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Þórdís Helgadóttir
Ljóðstafur Jóns úr Vör 2021 

 
 FASASKIPTI
 Ég elska börnin mín og börnin sem börnin mín
 Elska og börnin sem elska börnin mín.
 Þau keyra kuldaskó í gegnum ísinn þegar
 Tjörnina hefur lagt. Þau elska að beita afli.
 Brjóta flísar úr ísingunni og halda þeim upp að
 Andlitinu. Ég sé þau út um gluggann, saltsleikt
 Auga hússins. Þau sjá mig gegnum tært gler.
 Ljósgul skíma og svo dimmir. Þannig er tíminn
 Skorinn í sneiðar, hvítar og svartar, skiptingin
 Ekki bróðurleg frekar en á öðrum gæðum.
 Frostið herðir á aðgreiningunni milli heima
 Og breytir lygum í sannindi. Gerir göngubrú úr
 Svokölluðu yfirborði vatnsins. Ef falskir botnar fela
 Eitur eða fjársjóði, hvað felur þá falskt yfirborð?
 Börnin en ekki ég treysta gljúpri himnunni
 Yfir handanheiminum þar sem andardrátturinn
 Rennur í öfuga átt. Enda er stutt síðan þau komu
 Í gegn, önduðu hringöndun meðan þau drukku,
 Fljótandi fæði úr sykurbrjósti. Þau bíta í rendurnar
 Bryðja glerbrjóstsykur, stolt af styrk sínum.
 Í barnatennur vantar taugarnar fyrir tannkul.
 Það blómstrar ætiþistill í eldhúsglugganum.
 Enginn elskar veturinn eins og börnin mín.

 Árið 2001 var stofnað til ljóðasamkeppni á vegum  
 Lista- og menningarráðs Kópavogs og Ritlistarhóps Kópavogs,  
 sem hlaut nafnið Ljóðstafur Jóns úr Vör. Öllum er frjálst að senda inn  
 frumsamin ljóð á íslensku og undir dulnefni. 

 Árið 2011 var Ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs sett á laggirnar,  
 haldin í tengslum við Ljóðstaf Jóns úr Vör.  
 Markmiðið með grunnskólakeppninni er að efla áhuga barna og  
 ungmenna á ljóðagerð en öll grunnskólabörn í Kópavogi geta tekið þátt.  
 
 Dómnefnd, skipuð fagfólki á sviði bókmennta, fer yfir innsend ljóð beggja  
 flokka.  Verðlaun eru veitt við hátíðlega athöfn á fæðingardegi  
 Jóns úr Vör, 21. janúar ár hvert.

 

 Dómnefnd Ljóðstafs Jóns úr Vör 2021:

 Ásta Fanney Sigurðardóttir (formaður)
 Eiríkur Ómar Guðmundsson
 Kristín Svava Tómasdóttir

 



  Kópavogur 21. janúar 2021Ljóðstafur Jóns úr Vör

Una Björk Kjerúlf
3. verðlaun

 
 Óvænt stefnumót

 Á opnu í stafrófsbók er mynd af kolkrabba og ljóni

 Frá upphafi tímans hafa augu þessara dýra aldrei mæst
 annars staðar en þarna

Eyþór Árnason 
2. verðlaun 

 
 Skrítnir dagar
 Á þessum tímum 
 þegar lásbogar daganna 
 spennast upp einn af öðrum 
 set ég verði á litlu trébrúna í gilinu
 
 Þeir hleypa engum yfir nema þeim
 sem hafa uppáskrifað frá yfirvöldum 
 réttindabréf í byggingu skýjaborga

 Frammi í dalnum tjöldum við, hlustum 
 á stjörnuhröp og kveikjum langelda
 meðan harmonikan sefar fuglana 

 Senn rísa borgirnar

 Og það verð ég að segja 
 að ég hef ekki kastað 
 draumum mínum 
 fyrir ljónin
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Bjarni M. Bjarnason 
viðurkenning

*  
   

Bjarni M. Bjarnason 
viðurkenning

*  
   Sandur hægir á sér í vindinum, til að hugsa.

Einhver úti í garði hælisins æpir milli eldinga:

Þetta er ekki vindhljóð, þetta er hljóðið sem myndast 
þegar sængurföt nuggast saman!

Ég undrast hvort hann eigi við að hafið sé lak, himinninn 
sængurver, hvort hann meini að loftið sé andinn sem 
byltir sér órólegur í rúminu.

Hvað skyldi hann vera að dreyma, öskrar hinn hugstola, 
áður en hann er yfirbugaður lærðum, sefandi orðum.

En ég er hræddur um að hafa gripið orð hans
og að skilningurinn hafi byggt á milli okkar brú.

Brátt muni það vera ég sem hljóða í vindinum:

Hún dýfði fætinum í vatnið þar til hárið krullaðist!

Það er sama hver þú ert, rétta persónan getur alltaf sagt við 
þig, komdu, og þú fylgir. Allir fylgja einhverjum. Nú segir 
þessi sem þú myndir fylgja, komdu, og þú stendur upp frá  
verki þínu, með tvær hendur tómar og gengur út um opnar 
bakdyrnar, út í svalt kvöldið.
 Þú hefur kannski gengið frá sjúku foreldri þínu sem 
kallar á eftir þér, frá undrandi maka, eða hungruðum ketti. 
Þú hefur kannski gengið frá hlæjandi barni sem heldur að  
þið séuð einungis í feluleik og þú birtist von bráðar aftur 
með kúlunef og svart tár á hvarmi. En þú birtist aldrei 
framar, því það hefur verið kallað á þig, og þú getur ekki 
annað en fylgt. Heimurinn er nýr undir þessu myrkri sem er 
hellt úr botnlausri skál yfir jörðina. Grasið vitanlega notalega 
vott undir iljunum og eins og gefur að skilja blandast 
borgarkliðurinn brimgnýnum úr fjarska. Núna er steinilögð 
stéttin framundan, og allt í einu ertu kominn í fína 
gljápússaða skó, sem betur fer því þarna traðkaðirðu á 
logandi sígarettustubb. 
 Þefurinn hlykkjast um loftið þótt hér sé enginn. Hér  
er engan að sjá, nema leiðsögumann þinn sem blikkar þig  
eins og náttfiðrildi sem augnablik glittir í undir ljósi frá  
auglýsingaskilti. Augnlokið hvítur vængur í nóttinni.
 Þú gengur í gegnum nóttina sem er svört spariföt  
dagsins, gengur þar til þú kemur að mörkum hins auglýsta  
heims. Þá staðnæmistu, kastar hugarástandinu á hattasnaga  
og stígur berhugaður inn.
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Eyþór Árnason 
viðurkenning

 
 Maxím Gorkí 
 
 
 Ég geng niður kirkjutröppurnar á Akureyri og 
 á Pollinum lónar Maxím Gorkí og hugar að 
 uglum sem eiga sér náttból í Vaðlaheiðinni. 
 Risinn tekur stefnuna út fjörðinn, 
 blæs í flautuna og hljómsveitin á dekkinu 
 byrjar fyrirvaralaust að spila og ég heyri 
 í þungu logninu þegar söngvarinn kemur inn: 
 Vertu hjá mér, Dísa á lýtalausri íslensku. 
 Hann fipast hvergi í öllum ellefu erindunum 
 þangað til kemur að síðustu hendingunni: 
 og vorið kemur bráðum … Dísa, kysstu …
 þá brotnar hann saman og nær ekki óskastundinni 
 fyrir ekkasogum en fiðlurnar halda sínu striki 
 fram hjá Fagraskógi út í títansterkt sólarlagið.   

Eyþór Árnason 
viðurkenning 

 
 Gömul bylgjulengd
 

 Ég hef ekki tekið NMT-símann 
 úr bílnum mínum því það gæti komið 
 hringing á þessari bylgjulengd
 
 Raunar er ég alltaf að bíða eftir símtali 
 ofan af Kili því ég hef illan grun um 
 að frændur mínir séu þar í vanda 
 með fjárhóp
 
 Þess vegna keyri ég hring eftir hring 
 um bæinn í októberlok 
 tilbúinn að svara 

 Og þegar Einar loks hringir 
 mun ég bregða hratt við 
 bruna upp eftir með prímus
 kraftsúpur og von
 
 Nú er sorti í lofti 
 olían minnkar á tanknum 
 en Einar hringir ekki  
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Eyþór Árnason 
viðurkenning 

 
 Vindmyllur  

 Vindmyllukórarnir 
 í Evrópu eru eins og kirkjugarðar 
 úr lofti séð 

 Búið að grafa kolin 
 og olíuna

 Og minningamörkin 
 vefja vindinum um fingur sér
 
 Hann blæs lífi og hita 
 í gömlu álfuna sem hefur brennt 
 hús, vonir og menn

 Ég geri krossmark yfir görðunum
 að gömlum sið 
 og bið um góðan byr 

Haukur Þorgeirsson 
viðurkenning 

Hendur
 

Hendurnar á táknmálstúlkinum
þegar hún liðkar þær fyrir fréttamannafundinn

á meðan beðið er eftir að dómsmálaráðherra komi í salinn.

Hendurnar á hjartasjúklingnum sem heimsækir mig
þegar hann opnar dyrnar að skrifstofunni
og strýkur sér svo um blá og blíð augu.

Okkur var sagt að heilsa ekki með snertingu
en við gátum áfram lyft annarri hendi
eins og þeir sem stóðu í Colosseum

með gegnheilar hlífar
og gljáandi odda.

Fyrir löngu
voru bindi hnýtt á mig

með mjúkum móðurhöndum
eða í sannleika sagt

með hrjúfum sjúkraliðahöndum.

Sömu hendur
voru hanskaklæddar

síðustu daga í starfsævi.

Það skrjáfaði í silkinu.
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1. verðlaun  
Ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs

 
 Englabróðir

 Stóri bróðir ég sakna þín.
 Eitt það sem ég þrái heitast er bara að sjá þig,
 bara einu sinni alla vega.
 En ég veit að þú ert alltaf hjá mér
 og gætir mín í gegnum skýin.

 Nú værir þú tólf ára,
 tveimur árum eldri en ég. 
 Þú myndir gæta mín samt,
 þótt við hefðum fengið að vera hér 
 samtímis.
 En nú gerir þú það í gegnum skýin.

 Það er skrítin tilfinning að sakna þín
 án þess að hafa hitt þig.
 Mér finnst ég hafa hitt þig 
 í gegnum minningar þeirra 
 sem þekktu þig best
 og við elskum báðir. 

 Þú hést Rafn, ég heiti Rafnar
 því ég gæti krummans þíns.

Kári Rafnar Eyjólfsson 
5. bekk, Álfhólsskóla

Hjörtur Marteinsson
viðurkenning

 
 HEIMSÓKN  

  Mjólkurlitað hraunið umhverfis flugstöðina þar sem hún hímir í heiðinni.  
 Snjórinn jafn fölur og ég sem er nýkominn hingað með síðustu vél til að  
 endurnýja kynnin við fjarlægðina – strjúka fingrum yfir hrjúfa skorpu jarðar,  
 leita að sjálfum mér í tillitslausu landslaginu. 

 Flugstöðin: risavaxinn fiskhjallur úr járngrindum þar sem stjörnuþokur  
 hanga í gluggafestingum. Hún hótar að slægja okkur og hausa, hengja upp á  
 þráð eins og kólfa. Rúllustigarnir færa okkur frá einum kaffibolla að næsta 
 og þaðan lengra að tómum útsýnisgluggum fyrir vetrarlandslag.

 Ég horfi á Snæfellsjökul halda áfram að leika hlutverk sitt í norðri. Þessi  
 huglæga skel sem leggst yfir mig þar sem allt speglast og hverfur.  
 Ísaldarlegur syngur hann sjálfum sér og eyðingunni lof. 

 Í loftinu hangir gömul flugvél, skugginn af henni fellur á gólfið. Ég er  
 kominn fram í anddyri flugstöðvarinnar þegar ljósin myrkvast og flugvélin  
 flýgur yfir. Vélarhljóðið minnir á sogið í öldunum við ströndina. 
 Sjávarorgelið sem mun einn daginn brjóta gluggana úr flugstöðinni svo 
 stjörnumyrkrið geti flætt dreymandi inn. 

 Í síðustu heimsókn virti ég fyrir mér nafnlausa staði. Þessa sem skilja  
 sjaldnast neitt eftir í huganum fyrr en maður er farinn.
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2. verðlaun  
Ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs

 
 Litaða dimman

 Dimman svífur yfir ljósið og þau heilsast
 og gefa hvort öðru ljós og dimmu 

Árelía Ísey Benediktsdóttir 
5. bekk, Waldorfskólanum Lækjarbotnum

3. verðlaun  
Ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs

Lífið

Lifðu Lífinu, Lífið er stutt
Gerðu það sem þú vilt ekki hlusta á það sem aðrir segja.

Hlustaðu bara á góðu hlutina. Aldrei láta neinn stoppa þig.

Rayan Sharifa 
8. bekk, Álfhólsskóla  

Viðurkenning 
Ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs

 
 Bófinn og  
 gulleplið 

 Bófi fór að stara
 klessti á tré með hraða
 myrkrið settist ofan á hann
 fjólublár bæði og svangur var
 en í öngum sínum át hann því
 gulleplið sem hann stal frá því
 át það með hraða 
 en það var allt og sumt

Matiass Preiss
6. bekk, Waldorfskólanum Lækjarbotnum
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 Elsku kæra 
 besta eiginkona

 Elsku kæra besta eiginkona
 Þú ert ljósið í lífi mínu,
 hafrarnir í hafragrautnum,
 sósan á kjötið mitt,
 geisladrifið í tölvunni minni
 og blekið í penna mínum.

Rökkvi Valsson 
10. AH, Lindaskóla

 Ég mála

 Ég mála 
 Ég föndra 
 Ég fer í skóla
 Ég fer í stærðfræði
 Ég lita
 Ég elska

Hildur Freyja
5. bekk, Waldorfskólanum Lækjarbotnum

 Kvíði

 Ég er föst. 
 Föst í flugvél.
 Ein. 
 Ég svíf yfir hafið og borgir.
 En ég er ekki frjáls. Ég er hrædd. Ég þarf að lenda.
 Ein.
 Hægt og rólega fer vélin að síga.
 Ég veit að ég er ekki að fara að lifa þetta af.
 Ég næ ekki að hugsa.
 Allt þýtur um heila minn. 
 Upp er niður og hægri er vinstri. 
 Ég næ ekki að anda.
 Vélin sígur hraðar og hraðar og ég verð hræddari og hræddari. 
 Þótt ég nái sambandi við manneskjur á landinu er eins og öllum sé sama. 
 „Þú reddar þessu.”
 „þetta er nú ekkert stórmál.” 
 „Þú ert að ýkja.”
 „Slakaðu bara á.”

 Hugur minn er flugvélin.
 Ég er föst.
 Ein.

Sandra Mulamuhic Alensdóttir   
10. TKL, Álfhólfsskóla
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 Ljósið mitt

 Megi ljós mitt lýsa í hjarta þitt
 Far þú út í kvöld
 Dönsum alla nóttina

Evie Rós Guðmundsdóttir 
5. bekk, Waldorfskólanum

 Te

 Lífið er eins og sítrónute,
 getur verið súrt og sætt.
 Vinátta er eins og berjate,
 kemur í mörgum litum.
 Ástin er eins og rósate,
 hlýjar þér að innan.
 Framtíðin er eins og ávaxtate,
 kemur þér á óvart.

 Gleði er eins og jarðarberjate,
 litrík og fersk.
 Ótti er eins og jurtate,
 óþægilegt og skrítið.
 Traust er eins og grænt te,
 öruggt og hlýtt.
 Dauðinn er eins og kaffi,
 bitur og svartur.

Katrín Hekla Magnúsdóttir & Marcelina Lapka 
10. AH, Lindaskóla

Tréð eldist 

Tréð eldist
og lengist

og endar í eldi

Bjarni Gunnlaugsson 
6. bekk, Salaskóla
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