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Væl afturkomin Jesus 
 
Har ert  tú  
Jesus. 
Endiliga! 
Væl afturkomin.  
Nú er langt síðan, ha? 
Og tú ert akkurat tann sami, sum tú altíð hevur verið. 
 
Kanska skuldi tú klipt tær? 
Vit ræðast menn við longum hári. 
Teir vitna um eitt lív við alt og góðari tíð. 
Og hasi klæðini hjá tær? 
Soleiðis kann man ikki ganga! 
 
Læt teg nú úr hasum kjólanum,  
og far í einar smekkubuksur,  
og tak so ein hamara í hond  
Akkurat sum pápi tín  
og far so til arbeiðis 
Ið staðin fyri at ganga við hasi gneðandi tøgnini        
 
Hvat dámar tær forrestin føðingardagin hjá tær? 
 
Nú nú, upp við hurmørinum, gamli! 
Vit royndu jú okkara besta. 
Okkurt skuldi vit jú gera   
”í pausuni” sum maðurin segði. 
 2000 ár er jú ein pausa, sum vil nakað.    
 
Okey, okey! 
Vit kundu funnið uppá ein betri avloysara!  
 
Tað er nú einaferð meira mansligt at hokna undir sínum egna krossi,  
enn undir einum kurrumperaðum sekki! 
At stíga stoltur upp til himmals til hin himmalska faðirin,  
enn at sníkja seg niður í eini láturligari reinsdjórasleðu,  
og niður ígjøgnum ein gravskitnan skorstein! 
 
Nei, tú! 
Út ígjøgnum eina reina jómfrú,  
tað er klassi! 
 
Tú hevur jú altíð verið av einum heilt ørðum klassa  
 
Tú gjørdi vatni til vín – vit …  vínið til gløgg. 
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Tú mettaði 5000 fólk við 4 fiskum – vit … 4 reiðarar við 155.000 tonsum. 
Tú gjørdi sjúk frísk – vit … frísk sjúk.  
Tú tveitti handlanar úr templinum – vit … templini  inn í handlanar.  
Tú vaknaði úr deyðanum – vit … sovnaðu frá lívinum.  
 
Tú, sum gekk á vatninum,  
og vit , sum ganga skít. 
  
Tú, sum lærdi okkum at tiga, 
men tøgnin var so avdúkandi, 
at vit lærdu okkum at rópa.   
 
Tú, sum lærdi okkum at elska, 
men vit brendu okkum, 
og lótu okkara kaldastu  
gerast okkara sterkastu.  
 
Og størstur av øllum! 
Tú, sum lærdi okkum at síggja ljósið, 
men vit blendaðust,  
og lótu tað drukna 
í  milliardatals vakstrarhúsfremjandi jólaperum.    
Ein søkkandi Titanic. 
 
Hesin manngjørdi mastodontur,   
brølandi sítt seinasta vers 
niður í sína ísakøldu  vatngrøv. 
 
Hesin láturligi ídnaður, ið ongantið skuldi søkka, 
láturligi kapitalur, ið ongantíð skuldi drukna, 
láturliga grátiligheitin, sum seint, men sikkurt 
etur seg ígjøgnum seinasta bitan.   
 
Hví eiga vit ikki bara eitt vet av tínum vekjandi píski? 
Ein snert av tíni virðiligu pínu? 
Eina elalítla sveittperlu frá tínum útpínda likami, 
ið fekk himmalin at skrædna  
og hjólini at steðga. 
 
Jesus! 
Gev okkum ein seinasta kjansin:  
 
Vit royndu,  
um ikki annað.  
 
- Bárður Persson 
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