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Brynja og Hallfríður

 Nýrómantísk ljóð á tímum angurværðar 1900–1930

Veldu þér þrjú ljóð. Þetta eru ljóð sem ort eru á fyrstu árum aldarinnar, þrungin þeim 
einkennum sem lita tímabilið. Hvernig sverja ljóðin sig í ætt við ríkjandi stefnu með 
tilliti til 1. yrkisefna, 2. forms og 3. stíls? 

 
Jóhann Gunnar Sigurðsson (1882–1906)

Óyndi

Lifi ég ljóðvana
lifi ég hugstola,
hrærist varla hjartað.
Ástlaus, vonlaus
og óskalaus
bíð ég svefns og bana.

Lifi ég ljóðvana,
lifi í kulda,
horfi á horfna stund.
Selt hef ég sumt,
en sumt var tekið
lífs míns yndi ljúft.

Svo fer öllum þeim,
sem of seint þekkja
sjálfa sig og aðra.
Svo fer þeim sem vaða
fyrir vað neðan
og stríða móti straumi.  

Ég elskaði

Ég elskaði lífið og ljósið og ylinn.
Nú liggur það grafið í djúpa hylinn.

Og vonirnar mínar, sem voru fleygar,
sumar dánar, en sumar feigar.
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Kveðið í gljúfrum 

Vegmóðum var mér úthýst.
– Válega hvein í tindum.
Bölvaði ég þá bónda,
börnunum hans og öllu.
Dimmdi óðum af degi.
Dundi foss í gili.
Gekk ég án nokkurrar glætu,
gekk ég í opinn dauða,
gekk ég í sjálfan dauða.

Gekk ég í gljúfrin svörtu.
Gínandi sprungan tók mig.
Bein mín lágu þar brotin.
Blóð mitt litaði stalla 
Lá ég einn og óhægt
í eilífu svarta myrkri.
En beinin mín brotnu hvítna.
Þau bein hafa verið að meini.
Þau bein skulu verða að meini.

Leitað var mín lengi,
langt og skammt var farið.
Brá ég bleikum grönum,
beindi feigra sporum.
Fá vil ég nítján til fylgdar,
förum tuttugu saman.
Nú eru orðnir úti
átján í þessu gili,
átján í djúpu gili.

Þegar dimmir af degi,
dynja fossar í gili,
vegmóðum verður úthýst.
Válega hvín í tindum.
Þá færist ég aftur í auka
og alla hingað teygi.
Gnauðar þá kaldur gustur
í gljúfrunum þínum þröngu,
í gljúfrunum okkar þröngu.
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Jónas Guðlaugsson (1887–1916)

Æskuást

Hví leitar það hljómdjúpi hörpunnar frá,
sem helst skyldi í þögninni grafið?
Ég kalla þó aldrei þá sól úr sjá, 
sem sefur á bak við hafið!

Ég er eins og kirkja á öræfa tind,
svo auð sem við hinsta dauða,
þó brosir hin heilaga Maríumynd
þín minning frá vegginum auða.

Sakleysið hreint eins og helgilín
var hjúpur fegurðar þinnar,
sem reykelsisilmur var ástin þín
á altari sálar minnar.

Þú hvarfst mér og burt ég í fjarska fór,
en fann þig þó hvert sem ég sneri,
sem titrandi óm í auðum kór
og angan úr tómu keri.

Sigling

Ég sigli yfir sæinn auða,
seint gengur einum förin,
höfnin er hulin í fjarska,
hafaldan lemur knörinn.   (knörr: skip)

Hræfuglahlátur að ofan
heyri ég storkandi gjalla.
Í djúpinu dimmköldu gapir
dauðinn sem hrífur oss alla.

Fálát og fárköld er nóttin,   (fárköld: fjandsamlega köld)
framundan skýbólstragjögur,  (gjögur: drangar, klettar)
speglast þó dauðans í djúpi
dagstjarna björt og fögur.

Hún sýnir mér horfið til hafnar
á hafinu náttmyrka, auða
og byggir með brosgeisla veikum
brú yfir myrkur og dauða.
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Ólína Andrésdóttir (1858–1935)

Litið til baka

Hásumar lífs míns var heljarkalt
og hjarta mitt kvaldi þorstinn.
Hver svalalind fraus, þá fölnaði allt,
af fárviðri blómin lostin
féllu við frostin,
féllu við harmanna hret og frostin.

En haustið varð betra, það húmaði seint,
í hjartanu lifði rótin,
og alltaf var lífið í einhverju treint,
það ómaði strengur í sálinni leynt,
sem sagði, þó hefði ég harmað og reynt,
á hörmunum fengist bótin,
við himnesku hótin,
við himnesku kærleikans hótin.

Og allt er nú dáið, sem deyja má,
og dauðinn, mér finnst hann sætur.
Ég er hætt að óska og hætt að þrá,
í himninum trú og von ég á.
Sá fögnuður finnst mér sætur,
og fullkomnar bætur,
og fullkomnar raunabætur.
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Tómas Guðmundsson (1901–1983)

Dagurinn líður

Dagurinn líður – 
Hægan himni frá
höfgi fellur angurvær
á dalblómin smá.

Og hvítir svanir svífa hægt til fjalla
  með söng er deyr í fjarska.

Dagurinn hnígur –
Hann deyr með brosi á vör,
því ganga hans í dauðann
er dýrleg brúðarför.

Svo fagrar eru sorgir vorsins síðla
  er sól til viðar hnígur.

Og nóttin krýpur bláklædd
í bæn að fótskör hans.
og bjarma slær á strendur
hins myrka draumalands.

En þaðan stíga sumarkvöldsins söngvar
  er sól til viðar hnígur.

Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum (1857 –1933)

Því geng ég svo alein?

Því geng ég svo alein um náhljóða nótt
og nýt ekki hvíldar sem blundandi drótt   (drótt: fólk)
né styðst – eins og aðrar – neins vinarhönd við
sem vonsælar ganga við elskandans hlið?

Mín skylda er að vaka um náhljóða nótt
og njóta ekki hvíldar sem blundandi drótt.
Ég fæ ekki að styðjast míns vinar hönd við
og vil ekki ganga við annarra hlið.

Því hann er svo fjarri sá eini er ég ann.
Mig enginn skal styðja ef ei gerir hann.
Ef skyldan mig kallar ég skal ekki sein
né skeika eða falla þó gangi ég ein.
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Jóhann Jónsson (1896–1932)

Ég hef drukkið – 

Ég hef drukkið af daganna lindum
dánarveig allra harma.
Ég hef teygað mig sælan af syndum,
sofið og dreymt.
Ég hef siglt fyrir öllum örlagavindum,
grátið – og gleymt.

Jóhann Sigurjónsson  (1880–1919)

Heimþrá

Reikult er rótlaust þangið,
rekst það um víðan sjá,
straumar og votir vindar
velkja því til og frá.

Fuglar flugu yfir hafið
með fögnuði og vængjagný,
– hurfu út í himinblámann
hratt eins og vindlétt ský.

Þangið, sem horfði á hópinn,
var hnípið allan þann dag. –
Bylgjan, sem bar það uppi,
var blóðug um sólarlag.

Strax eða aldrei

Ég vildi sem fálkinn um loftgeima líða,
mér leiðist sem ormur í duftinu að skríða,
ég aldrei í moldinni fullnæging fann.
Úr glófögrum marmara vildi ég vinna
á vetfangi líkneskju hugmynda minna.
Sá skapandi vilji er það vald, sem ég ann.

Með stjórnlausum ákafa ég áfram vil þjóta,
á örskammri stund vil ég lifa og njóta,
ég get ekki mjakað mér fet fyrir fet.
Ég vil ekki læra að bíða og bíða,
betra er að stökkva og falla en að skríða,
því gullroðna líkkistu lítils ég met.


