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breyti honum að neiriu verulegu leyti, hvorki til né frá. Við
hittum hann fyrst heima- hjá
Emilíu gömlu, þar sem hann
ætlar að leigja. Er gamla konan
hefur sýnt honum herbergið
þar sem hann á að búa, sezt
hann niður og situr þar hreyfingarlaus í heila f jóra tíma og
á þó hafurtask sitt ósótt á afgreiðsluna.. Og ' helzta áhugamál hans daginn eftir er að
sjá „hvernig þessi merkilega
stórborg endar". Og í "stað þess
að spyrja hvar skólahúsið sé
niðurkomið spyr háhn hvar

veturinn, og dvalizt þar öllum
stundum. Það er einn bezti vitnisburðurinn um listræna kunnáttu höfundar, er hann gerir
þessa grimmd meinleysingjans
bæði sennilega og eðlilega jafnvel óhjákvæmilega.
Fyrir dauða Bóasar hefur
Halldór Óskar kynnzt öðrum
manni annarrar tegundar, Ómari Dúasyni. Hann er víðreistur
og glæsilegur heimsmaður —
og skáld. M eð þeim tekst góð
vinátta, sem lýkur þó skyndilega, enda hefur Ómar jafnan
dregið í efa að hann væri mað
ur til að vera trúnaðarvinur
Halldórs. Og áhrif Ómars eru
miklu minni en Bóasar, enda
er Ómar dauflitari persóna.
Okkur er sagt hann sé heimsmaður og skáld, en hvorugs gæt
ir verulega í tali hans eða athöfn.

Að opna nýja bók er eeins
og að gista nýja sveit: maður veit ekkert hvað í vændum
er. Ef til vill verður maður,
fyrir hverjum vonbrigðunum
á fætur öðrum, við nánari
kynningu, ef tíl vill fellu
manni mikil gleði í skaut á
þessum stað. Jafnt í bók og
foyggð veltur mest á fólkinu.
Fyrsti mac'urinn, sem á vegi
okkar verður í þessari sögu,
heitir Halldór Óskar M agnússon, piltur að vestan, nýkominn
til Reykjavíkur, á leið í. skóla.
Ög hann ._er .jafnframt : .aðalpersóna sögunnar. Það !iierður
jl M atmóðir Halldórs, Jónheiðlítið úr skólagpngu, hans^ hqnur
? og húsmóðir. hans,. Emilía,
lim leiðast námEbækurnar, fellkoma enn við sögu. Eru báðar
ur á prófinu um vorið, fer síðvel gerðar, og þó betur hin síðan í ; yinuu:í Víkinni.en það eru
arnefnda sem er f lóknari. perstopular vinnugæftir í lund
sóna qg fjöllitarL Snjallt er það
llans, og að lokum er hann bart.
d. er hún útvegar leigutaka
ihn burtu. Hann hverfur okkur
sínum portkonuna Dísu frænku
þar sjónura seím hann. reikar
sínatil að þrífa herbergi hans,
út úr 'bænum kvöld eitV'er
fyrst og fremst í þeim tilgangi
kristnibókasali nokkur hefur
að
h í n eigi þar „eðlilegt" hæli
gerzt nærgöngull við hann —
með
lagsmönnum sínum þegar
pg stefnir austur á heiðar.
leigjandinn
er úti við. Yfirleitt
Mörgum atriðum í þessari frá- bær Ingólfs Arnarsonar hafi
sögn þykir mér lýst á sann- staðið. — Var furða þótt hann éru persónulýsingarnar heilfærandi hátt og skáldlega vísu. félli um vorið! Hann trúði því steyptar, en séu persónurnar
En hverjar eru nú orsakirnar einnig fyrir löngu - að h£ nn væri ekki nema í meðallagi skýrar,
fyrir
þessum
hrakningum öðru vísi en aðrir meixn. „Sú þá er skýringin sú að þær auðdrengsins? Hvernig eru ör- trú er arfur hans að heiman." kennast ekki af stórum verkum. Það gerist lítið í sögunni,
lögsímu hans undin saman?
Þannig sé ég ekki betur en or- og eykur það ekki lítið á tragSagan heitir: M an eg þig sakanna áð óförum hans sé að
löngum, og er Ijóðlína úr gam- leita fyrir framan byrjun um- ískan blæ hennar, þótt merkialli þjóð- og ástavísu. Snemma ræddrar Sögu. Én engu að síð- legt kunni að virðast.
Málið á bókinni er mjúkt og
vetrar í skólanum ímyndar ur er mörgum atriðum í ófaraþýtt
— og á að vera þa'ð. En
pilturinn sér að hann sé ást- sögunni sjálfri lýst af skáldlegmeiri
reisn mætti að ósekju
fanginn. En hann er ekkr sá um næmleik og innsýn, einkum
maður, sem leitast við' að full- eftir að komið er svo aftarlega vera á því með köflum. Hér er
riægja. þrá sinni. Það verður í söguna að skýringin gæti t. d. setning sem ætti að vera
áldrei neitt úr neinu. Ég veit verið fyrir framan (!), persón- rishærri: „Honum þykir það
ekki heldur, hvort það er al- an Halldór Óskar M agnússon stríða á móti öllu velsæmandi
vara hjá höfundi eða g'rín í er í sjálfri sér einkar trúleg. og æskilegu að steinþegja." Orð
in sem ég hef auðkennt hér
Gissuri, skólabróður Halldórs, persóna.
'
mynda mjög kraftlítið orðasamér hann ségir þeim ástfangna
En merkilegasta og frumleg- band. Þá kann ég ekki við þessa
að Helga endurgjaldi ást 'hans,
Að minnsta kosti leggur Hall- asta persónan, sem f við hittum éetningu: „Ekki linnir Bóas á
dór lítið upp úr því. Undir lqk- hér fyrir, er Bóas Hjörleifsson, speki." Ein setning enn: „Bók
ijn sýnast þ a u . b æ ð i á hinni krypplingurinn, „spekingurinn." ina gleymir hann að setja niður
prýðilegustu leið að fara ; í Hann er andlegur forsjármaður í skúffuna." Orðaröð af þessu
hundana. Bæði nafnið á bók- Halldórs — og kornalDarn móð- tagi bregður víða fyrir. M ér
inni, tekið úr vísu sem Halldór ur sinnar. Raunar fer varla hjá virðist hún ekki vel íslenzkuleg,
minnist mjög oft, og margir því* að lesandi sögunnar sé og stafi hún af vangá einni sam
aðrir hlutir í sögunni benda til minna uppnæmur fyrir speki an þá spillir engu að hafa
þeirrar ætlunar" höfundarins að Bóasar en hetja sögunnar. En minnzt á hana. Hins vegar gethin ógæfusama ást söguhetjunn Bóas er snillingur í því að haga uv vel verið að þetta sé stílar skuli vera bölvaldur hennar. ræðu sinni éins og Halldóri hent bragð,*og má þá vera að ákveðn
En á þessu er einn galli — og ar bezt — og mæla þó ekki um um árangri verði náð með æfing
áð mínu viti jafnframt höfuð- hug sér. Og þarf ekki að lýsa umri. — Samtölin. eru einkar
galli sögunriar svo fremi að því hve vel Halldóri fellur í eðlileg. Hins vegar finnst mér
ástir ' HalldÖrs ;sé þungamiðja geð heimspeki Bóasar um ágæti höf. fullsóunarsamur á ávörpathafnalausu in.„viiiur-minn > *' J(EmiIía min,"
henaar,' éins og mér skilst; hinnar óvirku,,
HaJldór Óskaí« M agnússori fór þrár — og uppbætur • henaar á p... s.. fry,..E£ við. hregðum ean
e k k i í hundana..út."úr; ástamál- æðri tilverustigum. •.. En -Bóas fyrir- okkur M kingunair um sveit
:iinr~síauiá: Haaa er.;í. himdulauaT <-é»yv:, og upþi frá þ\á Jítur iHalH-inja,';.aiáilíkiega segja.að-aaáisK
'þegar frá; upphafi.v Ég„íM ';ekki 4qr - ekki ,dnn- tii-mpður hansr, sl»gjan séi Iftið. ;eiH toppótt, -En
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F r á Islandi m é r niigri stal
uniform að vestan.
H a r m a sinna hefna sk'al
þó heiman berir léttan mal
— svikinn um föður — sonur minn að westan.
Næðir u m þig á n ó t t u n u m
n a p u r g u s t u r vestan,
barnið unga í b r a g g a n u m
b r a g g a ú í i í hoitunum,
byggðum h a n d a h e r m ö n n u m að westan.
E g er ættuð oían ú r sveit,
er ú r Dölum véstan.
Afar þínir í þeim reit
aldrei vildu þiggja af sveit.
N ú mænum Við eftir M arshalibrauði að westan.
Þ ó að ill séu örlög mín,
á t t þú hlutinn yerstan.
G r á t t u þó ekki guíHn þín
en gleðstu meðan sólin skín.
B r á ð u m koma b o m b u r n a r að w e s t a n .
Síðan ekki söguna meir
sonurinn minn að vestan.
„Einn og tveir ög eihn og tveir."
I n n a n s t u n d a r sit ja þeir
erfisdrj'kkju íslands fyrir westan.
B.

Auk þess er skammt liðið á það að höfundurinn: væri bæð^
ungur maður og ungur rithöfr
vorið.
Mál og stíll eru tvíburar og undur. Ef að líkum lætur er ár
verða ekki þekktir hvor frá öðr- skáldskapár hans og lífs að
úm. M álið er mjúkt og þýtt — mestu ógengið. Það hefur allastíllinn er mjúkur og þýður. jafna verið vinsæl iðja að spá
Við litumst enn um í dalnum, um tíðarfar og veðráttu. Eh.
og það eru ekki hrikaleg fjöll, valf er þeim spádómum að
heldur grónir hálsar. Það er hlý treysta. Jafnvel öruggustu him|
viðri, og birta yfir landi en ekki inteikn geta brugðizt. Eg ætlB
skærasól. Og áin í dalnum. því ekki að spá neinu um tíðiná,
Hún er ekki jökulfljót sem bylt- í skáldbyggð Elíasar M arar. En
ist fram með þungum ölduföll- það leggst einhvern veginn í
um og „dunar á eyrum." Það mig að sumarið verði gott.
B. B.
er ekki heldur smáspræna sem
-4
sytrar milli steina og skolar
hvergi yfir. Það er bergvatnsá
— og sér í botn. Þú siðlar kr
fram jafnhægt straumnum. Og
4það eru blóm á bakkanum. —
M
I
Þetta var um stílinn.
Sögur og kvæði Gests Palsf
Eg tel mig ekki þurfa að vera sonar eru nýlega komin á marte■
ánægðari með þessa bók en höf-: aðinn í nýrri útgáfu. Er méa
undurinn kveðst vera — og hermt að hér séu öll skáldvertó
í
a'
hann segist löngu dauðleiður a ( þessa höfundar samankominnv
henni. Og þessi saga, hún er Hvað sem um kvæðin verðuP
afaróbrýn saga. Hún er líka; sagt, eru sögur hans ungaB
ekki skrifuð í dag. Frumrætur þann dag í dag. Leiftur gefvii?
hennar munu eiga sér um það bókina út, og er útgafan tvennt&
bil 5 ára aldur. Eftir því sem í senn: vönduð og ódýr. Þeir
cg bezt veit mun ekki þurfa að unnendur góðra
bókmennta,
heita á höfundinn að skrifa sem ekki eiga Gest, ættu ekki
nauðsynlegri bók í næsta skipti. að láta þessa bók fara framhjá
En jafnvel sá er ritar um ó- ser.
brýn efni getur skrifað vel á
Þá hefur Helgafell gefið út
sinn hátt. Af þessari sögu er 100 kvæði eftir Stein Steinarr,
auðséð að höf. kann nú þegar safn úr fyrri kvæðabókum hans.
vel til síns verks, þótt geta hans Snorri Hjartarson hefur valið
til að fylgja þeirri kunnáttu kvæðin, og virðist það val hafa
eftir sé hvergi aærri algjör. — tekizt afarvel. Eftir
íestúr
Eg sagði áðaa að skammt þessa safns virðist mér Steinn
væri liðið á vorið. E g átti við meira skáld en ég áður hugðl.
ina. Og frjósamur áð eðUsfari?
B.B.
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