullur pizzabakari eða verulega vafasamur leigusali hefði 
ég líklega ekkert á móti því að gerast vanhæfur iðnaðarmaður.



Óvart

Ég hélt að það gæti ekki gerst
en einhverveginn virðist það vera að

ALLT ER (ÓVART) FRÁBÆRT !!
Svörin á tungubroddinum.

Enginn efi. Bara afköst. Opnun. Sýning.
Krókótárin búin.

Salthraukar útum allt. 

Ég er handlaginn.
Smíða bolla úr hraukunum.

Drekk blóð þess sem gekk í mínum kroppi síðasta vetur.
Svei þeim aumingja og aula!

Borða holdið. 
Smíða hljóðfæri úr leggjum og húðum. 

Kodda úr hárinu.
Kósí.

Upp úr öskunni rís Storkurinn. Aftur.
Vélbyssukjaftur með brengluð gildi.

Grímusafnari.

Það sem þarf til þess að raunverulega hafa eitthvað að segja er 
eins manns andleg helför.

Ef þér hefur aldrei raunverulega blætt hefur það sem þú segir 
ekkert vægi. 
Virðist vera.

Sorrý með þann skít. 
Svekkjandi.

Borðaðu upp úr ruslatunnu í almenningsgarði.
Líttu á sjálfan þig í þeim aðstæðum.

Hugsaðu.
Hvað gerði ég. Hvernig komst ég hingað?

Sturlast. Inní símaklefa. Brjóta tólið. Hlusta á garnagaul. Skæla.

Yfirgefinn. Hafnað. Lygasjúkur. Einn. Í blautu tjaldi. Með 
lungnabólgu. Kalt. 198cm. 64kg.

Veltu því vandlega fyrir þér afhverju vinir þínir hættu að tala 
við þig. ENDURTAKA.



Afhverju er ég svona?

Gamall skilnaður. 
Drykkja. 

Bull. 
 Drykkja. 

Reiði. 

Drykkja.
Hræðsla.
Drykkja. 
Sturlun. 

Leita. Leita. Leita. Leita.
Finna. Finna. Finna. Finna.
Missa. Missa. Missa. Missa.

Taka sjálfið í sundur. 

Prufa nýtt. Ekkert gengur. 

Taka sjálfið í sundur. 

Prufa nýtt. Ekkert gengur. 
Prufa nýtt. Ekkert gengur.

Prófa nýtt sjálf.
Enginn vill sjá það!
Sleppa öllum grímum.

Vera enginn.

Ég er enginn.



ZOMBIES!!

Lífið er þjáning.
Venstu því.
Þetta líf er táradalur. Þetta sagði pabbi mér.
Enginn dans á rósum.

Eiginlega bara saltfiskur.
Í eigu stórfyrirtækja.
Bjóðum þeim inn.
Afhverju ekki?

Heiftin.
Blóðgum sverðin.
Bítum í þessar helvítis skjaldarendur.
Skálmöld. Vargöld.

Hundur. Tjékk. Dósamatur. Tjékk. Gella. Tjékkiddítékk. 

Vantar:

Haglabyssa.1stk.
Bjálkakofi.1stk.

Bless mannleg rotnun.
Halló hark í þúfum.



Auglýsingar

Ég verð eiginlega að segja eitthvað um auglýsingar líka.
Já. Ekki nógu sáttur við þær.
Þannig er það bara.



HALLDÓRÁSGRÍMSSONOGDAVÍÐODDSSONERUGLÆPAMENN!!!!!!

Þessi löngu mörgu ár.
Þessi þróun.
Framfarir.
Fyrir þetta!
>: Þ

Slóð af blóði!

ALDREI AFTUR HVAÐ!?!?!

ALDREI AÐ SEGJA HVAÐ?!??!

HVAÐ ER BANNAÐ?!??

AÐ DREPA?!?!??!?!?!?!??!?!?!??!

Hvað gera valdamestu menni í heimi meira en allir aðrir?
Eitt dauðsfall er djók.
Skrilljón dauðsföll eru bissness es júsjúal.

ALLT ER ENDURTEKIÐ EFNI!
Fetuð slóð, af blóði.

Lebensraum. Yes We Can.
FML.



Músímúss...

Þarf ekki einhverja bjartsýni?
Ég verð eiginlega að skapa einhverja von. Taka mouth2mouth á 
líkið.

Ehhh... 

Stundum ganga hlutir upp. 

Líf eykur reglu.

Það er kannski dimmt úti, en það er hlýtt inni.

Allt er ást.  <3

Búið.



Dal

Dalur dollar. Dolli.

Dalirnir, dollararnir, 

einn          dal

  fyrir

einn      dal

deyr.

Hariggineitt!

Dal fyrir dal!

Harriggirassgat!

Uss!



forröfl að ljóði:

Sjett! Mafsídrasl! Mafsútumallt. Menn eru að ná sér í til þess að 
ná að setja í til þess að fá sér á hann til þess að ná sér andlega 
þurfa þeir að fá sér reglulega og eðlilega veldur það því að menn 
eru að fokkings fá sér!

Menn verða að fá sér

Bylting 2011, tólf! 
Eða eitthvað!

Heyriði það!!

Og þið sem festuð alla ykkar hagsmuni í þessari blóðmjólkandi 
svikamyllu sem er að ræna okkur, við þurfum aðeins að ræða saman.

Strákar mínir; Jón Ásgeir, Björgólfsbölvunin, Finnur Ingólfsson, 
Davíð Oddsson, Halldór Ásgrímsson. Ansi hræddur um að ég þurfi 
bara persónulega að ákæra ykkur fyrir landráð. 
Hér og nú. 
Í miðri ljóðabókinni minni. 
Hananú. 
Bingóbangó.

Ég skal taka að mér þann heiður að fullnægja dómnum. 
Pant vera böðullinn!

Laugardalsvöllur, troðfullur af sturluðum lýðnum. Froðufellandi 
Íslendingar með hefnd á heilanum. Dánarfregnir og jarðarfarir með 
Sigurrós er blastað á meðan þeir eru leiddir upp að gálgunum, einn 
af öðrum. Hávaxinn og myndarlegur böðullinn kemur fánalituðum 
snörunum fyrir um svera hálsana. Herðir að.

Datt í hug að niðurtalning væri extra óþægileg. Svo eru þeir 
allir buxnalausir. Samt í skyrtu með bindi og allt. Lulz.

Byrjum á tíu, og völlurinn tekur undir.  Þeir munu allir skíta á 
sig áður en yfir er staðið. Bara staðreynd, deyrð í snöru, missir 
vessa.

Níu. Held að Davíð sé þegar byrjaður að gráta.

Átta. Gömul kona nær að eyrum fólks með hnitmiðuðu „Brennið allir 
í helvíti, þarna hóru ungarnir ykkar!“



Sjö Finnur reynir að hlaupa í burtu en snaran kippir honum niður á 
jörðina.

Sex svikarar standa feigir.

FIMM!!!
FJÓRIR!!!!!
ÞRÍR!!!!!
TVEIR!!!!!
EINN!!!!!!!

Hreinsun.

Byrjum uppá nýtt.



Pusherinn

Anarkísk áróðursplaggöt uppum alla veggi, 
boðanir á fundi. Sýningar. Lífið.

Skipulagðir skápar fullir af krukkum fullum af jurtum.

Skuggalega massaðir snoðaðir útúrtattúveraðir gaurar sem eru svo 
bara bangsar.

Þrír blindir kettlingar tísta í kassa. Fokking dúllur.

St.Marley trónir yfir öllu, hljómar í orgelinu, prýðir 
altaristöfluna, er í loftinu.

Eymdin víkur fyrir frelsinu.

Frelsið er allt.

Hún slíngar til að frelsa.

Töffari. 

Jafnvel Frelsari.





Frelsarinn

Fyrir nokkuð mörgum árum prófaði að rífa miða í tætlur og skrifa á 
þá alla 

„Hey, þessi gaur sem þú ert með er augljóslega skaufi, 
farðu heim að sofa!“ 

og dreifði þeim svo meðal kvenna sem mér fannst vera að taka niður 
fyrir sig í bænum/forinni. Fór misvel í fólk.

Nokkrum árum seinna hitti ég gaur 
sem hafði verið í bænum þetta kvöld. 

Ég hafði rétt henni miða, stelpunni hans, og strunsað svo í burtu. 

Þau höfðu þá verið saman í nokkra mánuði, 
  bjuggu enn saman.

Fannst þetta svo skemmtilegt að þau hengdu miðann uppá ískáp hjá 
sér. 

Þar hangir hann enn, 
eftir því sem ég best veit.

Kósí.



Konungleg rússíbanareið

Undir gosbrunni.
Á teppi.
Í kóngsins lystigarði.
Um miðja nótt.
Laumufarþegi.
Óboðinn gestur.

Tvær flöskur af rauðu, brauðhleifur, kubbur af stuði, tveir 
skammtar af A.Hoffman sýru, hugur á flugi. Gutlið í brunninum 
róandi.

Leggst á bakið, heyri í tívólí í fjarska, hlusta á heiminn verða 
til.

Tréið verður hluti af moldinni, sem verður hluti af mér. Ég geng í 
ljósið.

Upplifum okkur sem stök. Við erum í raun ein kúla, iðandi af orku. 
Eilíf ást.

Segði Aldan, gæti hún talað ríðandi upp úr hafinu; 
„Sjáðu mig! Ég er til! Húrra fyrir mér, bestu öldu allra alda. 
Heill þér alda!“ 
Ef svo væri, færi hún þá ekki með rangt mál?

Ég held bara ekki.



RÍÐA!

Góðir ljóðagestir,
ég veit nákvæmlega hvað við þurfum að gera:
RÍÐA!!!

Ég vitna í félaga Móses Hightower: 
"Búum til börn!"

Ef íslendingar væru sirkabát milljón, þá fyrst getum við farið að 
gera sturlaða hluti.
Ég er að tala um virkilega, virkilega sturlað sjitt.

Við höfum jarðhitann og rafmagnið, handboltann og útsjónarsemina. 

GERÐU. 
ÞAÐ. 
FYRIR MIG. 
ÞAÐ ;)

Áttu þá við, Séra Minn, að við þurfum að gera það daglega?

Já! Það er mín ráðlegging. Ríddu daglega: bættu skapi og þreki 
lofað.
 
Ríddu af þér slenið.



Séra Bragi

I.

Segðu mér frá sjálfum þér.

26 4/5 ára.
KK.
101.

Himinninn er heilinn, þar er ýmist óveður eða skínandi sól, ekkert 
þar á milli. En núna er alltaf hlýtt. Fokking lyf! Alltaf sæmó: 
Skýjað með séns á smá sól og logni. 
HATA HELVÍTIS LOGNIÐ.

Vildi að lífið væri augljósara.

Sjálf sem hleypur hraðar en frjáls vilji gæti mögulega hugsað.
Það býr maður inní mér. Hann er partur af mér. Hann er ég. Hann er 
snar og kann allt afþvíað FRJÁLS VILJI ER EKKI TIL!
Svo er hérna átta ára strákur sem er í skátunum hefur áhuga á 
hnífum skrifar sögur og ljóð ætlar að verða fornleifafræðingur.

Bætum svo í mixið blóðugum skilnaði og nokkrum drykkfelldum 
föðurímyndunum.
Sjáðu einmana týndan táning skælandi í strætóskýli.

Svo kemur hrokinn SJÁLFIÐ hlaupandi og blæs allt upp þartil 
SJÁLFIÐ hleypur jafnhratt og OFSINN og andlitið sem svíkur mig.

Sleginn utanundir með alltof mörgum sílósíbin sveppum.
Allt er gleymt og ekkert er til og ekkert er til og EKKERT ER TIL 
og við byrjum á núllpunkti og VIÐ BRENNUM ALLAR GRÍMUR.

Ekki Bragi ekki sonur ekki hrútur ekki 1984 ekki mosó ekki penni 
ekki stór sniðugur krullaður vinur bróðir kærasti EKKERT.

Tíni saman brotin og bý til Sérann. 
Bara Sérann. 
Séra Bragi.

Hlustaðu á predikanir glataðs manns.
Hlustaðu á vitstola prestinn messa yfir þér.

Allt sem hann segir er jafn satt og allt sem allir aðrir segja.
Hann sannfærir þig um að lygin sé sönn.

Ég er til.  
Skrifa til að lifa.
Ég verð bara að gera það. 
HLUSTIÐ Á MIG ÓGEÐIN YKKAR!



Ég bara varð að semja ljóð, og búa til bók sem reynir að þagga 
niður í ykkur, fokking skussatussur.

 
Samfélagið og Ég,
Guðir og Messíasar.

Trúi ég raunverulega á guð eða er ég bara að segjast trúa á hann 
því ég veit að það er eitthvað stærra en ég þarna úti. Ég veit 
hann er til en ég trúi samt ekki á hann.

Amen!

Húrra fyrir prestum sem eru ekki að misnota börn!
Fokking Halelúja.



Hugleitt án árangurs

Föstudagur?
Laugardagur? Sunnumánu

Bíttar ekki diff.
Sakna Valla.

Fokking bílslys.
Þósvo við höfum lítið talað saman mánuðina áður en hann dó þá er 

ég orðinn líf/bílhræddur.
Ég hélt við værum ódauðlegir.
Hafði rangt fyrir mér með það

sem og annað.

Plastpokar eru 500 ár að eyðast í náttúrunni, eða eitthvað.
Bannað að setja plastpoka á hausinn á sér.

Nema maður sé gömul kona, með nýja greiðslu.
Lulz.

Sry m. Lingóið, mar þarf bara að tjá sig.

Mér er alltaf kalt, brrr.
DJÖFULL ER MÉR KALT!!!

Ætli sé hægt að skrifa sig til hita?
EN Í CAPSLOCK?

Neibb.

Sakna þín Valli. 
Þú varst einstakur. 

Eins og við reyndar öll. 
Bara einstakari.



Kalt allt

Í góðu geimi.
Kann að meðtaka og meta

ljúfar bylgjur leika um loftið
og mig.

Kuldinn er fyrir utan
allt.

Ég fylgist með honum yfirtaka samfélagið
sem ég tilheyri.

Stundum
ekki.

Allir verða Zombies

Á hvaða geðlyfjum ert þú?



Setið að hugmynd

Sit inná geðdeild. Froða í sjónvarpinu.
Valdinn með skoðun.

Froðafroðafroðafroðafroðafroðafroðafroðafroða.

Vandamál sem enginn er að kljást við fást við kannski í 
framtíðinni hugsanlega veitsamtekki.

Reiknivél úr fjalli.
Stappa sem gengur fyrir blóði

sem er dælt
með eilífðarvél.



(!)

Bylting fyrir dverga

Atillus!
Dvergarnir kalla.

Þeir hittast í skúmaskotum
og plotta byltingu.

VOPNAÐA!

Þjóðir með AK47,
hálendi, fjöll og hella

hafa þraukað.
Við erum útí rassgati!

Höldum áfram
í átt að óreiðu.

Stjórnmálaskoðanir.
Úff, suss,

kannski eftir kaffibolla....



Dimma

Tré verða krass í myrkrinu. Lauflaus og alsber standa þau með 
organískar línur útum allt, náttúrulegt krass ber við himinn í 

ljósaskiptum.

Stjörnurnar og merkin sem ég þekki ekki en menn pældu í fyrir 
nokkrum árum og enn hafa þær þýðingu í hjátrúarfullum heilum.

Form og andlit skríða í hverjum skugga.

Ölduniðurinn kemur úr hulduheimum,

allt er eyðilagt með heimskulegu mávagargi,

og eftir sit ég að reyna að vera

háfleygur í myrkrinu.


	Hugvísindasvið
	Ritgerð til B.A.-prófs

	Háskóli Íslands
	Hugvísindasvið
	Ritgerð til B.A.-prófs


