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Morgunvísa 
Út þegar dagur rís 
Út þegar glóir af morgni 
Út þegar sólin gýs 
og birtir í myrkvuðu horni 
 
Svo... 
 
 
út...  
 
 
 
 
þegar... 
 
 
 
 
 
 
þegar.... 
 
 
 
oh... 
 
 
 
 
bara... 
 
 
 
 
 
þegar... 
 
 
 
 
 
 
 
ÚT ÞEGAR Í STAÐ! 
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Upprisan 
 
Og sjá! 
Því kristur er fæddur 
endurborinn 
og upprisinn 
áfengum dauða 
með brunninn tanngarð 
og gallgula fingur 
Þú finnur hann 
ganga blaut gólf knæpunnar 
stika áfram 
eftir ælupollum 
í húsasundum 
hlandausinn 
negldur syndum 
með hrapsár í lófunum 
 
Upprisa krists  
endurkoma rónans 
sem hrakinn var á brott 
nótt eftir nótt 
eftir nótt 
 
En upprisinn 
röflar hann sig áfram inn í sátt okkar: 
Sjáið mig 
kæru hálsar! 
og hengið samvisku yðar á mig 
Aum ásjóna mín 
sú hryggðarsýn 
er holdgerð þjáning yðar 
Í áfengu blóði mínu 
flæða syndir  yðar 
sakirnar 
og svikulir kossar 
á vörum mér 
Svo sjáið mig 
kæru hálsar  
en dæmið eigi 
ellegar dæmið yður sjálf 
þið fótfúnu þrælar  
eigin svipuhögga 
 
Því ykkar er ríkið 
mátturinn og dýrðin 
til lífs og til mistaka 
að eilífu eyðing 
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Loftskip  
Við vorum hvít lök  
á loftskipum 
strengd á milli mastra 
en við þöndumst ekki í storminum 
eins og stolt segl 
aðeins þunnar hræður  
á vindmiðum 
sem varð okkur um megn 
 
Svo flöktandi 
með óráði 
bárumst við 
með bergmáli 
á reikulum sporbaugum 
hverfulum glitsaumum 
um náttblámans mistur 
og mána 
Okkur dreymdi að  
verða segl 
 
Við vorum lök í álögum 
frá rykföllnum tunglunum 
og í húminu heyrðum  
þau hvísla: 
 
Undirlægjulök  
fá engu að ráða 
Undirlægjulök 
fá aðeins að ráfa 
 
því lök á loftskipum 
þenjast ekki í storminum 
og lök verða aldrei segl 
og lök á vindmiðum 
var allt sem við vorum 
og það sem varð okkur um megn 
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Uglufjaðrir 
 
Við vinur minn  
sátum að kvöldlagi  
með uglur í bandi  
Við sátum undir grenivegg 
og drukkum kaffi 
við uglufiðrað borð 
 
Við vinur minn áttum 
margar mismunandi sögur 
af mörgum mismunandi dúkum  
Við áttum sögur 
af köflóttum kaffidúkum 
marglitum vaxdúkum  
og rósóttu lérefti 
Við þekktum dúka  
með blettum 
dúka með blúndum 
og dúka sem brunnu 
 
En dúkar eru aðeins  
yfir borð 
og það er ekki dúkurinn 
það er alltaf borðið 
Við vinur minn  
renndum því fingrunum  
undir fiðurdúkinn 
og hvísluðum bænum að borðinu  
Við þökkuðum plötunni  
fyrir að hvíla olnboga okkar 
fyrir að halda kaffikrúsunum 
og öskubakkanum stöðugum 
 
Og við vinur minn vissum 
að dúkar eru tímabil 
en lífið er langborð 
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Köld síðdegissúpa 
Hér dansa glósíli í glugganum 
við reykslæður vara minna 
 
súpan orðin köld 
 
og sú sóðalega staðreynd 
að ég elska þig  
og mun sennilega halda áfram að útbía líf mitt 
með því að elska þig um ókomna tíð 
Þú ert uppsafnað rykið í hornum mínum 
löngu orðið óbærilegt 
en ég get ekki hugsað mér að fleygja minningu þinni 
ég veit að þegar ég hef sópað þér upp úr gólfinu  
og komið þér fyrir í ruslapokum 
verður tómið verra 
en rykið 
Svo hér dansa glósíli við reykslæður 
á meðan ég bíð og anda  
yfir kalda síðdegissúpu 
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Steinkokkur 
Steinrunnið hjarta 
á köldum bakka 
í rykföllnum ofni 
sem bræddi úr sér. 
 
Steinrunnið hjarta 
álagahendur 
á fingrum ber ég hringa 
í stein rennur snerting 
 
Einn er úr hnífsoddum 
annar úr tunglbaugum 
sá þriðji þráspunninn 
hinn fjórði ljónsunninn 
 
mitt steinrunna hjarta 
græt ég í bræði 
 
Svo kysstu mig steinkokkur! 
þú sem getur reitt fram krásir 
úr grásprengdu grjótinu 
í eldhúsi bræðinnar 
bræðir saman 
úr kjarnsýrum ljóss 
með sáldri af saltperlum 
og dassi af steinselju 
 
Bakar við blástur 
vænghafa 
þúsunda kerúba 
við gráður sótthita 
 
og megi grátt sprengjast grjótið 
allir mínir hringar 
hnífsoddar 
tunglbaugar 
þráspuni  
ljónsverk 
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Glannreiðar 
Nú bærist ei nafn kærleikans  
í hjörtum ungra sveina 
sem kalla sig merakónga 
Mundandi beislin 
innan brundbleyttra vara 
nakinna útglenntra meyja 
er þeir ríða á hlemmiskeiði  
 
Síður bærist nafn kærleikans  
í brjóstum ungra meyja 
er kalla sig vilja gljátíkur 
Ambáttir hvimleiðra þarfa 
annara en þeirra sjálfra  
  
Sannmenntuð kona gleðinnar 
drengur sem ákallar glannreiðar 
útspýttu börnin gæfunnar 
þjökuð af samlífsstreitu 
 
allt saman  
hugnæm samvera  
í gervingu 
hamslausra samfara 
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Perulaga víðsýni 
 
Ég afsalaði mér kvenleikanum! 
Út með meyjuna!  
Inn með gæruna! 
og ekki bölva ekki bölva 
ekki 
bölva frelsinu 
heldur taumhaldinu 
 
Ég breytti öllum nöfnum sem byrja á þór í hór: 
hórgunnur 
hórarinn 
hórdís  
og hórbergur hórðarson 
 
Ég kyssti kennarann minn  
datt í það með víni móður minnar 
skilaði ekki skattframtalinu og opnaði engan póst  
 
Ég þreifaði á óléttri konu og sagði henni alvarleg í bragði: 
þessi er fatlaður... 
 
Ég sagði leikskólabörnum handan girðingar frá matarmýtunni miklu: 
Hættið að láta ljúga að ykkur! Börnin í Afríku hafa það ekkert betra þó þið klárið 
af diskunum ykkur. Þetta er enn ein birtingarmynd kúgunnar og fasisma kæru 
börn og einmitt það veldur svelti smábarna heimsins! 
 
Allt þetta og meira til gat ég framið 
þrátt fyrir tvo fituhnúða á bringunni 
nokkura sentímetra vagínu  
og minn perulaga vöxt og víðsýni 
 
svo ekki bölva ekki bölva  
ekki 
bölva frelsinu 
heldur taumhaldinu 
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Sál á þremur hæðum 
Ég strýk storkna drauma af speglinum 
því ekkert er eins 
þegar myrkrið man það 
 
aðeins dísæt angan 
af rotnandi laufi og ávöxtum  
 
ég ligg í límklæðum 
frostofin 
undir laufhafi 
 
með hjarta sígaunans 
finn hélaða þræði 
silfur 
í fölbleikum skeljum 
 
brenninetlur 
og svikin mjólk 
í kúlum 
undir augum 
umhverfis langan háls 
 
og í draumum mínum 
dey ég  
með rýting í brjósti 
á baki dýra 
 
glerfroskar 
stálfuglar 
tígrisrottur 
 
allir mínir hestar 
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Einmana 
 

Ég tók slitinn náttkjól og flatan stálöskubakka. Tíglótt sokkapar og lítinn ljótan 
plasthest. Ég tók bláan tóbaksklút og svarthvíta ljósmynd af konu sem brosti svo 
eftirminnilega fallega.  

Mér fannst ég samt aldrei vera að stela. Ekki beint. Ég tók aldrei nein 
verðmæti eins og peninga eða skart. Ég tók hluti sem enginn mundi uppgötva að 
hefðu horfið. Hluti sem aðstandendur biðu eftir að losa sig við, þegar eigendurnir 
féllu frá. Fyrir þeim var það hausverkur, tilhugsunin, að ganga frá snjáðu draslinu 
og óklæðilegum lörfunum. Stundum bíða aðstandendur bara eftir því að lungun 
slakni og blóðið hætti að renna um fúnar pípurnar. Þessar mjúku pípur sem ég 
hreyfði varlega til, á upphleyptum handarbökunum. Ég bjó til bugður úr húðinni 
og hugleiddi hvað þessar hendur hefðu snert og hverju þær afköstuðu. Það var 
heillandi og mér þótti vænt um þau, jafnvel þó sum þeirra væru fallin í starandi 
dá.  

Ég tók þessa hluti, því í þeim blunduðu sögur. Sögurnar þeirra. Sögur sem 
ég fékk aldrei að heyra en auðvelt var að ímynda sér.  

Einhverjum þótti náttkjóllinn þokkafullur í daufri lýsingu lampans. 
Stálöskubakkinn stóð í glugga vaskahúss þar sem hann sat einn og reykti við nið 
drauma sem aldrei rættust. Tíglaða sokkaparið kom frá París, þar sem þau 
bjuggu ástfangin í tólf ár og hlustuðu á France Gall. Plasthesturinn var daufa 
minningin um barnið sem dó úr berklum. Með tóbaksklútnum hafði hann 
nokkrum sinnum þerrað tár þunglyndu dóttur sinnar og konan á svarthvítu 
myndinni brosti svo fallega því ljósmyndarinn var í raun leynilega kærastan 
hennar.  

Svo nei, ég stal ekki neinu. Ekki beint. Ég safnaði sögum. Sögum og 
minningum í hlutum sem einhver annar átti. Ég vissi nefnilega að það er heill 
heimur merkilegra sagna í hverjum manni og hverjum hlut. Þó herbergin þeirra 
væru litlaus og tóm, blunduðu þar ósögð orð. Og ég þráði að heyra þau. Ég þráði 
að eiga þau. 
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Sírópsselir 
 

Það snýst ekki alltaf allt um mann sjálfan. Stundum snýst þetta allt, um að vera til 
staðar, fyrir aðra en mann sjálfan. 

Ég hefði til dæmis ekki átt að fara, eins og ég gerði í gær. Ég horfði í mædd augu, 
sem báðu mig um að vera lengur, en ég fór. Ég fór fyrir mig, því mér var órótt að 
innan.   

Um nóttina dreymdi mig sírópsselina. Ég horfði á þá sveima í djúpu dimmu vatni 
sínu. Þeir syntu í hringi, kringum langa sírópstauma sem liðuðust með sveipum í 
straumnum.  

Ég furðaði mig á þessu, enda hafði ég aldrei heyrt að selir ætu síróp. En þá 
hvíslaði einhver í mók mitt: 

„Þeim líður betur með sykri í köldu og djúpu vatni. Myrkrið verður oft svo þykkt 
hérna á botninum, þá er von að þeim batni.“ 

Þegar ég vakaði varð mér ljóst, að það snýst ekki alltaf allt um mann sjálfan. 
Stundum snúast hlutirnir um það eitt, að vera til staðar fyrir aðra. Sætur og ljúfur 
eins og síróp.  
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Hlý eyja 
Það var sumarnótt í Feludalnum og geislarnir lýstu upp hella og reykmettaðar 
sprungur í fjöllunum. Golan var hlý og stundum köld og kyrrð næturinnar var 
aðeins rofin með söngvum svananna. Þeir liðu um og teiknuðu stóra hringi á 
vatnið sitt. En þessa nótt, görguðu þeir eins og vanstillt trompet.  
 
Smáar öldur, léku við kalda kyrra fingur 
og hárlokk 
sem glampaði á undir vatninu. 
Og stór opin augu sem störðu á botninn. 
 Þetta er helvítis lík! Görguðu svanirnir. 
 
Bjöllurnar í trjánum klingdu, grasið óx og svanirnir pirruðust á plássinu sem líkið 
tók í tjörninni þeirra. Þeir sigldu fram hjá og óskuðu þess að hafa hendur til að 
velta því upp á bakkann. En líkið óskaði sér að vera svanur. Fallegur svanur, með 
frelsi í fjöðrunum þegar vindurinn léki um þær. 
 
-Helvítis skítapakk! Görguðu svanirnir. 
-Mannfólkssvín!! 
Að láta sér ekki nægja að menga tjarnirnar okkar með rusli og saur, heldur 
ákveða þau að drepa sig þar líka til að rotna í tæra vatnið okkar! 
Og svanirnir syntu hraðskreitt hersund umhverfis líkið, við lélegan undirleik 
lúðrasveitar á bakkanum. 
 
En það sem svanirnir vissu ekki, var að líkið í tjörninni var ekki lík. 
Allavega ekki enn. Og í raun var þetta hálfgerða lík orðið dauðþreytt á 
tryllingslegu garginu í kringum sig. Hingað hafði það komið til að leita sér 
kyrrðar og finna sér ró, en hvorugt fannst. 
 

Líkið skjögraði því á hnjánum upp úr tjörninni og blés vatninu út úr sér. 
Það var dasað og sárt og valt um koll þegar það reyndi að setjast. 
Og þannig lá það, eins og beinlaust á bakkanum. 
 
Svanirnir söfnuðust saman og störðu á líkið, sem varla var lík lengur. 
Þeir höfðu loksins þagnað og lúðrasveitin líka.  
Líkið starði á þá á móti og dróg andann þungt. 
Augu þess voru tómleg og þreytt og virtust horfin og máð. 
 
Svanirnir fundu skyndilega mikla þörf fyrir að hughreysta þessa hrjáðu sál. 
Þessa litlu og eymdarfullu veru sem lá þarna beinlaus og skalf. 
Og þeir óskuðu þess að þeir hefðu munn en ekki gogg. 
Þá gætu þeir brosað og þakkað líkinu fyrir að rotna ekki í tjörninni þeirra. 
Hughreyst það með orðum sem aðeins varir geta mælt.  
Glætt það horfnum vonum sínum og hvatt það til að standa upp. 
 
Og líkið óskaði sér hvítra vængja svananna, 
að finna frelsið í fjöðrunum, flögra um skýin og Feludalinn, 
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og kvaka frá sér áhyggjum sínum, eins og aðeins svanir geta gert. 
 
Svo þannig horfðust þau á í drykklanga stund, 
líkið og svanirnir, 
svanirnir og líkið. 
Og lúðrasveitin lék ljúfsamt lag. 
Bjöllurnar í trjánum klingdu, 
grasið óx 
og svanirnir sungu fyrir líkið: 
 
Sjáðu hvað aðrir kunna að elska þig hjartað mitt, 
elskaðu líka,  
og sýndu ábyrgð. 
Því leið þín er ætluð til sigurs.  
Hún endar ekki hér 
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HanSímon 
HanS Í MONtréal 

HanS Í MONtreux 

HanS Í MONtmartre 

HanS Í MONterey  

HanS Í MONtenegro  

HanS Í MONtego Bay 

HanS Í MONte Carlo 

HanS Í MONte Cristo 

HanS Í MONgoliu 

HanS Í MONsoon regninu 

HanS Í MONdrian 

HanS Í MONa Lisa  

HanS Í MONe De Beauvoir 

HanS Í MONday monday! 

HanS Í MONopoly? 

 
því hans er heimurinn 
veröldin  
 
öll teppalögð stræti vefarans 
allir kryddlegnir ilmar golunnar 
allar forboðnar listir götunnar 
allt er það hans 
 
allir kaffibollar hádegis 
allar desertskeiðar síðdegis 
allar rauðvínsflöskur miðnættis 
allt er það hans 
 
því hans er veröldin 
rómantík annara heima 
Ó heimurinn! 
Hans 
er annar maður 
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Fuglarnir gefa skít 
Á meðan húsþök borganna  
svigna undan skít  
er hann varla sjáanlegur  
á grænum engjum  
 
Það eru fuglarnir 
 
dúfurnar á torgunum 
endurnar á tjörnunum 
og máfarnir við hafnirnar 
 
allir heimsins fuglar  
kaffæra þökin í skít 
 
þeir gefa skít 
í þök allra innihaldslausu húsanna 
þeir gefa skít  
í þök allra innihaldslausu mannanna og kvennanna 
og á meðan ég skrifa þetta ljóð 
er fugl að skíta á þakið fyrir ofan mig 
 
en það er skiljanlegt 
ef ég hefði vængi 
myndi ég gera slíkt hið sama 
við kapítalið 
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Ljóðið um ræmu 
Full í grasinu 

fleygbogar skugga og ísgrýttra fjalla 

á slóðum neptúnusar 

Frá vörunum sívalir glerstrókar 

þéttprjónað mistur og apalt hrím 

 Í sólsetrinu varð mér á 

 
Full í grasinu 

ásamt upplýstri kvígu frá sléttum Súdan 

Og ég ræja fyrir þessa kvígu 

tunglskinssónötu Beethovens. 

Og þegar ég segi ræ! 

þá segir hún mu! 

RÆ! MU! 

RÆ! MU! 

RÆ! MU! 

 ræmu 
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Títú Tútí 
Ég fann tígrisdýr á Túngötunni! 
Í hversdagslegri hrúgu 
úr laufblöðum og ryki 
við Túngötu 
 lá tígrisdýrið 
 
Ég setti það í vasann 
gekk með það heim 
og fann því svo góðan stað 
uppi á hillu 
 
Það var til að muna 
að tígrarnir leynast víða 
jafnvel í hversdagslegum hrúgum 

úr laufblöðum og ryki  
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Rugguvísa fisksins 
 
Kæri fiskur 
ég veit þú átt enga vöggu 
en ég skal sitja yfir tjörninni í nótt 
gára vatnið með fingrinum 
svo bylgjurnar ruggi þér í svefn 
 
En ef það er ekki nóg 
 
skal ég hoppa og stappa 
í tjörninni þinni 
svo vatnið  
skvettist og  
bunist yfir allt! 
 
Minn elskulegi 
vöggulausi fiskur 
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Brjóstvit 
Einu sinni strauk hann brjóst mín og hvíldi þar höfuðið. Hann sagðist hafa heyrt 
þau tala, sagðist hafa fundið geirvörturnar hvísla undir lófunum. Þær báðu hann 
að segja mér, að þær vildu ekki heita geirvörtur. Þær vildu heita eftir einhverju en 
alls ekki vörtum. Þær sögðust svo ókunnar heiminum og þess vegna vissu þær 
ekki eftir hverju þær ættu að heita. Ég maldaði í móinn og benti á allar fallegu 
bækurnar. Þetta voru bækur með myndum af öllu milli himins og jarðar. Hann 
hristi hausinn og sagði:  
 Ekki ferðast um heiminn með myndum í bók, þú verður að sjá og finna og 
upplifa, því betra er brjóstvit en bókvit, mundu það.  
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Að vera eða bera 
Í gær sá ég konu hengja upp þvott. Hún hafði makað honum upp úr 
orkudrykkjum og spínati.  
Hún sagðist vilja bera það utan á sér, að nú helgaði hún lífi sínu heilsunni,   
enda væri hún að táldraga leikfimikennarann sinn. Það væri mun auðveldara en 
þegar hún varð ástfangin af bifvélavirkja. Þá hafi hún þurft að velta þvottinum 
upp úr bensíni og smurolíu. 
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Kúbein 
Hvar er kúbeinið? spyr hann 

Af hverju? svarar hún 

Svo ég geti brotist inn í hjarta þitt og skilað því mörðu og börðu.  

Það er í bílskúrnum, á veggnum, til vinstri. 
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Bananar 
Í dag 
er góður dagur 
dagur fyrir bana 
að bana mér 
 
En kannski... 
með smá stærðfræði 
(eins ömurleg og hún er) 
er góður dagur fyrir  
bana  
plús 
na 
samasem 
banana 
 
Já 
það er ágætur dagur 
fyrir dauða eða ávexti 
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Glersími  
Ég lokaði heimi þínum 
þinni þvældu bók 
og reisti mér nýjar stoðir 
á eigin blaðsíðum 
 
Í ljóðum mínum 
leitaði ég svara 
Ég ráfaði 
sléttur og sanda  
Blaðsíður  
eftir blaðsíður 
en ég fann aldrei nokkurn frið 
Yfir síðum mínum 
sveif andi þinn 
við spurnum mínum 
blasti efinn 
 
svo ég vil að þú hringir 
ég á hér bleikan síma úr gleri  
sem slær 
svo þú mátt vitja mín  
hvenær sem er 
 
en ekki rífast við mig  
því ef ég skelli á  
mun síminn mölvast 
í þúsundir mola 
og þá getur þú ekki hringt aftur 
til að biðja mig afsökunar 
né heldur ég 
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Hugafluga 
Ljósið vakti sveimhuga 
dádýr sært í rúmi 
sáluhrakta draumfluga 
hvar er leið úr húmi? 
 
Þú réðst á eigin skuggasýn 
þreytt á svörtu suði 
bara ef þú flugan mín 
finndir leið með guði 
 
Þá allir töfrar, alheimsgló 
þér birtust ljósum þöndum 
en í huga hvílir fluguhró 
í storknum tregaböndum 
 
Svo kæra fluga leiktu lag 
með smáum vængjum þínum 
frelsi láttu líta dag 
í tómleikanum þínum 
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Floreo coloro zebra 
 

 
Ofvaxinn skötuselur hefur synt fyrir sólu og fyllt upp í himininn. Það lekur líka úr 

honum, gráleitur súrvökvi. Dimmir baugar liggja eins og keðjur yfir garðinum og 

vindurinn gengur berserksgang. Hann sviptir öllu lauslegu til og frá undir 

skötuselnum. Blikkdósum, trjágreinum, skrælnuðum laufblöðum og glugganum 

sem lokast ekki. Inni sit ég ein í morgundögginni. Glugginn hleypti regninu inn.  

 

Ég á enga peninga. Ekki stakan aur. Ég vildi óska að ég ætti eitthvað smá. Kaffið er 

komið í þrot og hnetusmjörið líka. Kexið í skápnum orðið mjúkt og því með öllu 

óætt. Ég hélt ég ætti sultu, en krukkan er tóm. Sulta hefði gert kexið bærilegra.  

 

Það er samt til spaghettí. Spaghettí í morgunmat? Ítölsk dagrenning,  

mandólíntónlist á youtube, ein dós af niðursoðnum tómötum, salt og olía. Er það 

svo fráleitt? Ég nenni samt ekki að standa upp alveg strax. Ég horfi út um 

gluggann, á niðurlúta litleysuna. Reyni að sjá eitthvað fallegt við hana.  

 

Og ég hugsa um hvað þú sért að gera. Því einhversstaðar undir míglekandi 

skötuselnum ertu. Mig langar svo að gefa þér eitthvað. En ég á ekki neitt. Hef ekki 

efni á að gleðja þig. Allt það besta í lífinu er frítt. Blablabla. Mig langar að gefa þér 

eitthvað. Nenni ekki að flækja líf mitt með bjartsýnisáróðri. Tímabært að sætta sig 

við ómenningu sína og lifa í hroka Vesturlanda, þar sem hamingjan kostar 

peninga. 

 

Ástæðan fyrir því að mig langar að gefa þér eitthvað, er samt ekki Vestrænn hroki. 

Þú ert alltaf dapur. Ég hef reynt að gefa þér falleg og hughreystandi orð, allann 

skilning sem ég á, en það virðist ekki nóg. Ég er að missa móðinn. Ef ég gef þér 

eitthvað sem virkilega gleður þig, muntu kannski sjá að ég er að hugsa um þig. 

Mér er ekki sama hvernig andar innra með þér. Hvernig heldurðu að það sé að 

geta aldrei glatt þig? Þú virðist aldrei þurfa á mér að halda. Virðist varla taka eftir 

því að ég er þarna. Alltaf að hugsa um þig. Kannski ætti ég bara að hætta að hugsa 

um þig. Fara aftur upp í rúm og reyna að sofna. Líklega mun ég ekki sjóða þetta 
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spaghettí. Því síður mun ég nokkuð annað af viti gera. Ég verð að hugsa um 

eitthvað annað. Hætta að hugsa um þig.  

 

Ég skríð upp í rúm. Ligg þar og bylti mér. Sé ekkert nema þig, það mótar fyrir þér í 

myrkrinu. Auðvitað. Rúm eru ekki staðir til að gleyma. Hvað er ég að hugsa? Ég 

verð að finna mér eitthvað að gera, halda mér upptekinni. Ég byrja á að reykja, 

læt mér detta eitthvað í hug. Ég hendist fram úr, fer í gúmmístígvél, stend undir 

skötusel.  

 

Þegar ég reyki hugsa ég hvað mest. Á því augnabliki verður mér sama um 

óheilbrigðið. Reykingar eru hálfgert jóga. Ég anda inn og anda út. Og þegar ég 

anda út get ég horft á andardrátt minn. Hann er hvítt bólstraský sem leysist hægt 

upp. Vissulega eitrað, eitrað jóga. En það er róandi. Ég næ að hugsa. Núna verð ég 

að hugsa. Eitthvað annað en þig. Eitthvað annað en þig. Verð að ákveða hugsun.  

 

Ég hugsa blóm. 

  

Þegar maður segir blóm... svo allir stafir fái að njóta sín vel í framburði, þá er 

þetta frekar flott orð, þegar maður hugsar út í það. Blóm. Hvað myndi þér finnast 

ef ég gæfi þér blóm? Ég nefnilega veit ekki hvort fólki finnist gaman að fá blóm. 

Eru þau hugmyndasnauð gjöf? Ópersónuleg og gamaldags? Ég veit það ekki. Ég fæ 

ekki oft blóm. En í raun eru blóm afskaplega falleg gjöf. Blóm eru uppspretta lífs 

og lita, sköpuð af náttúrunni. Blómstrandi list jarðarinnar. Sannarlega vildi ég 

gefa þér það.  

En það þýðir ekki að hugsa meira um það. Ég á enga peninga til að kaupa handa 

þér blóm. Svo er febrúar. Ég get ekki einu sinni stolið handa þér blómum. Beðin 

eru drullusvað. Full af rusli og snjó. Ég ætti ekki heldur að vera að hugsa um þetta, 

það þýðir að ég er að hugsa um þig. 

 

Ég er svo andlaus. Finn ekki upp á neinu að gera. Einhversstaðar byrjar allt. Hvert 

einasta framtak. Einhversstaðar, einhvernveginn.  Kannski ég hiti bara vatn í te. 

Ég byrja á því. Hita vatn í te.  
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Eflaust hugsaði ég þetta með blómin áðan, því á borðinu hjá mér liggur hefti sem 

amma og afi gáfu mér. LITMYNDIR AF ÍSLENZKUM JURTUM. Það er frá 1948. Ég 

hef verið að fletta því og mæla út myndirnar. Það virðist auðvelt að teikna eftir 

þeim. Textinn er knappur og ekkert sérlega íburðarmikill, en ævintýralegur. Það 

gera líka latnesku heitin. Þetta ævaforna galdramál: 

 

HOLTASÓLEY (Dryas octopetala) Rósaætt.   

Prýðir holt og mela í maí með stórum, hvítum blómum. Blöðin eru silfurhvít að 

neðanverðu.  Síðar þroskast aldin með svifhala og kallast jurtin þá hármey eða 

hárbrúða. Falleg skreyting á melkolla.  

 

HJARTARFI (Capsella bursa pastoris) Krossblómaætt. 

Algengt illgresi í görðum og við hús og bæi. Auðþekkt á hjartalaga aldininu. 

Blómin smá, krónan hvít. Blómgast allt sumarið.  

 

Ég fæ þá hugmynd að gefa þér blóm eftir allt saman. Það kostar mig ekki krónu að 

teikna blóm. Á blaðinu verður allt frjálst. Tabula rasa. Ég get sett saman 

holtasóley og hjartarfa. Blóm með hjartalaga aldin og svifhala. Og það er allt í lagi 

að hugsa um þig. Það gaf mér verkefni dagsins. Að hugsa um þig. 

 

Ég byrja á að teikna stórt blóm. Blöðin eins og vængir með svifhölum. Og 

stöngullinn hefur hjartalaga aldin. En sem blýantsteikning er blómið fulldauft. 

Eins og grátt deiglendi, mýri og skötuselur. Það vantar liti. Það vantar ofgnótt lita. 

Eitthvað í líkingu við kóralrif. Kóralrif með skærglansandi sæhestum og 

krossfiskum.  

 

Vatnið er farið að bullsjóða á hellunni. Ég finn trélitina. Dreifi úr þeim á borðið. Ég 

verð að sjá þá alla í einu. Sulla auðvitað teinu yfir þá. Rennandi litir.  

 

En ég veit samt ekki hvernig ég á að lita. Það vantar ekki bara liti heldur mynstur. 

Mynstur sem gerir blómið að þínu. Þetta er blóm sem enginn annar hefur séð eða 

fengið að gjöf. Þetta blóm hefði aldrei orðið til, nema fyrir þig.  
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Þig sem ég hætti að hugsa um til að hugsa um aftur. Ég hugsa um sérkenni þín. Til 

að spinna úr þeim mynstur.  

Þú ert hlédrægur. Svo einstaklega látlaus og hljóður. Þó er ómögulegt annað en að 

taka eftir þér. Þú sækist ekki eftir því, vilt falla undir yfirborðið, eins og svarthvít 

blæbrigðin. En þú gætir varla sýnilegri verið. Eins og sebrahestur. Á grænni 

gresju.  

 

Þá teikna ég sebrarákir í kóralrif á holtasóleyjavængjum. Með hjartalaga aldin og 

svifhölum.  Fylli af litum.  

Og það er það sem ég gef þér, kaffilaus, krónulaus en þó ekki allslaus. Hér dansa 

trélitir og skrautbreyttar staðreyndir þér til heiðurs. Mín síðasta tilraun. 

Floreo coloro zebra.  
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Augu á blaði 
 
Ég teikna störur þínar 
þær eru aldrei eins 
 
Hringar í hringum 
eins og 
þverskornir trjábolir 
 
hamrakringdar jökultjarnir 
sem spegla fjarlæg glit 
 
biksvartar kúlur 
undir leðurblökuvængjum 
eða gapandi holur 
í ormétnum eplum 
 
Stundum ekkert sem heimurinn á 
 
En í raun bara augu  
í tóftum  
inni í höfuðkúpu 
með sjóntaug 
við heila 
undir húð  
undir hári 
og ekkert mikið merkilegra en það  
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Tindastjarna 
Yfir dimmvöfðum tindi 
glóir stjarna 
eins og kóróna 
myrkra hæða 
svífur þú viti  
 
og með þér er fjallið fegurra 
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Við fuglar 
 
Við vorum fuglar 
Á sægrænum hestum 
tíndum sóleyjar  
og sáldruðum í kaffi 
 
Við lögðum mógulan stiga 
frá mosavöxnum steini 
að fléttaðri körfu 
Og þar fyrir ofan 
á heitu bárujárni 
lágum við fuglar 
bróðir minn og ég 
og væntum aðeins 
þess besta af himninum 
 
En hins vegar 
þar fyrir neðan 
á stálbláum flísum 
voru rykfallnar hillur 
með kössum og kistlum 
 
Og ég vissi að það væri líf mitt 
líf mitt og bróður 
vongóðra fugla 
á sægrænum hestum 
 
Mörgum árum seinna 
Voru hestarnir horfnir 
Og kaffið sem við drukkum 
Aðeins blómlaust og svart 
En kassar og kistlar 
Á rykföllnum hillum 
Standa fyrir neðan  
Og rykfalla enn 
 
Nema þú sjáir mógula stigann 
sem ég lagði frá mosavöxnum steini 
að fléttaðri körfu 
Og þar fyrir ofan  
á heitu bárujárni 
mun ég bíða þín 
og vænta aðeins þess besta 
af himninum og þér 
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Salt  
Allt er hafið: 
sær 
andi 
saltið 
Þúsundir rauðra landakorta 
djöfulriðinna heimsríkja 
með sundurskornar slagæðar.  
Í milljónum blóðhúsa 
aftökur ferfætlinga 
sakleysingja 
endanna á milli daglegs brauðs. 
Afbökun náttúruvalsins 
landseyðingar 
barnsserðingar 
linnulausrar klámvæðingar. 
Allt salt yfir vinstri öxl! 
 

Allt er þetta hafið 
hafið fyrir löngu. 
Upp úr sænum reis andi 
með dýrmætt salt. 
Salt sem gat nært 
salt sem gat sært  
salt sem fór í sárin 
í staðinn fyrir grautinn 
Allt salt yfir vinstri öxl! 
Því slagur blóðsins 
býr í æðunum 
en ekki á spjótunum. 
 

Allt hef ég hafið 
hafið upp á nýtt.  
Eftir höggþungar óöldur 
við hjarðlendi heiðingjanna 
strandaði hugsjón mín.  
Allt salt yfir vinstri öxl!  
Og megi kveðja mín berast 
með breimandi salti 
til þeirra sem leita mín 
 


