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Óli fór til Bertu  

Óli fór til Bertu, bakaríistertu  

og bað hana að kyssa sig.  

Þá sagði Berta, bakaríisterta:  

“Ekki nema þú elskir mig.”  

Þá sagði Óli, sem var á hjóli:  

“Ó, hvað ég elska þig.”  

Þá sagði Berta, bakaríisterta:  

“Þá máttu kyssa mig.”  

Ef þú giftist 

Ég skal kaupa þér kökusnúð 

með kardímommum og sykurhúð, 

ef þú giftist, ef þú bara giftist, 

ef þú giftist mér. 

 

Ég skal gefa þér gull í tá 

og góða skó til að dansa á, 

ef þú giftist, ef þú bara giftist, 

ef þú giftist mér. 

 

Ég skal elska þig æ svo heitt 

að aldrei við þurfum að kynda neitt, 

ef þú giftist, ef þú bara giftist, 

ef þú giftist mér. 
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Ég skal syngja þér ljúflingslög 

og leika undir á stóra sög, 

ef þú giftist, ef þú bara giftist, 

ef þú giftist mér. 

 

Ég skal fela þig fylgsnum í, 

svo finni þig ekkert pólití, 

ef þú giftist, ef þú bara giftist, 

ef þú giftist mér. 

 

Jambó 

 

Jambó, Jambó,  

habare, habare 

missúri sana,  

Hakúna matata 

Missúri sana  

Hakúna matata 

Söngurinn hennar Siggu  

Ég hitti litla dömu, í París var að hoppa,  

sippað getur líka, fer heim með rifna sokka.  

Teiknar fínar myndir, býður mér að þiggja  

eina af sér og eina af mömmu, skrifar undir: Sigga.  

Samt heilla hana fínir kjóar, þegar augun í þá rekur  

með maskalit og púðri andlit sitt hún þekur.  

Dansað getur líka tja, tja, tja og tangó.  

Liðug eins og ormur, vinnur mig í limbó.  
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Hún á það til að hlæja, getur líka grátið.  

En oftast brýst í gegnum tárin, sæta litla brosið. 

Teiknar skrýtnar myndir, býður mér að þiggja,  

eina af sér og eina af mömmu, skrifar undir: Sigga.  

Lína langsokkur  

Hér skal nú glens og gaman  

við getum spjallað saman.  

Gáum hvað þú getur,  

vinur, gettu hver ég er.  

Verðlaun þér ég veiti  

ef veistu hvað ég heiti.  

Vaðir þú í villu,  

þetta vil ég segja þér:  

Hér sérðu Línu langsokk,  

tralla hopp, tralla hei,  

tralla hopp sa-sa.  

Hér sérðu Línu langsokk  

já, líttu - það er ég.  

Svo þú sérð minn apa,  

minn sæta, fína, litla apa.  

Herrann Níels heitir,  

já – hann heitir reyndar það 

Hérna höll mín gnæfir,  

við himin töfraborg mín gnæfir.  

Fannstu annan fegri  

eða frægðarmeiri stað.  
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Hér sérðu Línu langsokk…  

Þú höll ei hefur slíka,  

ég á hest og rottu líka.  

Og kúffullan af krónum  

einnig kistil á ég mér.  

Veri allir vinir,  

velkomnir, einnig hinir.  

Nú lifað skal og leikið,  

þá skal líf í tuskum hér.  

Hér sérðu Línu langsokk…  

Komdu nú og kysstu mig  

Komdu nú og kysstu mig,  

kærastan ég bið þig.  

Yndisleg og ástúðleg  

æ, segðu já.  

Hún svarar: Nei, nei, nei,  

Nefndu ekki svei, svei, svei.  

Sussu, sussu, nei, nei, nei,  

nei, það er frá.  
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Ég heyri svo vel  

Ég heyri svo vel, ég heyri grasið gróa,  

ég heyri svo vel, ég heyri snjóinn snjóa,  

ég heyri svo vel, ég heyri orminn mjóa,  

heyri hárið vaxa, heyri neglurnar lengjast,  

heyri hjartað slá.  

Þú finnur það vel, allt færist nær þér,  

þú finnur það vel, þú kemur nær mér,  

þú finnur það vel, allt fæðist í þér,  

andlitin lifna og húsin dansa  

og vindurinn hlær.  

Dansi, dansi dúkkan mín  

Dansi, dansi dúkkan mín.  

Dæmalaust er stúlkan fín.  

Voða fallegt hrokkið hár,  

hettan rauð og kjóllinn blár.  

Svo er hún með silkiskó,  

sokka hvíta eins og snjó.  

Heldurðu ekki að hún sé fín?  

Dansi, dansi dúkkan mín.  
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Bí, bí og blaka  

Bí, bí og blaka,  

álftirnar kvaka,  

ég læt sem ég sofi,  

en samt mun ég vaka.  

Bíum, bíum bamba,  

börnin litlu þamba  

fram um fjalla kamba  

að leita sér lamba.  

 

Allir krakkar  

Allir krakkar, allir krakkar  

eru í skessuleik.  

Má ég ekki mamma,  

með í leikinn þramma?  

Mig langar svo, mig langar svo,  

að lyfta mér á kreik.  
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Dúkkan hennar Dóru  

Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt. 

Hún hringdi og sagði lækni að koma fljótt, fljótt, fljótt.  

Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt. Hann bankaði á hurðina, tatt, tatt 

tatt, tatt.  

Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus;  

hún strax skal í rúmið og ekkert raus.  

Hann skrifaði á blað hvaða pillur hún skyldi fá.  

“Ég kem aftur á morgun, ef hún er enn veik þá.”  

Ég langömmu á  

Ég langömmu á, sem létt er í lund ,  

hún leikur á gítar hverja einustu stund.  

Í sorg og í gleði hún leikur sitt lag,  

jafnt sumar sem vetur, jafnt nótt sem dag.  

Dag einn er kviknað í húsinu var,  

og brunaliðsbíllinn kom æðandi að,  

og eldurinn logaði um glugga og göng,  

sat sú gamla upp á þaki og spilaði og söng.  

Einn dag er hún gat eigi húsnæðið greitt  

varð hún að flytja, það fannst mörgum leitt.  

Hún fékk sér bíl, en biðin var löng  

og þess vegna látlaust hún spilaði og söng.  

Með súðinni var hún er sigldi hún í strand  

með síðasta skipsbátnum komst hún í land.  
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Í svellandi brimi var sjóleiðin löng  

þá sat amma í skutnum og spilaði og söng.  

Í leikskóla er gaman  

Í leikskóla er gaman,  

þar leika allir saman.  

Leika úti og inni  

og allir eru með.  

Hnoða leir og lita,  

þið ættuð bara að vita,  

hvað allir eru duglegir  

í leikskólanum hér.  

Óskasteinar  

Fann ég á fjalli fallega steina  

faldi þá alla, vildi þeim leyna.  

Huldi þar í hellisskúta heillasteina,  

alla mína unaðslegu óskasteina.  

Langt er nú síðan leit ég þá steina.  

Lengur ei man ég óskina neina,  

er þeir skyldu uppfylla um ævidaga,  

ekki frá því skýrir þessi litla saga.  

Gersemar mínar græt ég ei lengur,  

geti þær fundið, telpa eða drengur.  

Silfurskæra kristalla með grænu og gráu,  

gullna roðasteina rennda fjólubláu.  
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Pálína með prikið  

Pálína með prikið,  

potar sér gegnum rykið,  

rogast hún með rjóma,  

rembist hún með smjör.  

Þetta verður veisla,  

vítamín og fjör.  

Pálína með prikið.  

Pálína með pakkann,  

pjakkar heim allan bakkann. 

Vertu ekki vond þótt  

vísan sé um þig.  

Pálína með pakkann  

passar fyrir mig.  

Pálína með pakkann.  

Ríðum heim til Hóla  

Ríðum heim til Hóla.  

Pabba kné er klárinn minn , 

kistill mömmu fákur þinn.  

Ríðum heim til Hóla.  

Ríðum út að Ási.  

Ef við höfum hraðann á,  

háttum þar við skulum ná.  

Ríðum út að Ási.  

Ríðum heim að Hofi.  

Senn er himni sólin af,  
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sigin ljós í vesturhaf.  

Ríðum heim að Hofi.  

Siggi var úti  

Siggi var úti með ærnar í haga,  

allar hann hafði .þær suður í mó.  

Smeykur um holtin var hann að vaga, 

viss'ann að lágfóta dældirnar smó.  

Gagg, gagg, gagg, sagði tófan á grjóti. (x2)  

Gráleitum augunum trúi ég hún gjóti.  

Aumingja Siggi, hann þorir ekki heim.  

Lítill heimur  
Þar er gott að vera sem gleðin býr,  

þar sem gerast sögur og ævintýr,  

svona er veröldin okkar  

sem laðar og lokkar  

svo ljúf og hýr.  

Lítill heimur, ljúfur hýr,  

lítill heimur, ljúfur hýr,  

lítill heimur, ljúfur hýr  

eins og ævintýr.  
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Kanntu brauð að baka  

Kanntu brauð að baka?  

Já, það kann ég.  

Svo úr því verði kaka?  

Já, það kann ég.  

Ertu nú alveg viss um?  

Já, það er ég.  

Eða ertu ef til vill að gabba mig?  

Kanntu mat að sjóða?  

Og gestum heim að bjóða? 

Kanntu ber að tína?  

Og stoppa í sokka mína?  

Kanntu að sjóða fiskinn?  

Og færa hann upp á diskinn?  

Kanntu að vagga barni?  

Og prjóna sokka úr garni?  

Hann Ari er lítill  

Hann Ari er lítill,  

hann er átta ára trítill  

með augu mjög falleg og skær.  

Hann er bara sætur,  

jafnvel eins er hann grætur  

og hugljúfur þegar hann hlær.  

En spurningum Ara  

er ei auðvelt að svara.  
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Mamma, af hverju er himinninn blár?  

Sendir Guð okkur jólin?  

Hve gömul er sólin?  

Pabbi, hví hafa hundarnir hár?  

Bæði pabba og mömmu  

og afa og ömmu  

þreytir endalaust spurningasuð.  

Hvar er sólin um nætur?  

Hví er sykurinn sætur?  

Afi gegndu, hver skapaði Guð?  

Hvar er heimsendir, amma?  

Hvað er eilífðin, mamma?  

Pabbi, af hverju vex á þér skegg? H 

ví er afi svo feitur?  

Hví er eldurinn heitur?  

Hví eiga ekki hanarnir egg.  

Það þykknar í Ara,  

er þau ekki svara  

og þá verður hann ekki rór.  

Svo heldur en þegja,  

þau svara og segja:  

“Þú veist þetta, er verður þú stór.”  

Fyrst hik er á svari,  

þá hugsar hann Ari,  

og hallar þá kannski undir flatt.  

Og litla stund þegir,  

að lokum hann segir:  

“Þið eigið að segja mér satt.” 
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Guttavísur  

Sögu vil ég segja stutta  

sem að ég hef nýskeð frétt.  

Reyndar þekki þið hann Gutta,  

það er alveg rétt.  

Óþekkur er ætíð anginn sá,  

út um bæinn stekkur hann  

og hoppar til og frá.  

Mömmu sinni unir aldrei hjá  

eða gegnir pabba sínum!  

Nei, nei það er frá!  

Allan daginn út um bæinn  

eilíf heyrast köll í þeim:  

Gutti, Gutti, Gutti, Gutti,  

Gutti, komdu heim!  

Andlitið er á þeim stutta  

oft sem rennblautt moldarflag.  

Mædd er orðin mamma hans Gutta,  

mælir oft á dag: 

Hvað varst þú að gera, Gutti minn?  

Geturðu aldrei skammast þín  

að koma svona inn?  

Réttast væri að flengja ræfilinn.  

Reifstu svona buxurnar  

og nýja jakkann þinn?  
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Þú skalt ekki þræta, Gutti,  

það er ekki nokkur vörn.  

Almáttugur, en sú mæða  

að eiga svona börn!  

Gutti aldrei gegnir þessu.  

Grettir sig og bara hlær.  

Orðinn nærri að einni klessu  

undir bíl í gær.  

O'n af háum vegg í dag hann datt.  

Drottinn minn – og stutta nefið  

það varð alveg flatt.  

Eins og pönnukaka.  

Er það satt?  

Ó, já, því er ver og miður,  

þetta var svo bratt.  

Fimmeyringurinn  

Ef að nú hjá pabba einn fimmeyring ég fengi,  

fjarskalega hrifin og glöð ég yrði þá.  

Ég klappa skyldi pabba og kyssa vel og lengi  

og kaupa síðan allt sem mig langar til að fá.  

Fyrst kaupi ég mér brúðu, sem leggur aftur augun,  

og armbandsúrið fína af fallegustu gerð.  

Og af því hvað hún mamma er orðin þreytt á taugum,  

þá ætla ég að kaupa bíl í hverja sendiferð.  

Hjólhest og járnbraut ég ætla að gefa Geira,  

gríðarstóra flugvél ég kaupi fyrir Finn.  
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Svo kaupi ég mér döðlur og súkkulaði og fleira, 

og síðan skal ég gefa pabba allan afganginn.  

Ef væri ég söngvari  

Ef væri ég söngvari, syngi ég ljóð,  

:,: um sólina, vorið og land mitt og þjóð. :,:  

En mömmu ég gæfi mín ljúfustu ljóð,  

;.; hún leiðir mig verndar, og er mér svo góð :,:  

 
 
 

Ég lonníetturnar lét á nefið  

Ég lonníetturnar lét á nefið  

svo lesið gæti ég frá þér bréfið.  

Ég las það oft og mér leiddist aldrei,  

og lifað gæti ég ei án þín.  

:,: Tra, la la la la la ljúfa :,:  

Ég las það oft og mér leiddist aldrei,  

og lifað gæti ég ei án þín 

Tíjæja 

 

Tíjæja, tíjæja, tíjæja ó 

Tíjæja tíjæja tíjæja ó 

Tíjæja tíjæja tíjæja ó 

Tíjæja tíjæja ó 

Úff íííí úff ííí 

Tíjæja tíjæja ó 
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Kalli litli kónguló (á íslensku) 
  

Kalli litli kónguló klifraði upp í tré 

þá komi rigning og Kalli litli datt.  

Upp kom sólin og þerraði hans kropp,  

Kalli litli kónguló klifraðu upp í topp. 

 

Litlu andarungarnir 

  

Litlu andarungarnir  

:,:allir synda vel:,:  

:,:Höfuð hneigja’ í djúpið  

og hreyfa lítil stél:,:  

   

Litlu andarungarnir  

:,:ætla út á haf:,:  

:,:Fyrst í fjarlægð skima  

og fara svo í kaf:,:  
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Tombai 

Tombai Tombai                      

Tombai Tombai 

Tombai Tombai 

Tombai 

Don,Don,Don 

Diri don Diri diri 

Don don. 

Tra la la la la 

Tra la la la la 

Tra la la la la la.  Hei! 

Heimsókn í dýragarðinn  

Ég fór í dýragarð í gær og gettu hvað ég sá! 

Ég fór í dýragarð í gær og gettu hvað ég sá! 

F F F F fílinn þar ég sá. 

F F F F fílinn þar ég sá. 

T T T T tígrisdýr ég sá. 

K K K K kengúru ég sá.  O.s.frv. 
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Apalagið  

   

5 litlir apar sátu uppi í tré.  

Þeir voru að stríða krókódíl  

“Þú nærð ekki mér”!  

Þá kom hann herra krókódíll  

svo hægt og rólega og hamm!  

(klappa saman lófunum)  

(Síðan verða þeir 4 litlir…, svo 3 litlir…)    

 

Upp á grænum, grænum, 
Upp á grænum, grænum himinháum hól 

sá ég hérahjónin ganga. 

Hann með trommu  

- bomm, bomm, bombarombommbomm! 

Hún með fiðlu sér við vanga. 

Þá læddist að þeim ljótur byssukarl 

sem miðaði í hvelli! 

En hann hitti bara trommuna sem small 

og þau hlupu og héldu velli. 
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Fiskarnir tveir 
Nú ætlum við að syngja um fiskana tvo 

sem ævi sína enduðu í netinu svo. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt 

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt! 

Baba, búbú, baba, bú! 

Baba, búbú, baba, bú! 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt 

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt! 

  

Annar hét Gunnar en hinn hét Geir, 

þeir voru pínulitlir báðir tveir. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt 

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt! 

Baba, búbú, baba, bú! 

Baba, búbú, baba, bú! 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt 

en mamma þeirra sagði: Vatnið er kalt! 

Krummi krunkar úti 

Krummi krunkar úti, 

kallar á nafna sinn: 

“Ég fann höfuð af hrúti, 

hrygg og gæruskinn.” 

:,: Komdu nú og kroppaðu með mér, 

krummi nafni minn :,: 
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Krummi svaf í klettagjá 

  

Krummi svaf í klettagjá, 

kaldri vetrarnóttu á, 

:,: verður margt að meini, :,: 

Fyrr en dagur fagur rann,  

freðið nefið dregur hann  

 ::undan stórum steini.::  

 

Sá ég spóa 

   

Sá ég spóa suður í flóa,  

syngur lóa úti í móa,           

bí, bí, bí, bí.  

Vorið er komið víst á ný  
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Nú skal syngja um.. 

   

Nú skal syngja um kýrnar  

sem baula hátt í kór,  

þær gefa okkur mjólkina  

svo öll við verðum stór.  

Mjólk, mjólk, mjólk, mjólk, mjólk.  

Mu mu mu, mu mu mu mu mu,  

mu mu mu, mu mu mu mu mu,  

mu mu mu,mu mu mu mu mu  

mu mu mu mu mu.  

     

                                 

Nú skal syngja um hænsnin       

sem gagga endalaust.  

Þau gefa okkur eggin  

svo öll við verðum hraust.  

Egg egg egg…..  

Ga ga ga…..  

   

  

Nú skal syngja um lömbin  

sem jarma sætt og blítt.  

Þau gefa okkur ullina  

svo okkur verði hlýtt.  

Ull ull ull…..  

Me me me…..  
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Litirnir 

Grænt, grænt, grænt 

er grasið úti í haga. 

Grænt, grænt, grænt 

er gamla pilsið mitt. 

Allt sem er grænt, grænt 

finnst mér vera fallegt 

fyrir vin minn, litla Jón á Grund. 

  

Gul, gul, gul 

er góða appelsínan. 

Gul, gul, gul 

er gamla húfan mín. 

Allt sem er gult, gult 

finnst mér vera fallegt 

fyrir vin minn, litla Kínverjann. 

  

Rauð, rauð, rauð 

er rósin hennar mömmu. 

Rauð, rauð, rauð 

er rjóða kinnin mín. 

Allt sem er rautt, rautt 

finnst mér vera fallegt 

fyrir vin minn, litla indíánann. 

  

Svart, svart, svart 

er sjalið hennar frænku. 

Svart, svart, svart 

er litla lambið mitt. 
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Allt sem er svart, svart 

finnst mér vera fallegt 

fyrir vin minn, litla svertingjann. 

  

Blátt, blátt, blátt 

er hafið bláa hafið. 

Blár, blár, blár 

er blái himininn. 

Allt sem er blátt, blátt 

finnst mér vera fallegt 

fyrir vin minn, litla sjómanninn 

   

Hvít, hvít, hvít 

er hvíta snjókerlingin. 

Hvít, hvít, hvít 

eru skýin sem ég sé. 

Allt sem er hvítt, hvítt 

finnst mér vera fallegt 

fyrir vin minn, litla snjókarlinn 

Vinalagið.  (Meistari Jakob)  

Við erum vinir, við erum vinir. 

Ég og þú, ég og þú, 

leikum okkur saman, leikum okkur saman 

bimm bamm bú 

ég og þú. 
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Upp, upp, upp á fjall 

Upp, upp, upp á fjall, 

upp á fjallsins brún. 

Niður, niður, niður, niður, 

alveg nið´r á tún. 

 

 

Vikan og mánuðurnir 

 

Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur,  

miðvikudagur, fimmtudagur,  

föstudagur og laugardagur,  

og þá er vikan búin. 

Janúar, febrúar, 

mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, 

september,október, 

nóvember og desember. 
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Lækur tifar 
Lækur tifar létt um máða steina. 

Lítil fjóla grær við skriðufót. 

Bláskel liggur brotin milli hleina. 

Í bænum hvílir íturvaxin snót. 

Ef ég væri orðin lítil fluga, 

Ég inn um gluggann þreytti flugið mitt. 

Og þó ég ei til annars mætti duga 

Ég eflaust gæti kitlað nefið þitt 

Ég eflaust gæti kitlað nefið þitt. 

Ég ætla að syngja 

Ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna eru augun, 

hérna eru eyrun, 

hérna er nebbinn minn 

og munnurinn. 

   

Ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja lítið lag. 
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Hérna er bringan, 

hérna er naflinn, 

hérna er rassinn minn 

og búkurinn. 

   

 

Ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna eru fingurnir, 

hérna er höndin, 

hérna er olboginn 

og handleggurinn. 

   

Ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja, 

ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna eru tærnar, 
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hérna er hællinn. 

hérna er hnéð á mér 

og fótleggurinn hér. 

Krummi krunkar úti 

Krummi krunkar úti 

kallar á nafna sinn: 

,,Ég fann höfuð af hrúti, 

hrygg og gæruskinn.” 

:,:Komdu nú og kroppaðu með mér, 

Krummi nafni minn :,: 

Brunabíll, köttur og skógarþröstur  

Ba, bú, ba, bú, brunabíllinn flautar.  

Hvert er hann að fara?  

Vatn á eld að sprauta -  

tss, tss, tss, tss!  

Gerir alla blauta. 

Mjá, mjá, mjá, mjá, mjálmar gráa kisa.  

Hvert er hún að fara?  

Út í skóg að ganga -  

uss, uss, uss, uss!  

Skógarþröst að fanga.  
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Bí, bí, bí, bí, skógarþröstur syngur.  

Hvert er hann að fara?  

Burt frá kisu flýgur -  

víí, víí, víí, víí!  

Loftin blá hann smýgur. 

Nafnavísa. 

(Nöfn barnanna sett í eyðurnar). 

.... dansar á pallinum, 

en .... skellihlær. 

.... er á sokkunum 

og .... datt í gær. 

.... keyrir bíl með .... í 

og .... kastar bolta til .... . 

Um landið bruna bifreiðar. 

Um landið bruna bifreiðar, bifreiðar, 

bifreiðar, 

með þeim við skulum fá oss far 

og ferðast hér og þar. 

Ba-bú, ba-bú, 

tra-la, la, la, la, la, la. 

Um loftin fljúga flugvélar, flugvélar, 

flugvélar, 

með þeim við skulum fá oss far 

og ferðast hér og þar. 

Viðlag: 
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Um höfin sigla skúturnar, skúturnar, 

skúturnar, 

með þeim við skulum fá oss far 

og ferðast hér og þar. 

Stóra búin. 

Stóra brúin fer upp og niður, 

upp og niður, upp og niður. 

Stóra brúin fer upp og niður; 

allan daginn. 

Bílarnir aka yfir brúna, 

yfir brúna, yfir brúna. 

Bílarnir aka yfir brúna, 

allan daginn. 

Skipin sigla undir brúna, 

undir brúna, undir brúna. 

Skipin sigla undir brúna, 

allan daginn. 

Flugvélarnar fljúga yfir brúna, 

yfir brúna, yfir brúna. 

Flugvélarnar fljúga yfir brúna, 

allan daginn. 

Fiskarnir synda undir brúna, 

undir brúna, undir brúna. 

Fiskarnir synda undir brúna, 

allan daginn. 
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Fuglarnir fljúga yfir brúna, 

yfir brúna, yfir brúna. 

Fuglarnir fljúga yfir brúna, 

allan daginn. 

Börnin ganga yfir brúna, 

yfir brúna, yfir brúna. 

Börnin ganga yfir brúna, 

allan daginn. 

 

Við erum góð 

Við erum góð, góð hvort við annað 

stríðum ekki eða meiðum neinn. 

Þegar við grátum huggar okkur einhver, 

þerrar tár og klappar okkar kinn. 

Kolakassinn 

Siggi datt o´ní kolakassann, 

hæ-fadderí,fadderall, la la. 

Gunna átti hann að passa, 

hæ-fadderí, fadderall, la, la. 

Ef að Lúlli vissi það, 

þá yrði Jóna steinhissa. 

Hæ-fadderí, hæ-faddera, 

hæ-fadderí, fadderall, la,la. 
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Tröllalagið 

  

Hérna koma nokkur risatröll, hó, hó. 

Þau öskra svo það bergmálar um fjöll, hó, hó. 

Þau þramma yfir þúfurnar, 

svo fljúga burtu dúfurnar. 

En bak við ský er sólin hlý í leyni, 

skín á tröll svo verði þau að steini. 

 

Hafið bláa hafið 

Hafið, bláa hafið, hugann dregur. 

Hvað er bak við ystu sjónarrönd? 

Þangað liggur beinn og breiður vegur. 

Bíða mín þar æskudrauma lönd. 

Beggja skauta byr 

bauðst mér aldrei fyrr. 

Bruna þú nú, bátur minn. 

Svífðu seglum þöndum, 

svífðu burt frá ströndum. 

Fyrir stafni haf og himinninn. 

Bátasmiðurinn 

Ég negli og saga  

og smíða mér bát 

og síðan á sjóinn  

ég sigli með gát. 
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Og báturinn vaggar 

og veltist um sæ. 

Ég fjörugum fiskum 

með færinu næ. 

Ó, María mig langar heim 

 

Hann sigldi út um höfin blá í 17 ár 

og sjómennsku kunni hann upp á hár, 

Hann saknaði alla tíð stúlkunnar 

og mynd hennar stöðugt í hjarta hann bar. 

Ó, María mig langar heim. 

Ó, María mig langar heim. 

Því heima vil ég helst vera. 

Ó, María hjá þér. 

Í höfnum var hann hrókur mikils fagnaðar 

hann heillaði þar allar stúlkurnar 

en aldrei hann meyjarnar augum leit 

það átti ekki við hann að rjúfa sín heit. 

Ó, María mig langar heim... 

Loks kom að því, hann vildi halda heim á leið 

til hennar sem sat þar og beið og beið 

hann hætti til sjós, tók sinn hatt og staf 

og heimleiðis sigldi um ólgandi haf. 

Ó, María mig langar heim. 

Ó, María mig langar heim. 
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Því heima vil ég helst vera. 

Ó, María hjá þér.  

En fleyið bar hann aldrei heim að fjarðarströnd. 

Hann siglir ei lengur um ókunn lönd. 

En María bíður og bíður enn 

Hún bíður og vonar hann komi nú senn. 

Ó, María mig langar heim. 

Ó, María mig langar heim. 

Því heima vil ég helst vera. 

Ó, María hjá þér. 

Stál og hnífur.  

Þegar ég vaknaði um morguninn  

Er þú komst til mín.  

Hörund þitt eins og silki  

Andlitið eins og postulín.  

Við bryggjuna bátur vaggar hljótt  

Í nótt mun ég deyja.  

Mig dreymdi dauðinn sagði:  

“ Komdu fljótt “  

það er svo margt sem ég ætla þér að segja.  

 

Ef ég drukkna , drukkna í nótt  

Ef þeir mig finna.  

Þú getur komið og mig sótt  

Þá vil ég á það minna.  
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Stál og hnífur er merkið mitt  

Merki farandverkamanna.  

Þitt var mitt og mitt var þitt  

Meðan ég bjó á meðal manna. 

Bahama  
 

Síðan þú fórst hef ég verið með magakveisu 

Skildir ekkert eftir nema þessa peysu 

Verst finnst mér þó að núna ertu með honum 

Veistu hvað hann hefur verið með mörgum konum? 

Svo farðu bara, mér er alveg sama 

Ég þoli ekki svona barnaskóla drama 

Ég ætla að pakka í töskurnar og flytja til 

Bahama eyja 

Bahama eyja 

Bahama eyja 

Bahama 

 

Allar stelpurnar hér eru í bikiní 

Og ég er búinn að gleyma peysuflíkinni 

Ég laga hárið og sýp af stút 

Búinn að gleyma hvernig þú lítur út 

Í spilavítinu kasta ég teningum 

Í fyrsta sinn á ég helling af peningum 

Borga með einhverju korti frá þér 

Sem ég tók alveg óvart með mér til 

Bahama eyja 

Bahama eyja 
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Bahama eyja 

Bahama 

Bahama eyja 

Bahama eyja 

Bahama eyja 

Bahama 

Alla daga ég sit hér í sólinni 

Minnugur þess þegar ég var í ólinni 

Þú sagðir mér þá að þrífa og þvo 

Meðan í takinu hafðir tvo 

Núna situr þú eftir í súpunni 

Ófrísk og einmana, alveg á kúpunni 

Og þennan söng hef ég sér til þín ort 

Og ég vona að ég fái kort til 

Bahama eyja 

Bahama eyja 

Bahama eyja 

Bahama.... 

Norðanvindur 

 

Nú er úti norðanvindur 

nú er hvítur Esjutindur. 

Ef ég ætti úti kindur 

þá myndi ég láta þær allar inn. 

Elsku besti vinurinn 

Úmbarassa.... 
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Tilfinningablús 

 

Ég finn það ofan í maga o-ho 

Ég finn það niður í fætur o-ho 

Ég finn það fram í hendur o-ho 

Ég finn það upp í höfuð o-ho 

Ég finn það hér og hér og hér 

og hér og hér og hér og hér 

hvað ég glöð (reið/leið/þreytt/hress) 

hér inni í mér. 

Druslulagið 
 

Við setjum svissinn á  

og við kúplum gírnum frá, 

þá er startað og druslan fer í gang drun drun. 

það er enginn vandi að aka bifreið 

ef maður bara kemur henni í gang drun drun. 

 

Hreyfa litla... 

 

Hreyfa litla fingur,  

hreyfa litla fingur,  

hreyfa litla fingur  

og frjósa eins og skot! 

 

(tær, tungur, nebba, augu, 

 hendur, fætur o.s.frv.) 
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Bangsi lúrir 

 

Bangsi lúrir, bangsi lúrir, 

bæli sínu í. 

Hann er stundum stúrinn, 

stirður eftir lúrinn. 

 

Að hann sofi, að hann sofi 

enginn treystir því. 

Apinn 

Það var einu sinni api 

í ofsa góðu skapi. 

Hann vildi ekki grautinn 

en fékk sér banana. 

Bananana, (smell, smell), 

bananana, (smell, smell). 

Bananana, bananana, bananana 

 (smell, smell) 

Það var í örkinni hans Nóa 

að dýrin fóru að róa. 

Hestur, hundur, hæna 

og líka krókódíll. 

Krókókódíll (smell, smell), 

Krókókódíll (smell, smell). 

Krókókódíll, krókókódíll, krókókódíll 

 (smell, smell)  

  



40 
 

Ding dong.  

Ding dong sagði lítill grænn froskur einn dag, 

ding dong sagði lítill grænn froskur. 

Ding dong sagði lítill grænn froskur einn dag 

og svo líka ding dong spojojojojon.  

Mm-e sagði lítil bleik eðla einn dag, 

mm-e sagði lítil bleik eðla. 

Mm-e sagði lítil bleik eðla einn dag 

og svo líka mm-e  

King kong sagði stór svartur api einn dag, 

king kong sagði stór svartur api. 

King kong sagði stór svartur api einn dag 

og svo líka king kong ohohohohohoh…  

Blúbb blúbb sagði lítill blár fiskur einn dag, 

blúbb blúbb sagði lítill blár fiskur. 

Blúbb blúbb sagði lítill blár fiskur einn dag 

og svo líka blúbb blúbb, blúbb, blúbb, blúbb 

am Við erum söngvasveinar 

Við erum söngvasveinar 

á leiðinni út í lönd. 

Við erum söngvasveinar 

á leiðinni út í lönd. 

Við leikum á flautu,  

skógarhorn og skógarhorn. 

Við leikum á flautu, 

fiðlu og skógarhorn. 

Og við skulum dansa hoppsasa… 

a 

Ég ætla að pakka í töskurnar og flytja til 
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Kubbahús  

Kubbahús við byggjum brátt, 

báðum lófum smellum hátt. 

Kubbum röðum sitt á hvað 

Hver vill skemma það 

Fílaleiðangur 

Einn fíll lagði af stað í leiðangur, 

lipur var ei hans fótgangur. 

Takturinn fannst honum heldur tómlegur, 

svo hann tók sér einn til viðbótar. 

  

Tveir fílar lögðu af stað í leiðangur, 

lipur var ei þeirra fótgangur. 

Takturinn fannst þeim heldur tómlegur, 

svo þeir tóku sér einn til viðbótar.  

 

Litla flugan 

Lækur tifar létt um máða steina. 

Lítil fjóla grær við skriðufót. 

Bláskel liggur brotin milli hleina. 

Í bænum hvílir íturvaxin snót. 

 

Og ef ég væri orðin lítil fluga 

Ég inn um gluggann þreytti flugið mitt. 

Og þó ég ei til annars mætti duga 

Ég eflaust gæti kitlað nefið þitt. 
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Lagið um það sem er bannað 

Það má ekki pissa bakvið hurð  

og ekki henda grjóti oní skurð  

ekki fara í bæinn  

og kaupa popp og tyggjó  

og ekki nota skrúfjárn fyrir sleikjó  

 

Það má ekki vaða út í sjó  

og ekki fylla húfuna af snjó  

ekki tína blómin  

sem eru út í beði  

og ekki segja ráddi heldur réði. 

 

Þetta fullorðna fólk er svo skrýtið  

það er alltaf að skamma mann  

þó maður geri ekki neitt  

það er alltaf að skamma mann. 

Það má ekki skoða lítinn kall  

og ekki gefa ketti drullumall  

og ekki skjóta pabba  

með byssunni hennar ömmu  

og ekki tína orma handa mömmu  

 

Það má ekki hjóla inn í búð 

og ekki gefa litla bróður snúð 

ekki fara að hlæja 

þó einhver sé að detta 

- ekki gera hitt og ekki þetta. 

 

Þetta fullorðna fólk er svo skrýtið 

það er alltaf að skamma mann 

þó maður geri ekki neitt 

það er alltaf að skamma mann. 
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Fyrr var oft í koti kátt 

Fyrr var oft í koti kátt, 

krakkar léku saman. 

Þar var löngum hlegið hátt, 

hent að mörgu gaman. 

Úti um stéttar urðu þar 

einatt skrýtnar sögur, 

þegar saman safnast var 

sumarkvöldin fögur. 

 

Eins við brugðum okkur þá 

oft á milli bæja 

til að kankast eitthvað á 

eða til að hlæja. 

Margt eitt kvöld og margan dag 

máttum við í næði 

æfa saman eitthvert lag 

eða syngja kvæði. 

 

Bænum mínum heima hjá 

Hlíðar brekkum undir 

er svo margt að minnast á 

margar glaðar stundir. 

Því vill hvarfla hugurinn, 

heillavinir góðir, 

heim í gamla hópinn minn 

heim á fornar slóðir. 
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Kvæðið um fuglana 

Snert hörpu mína, himinborna dís, 

svo hlusti englar guðs í Paradís. 

Við götu mína fann ég fjalarstúf 

og festi á hann streng og rauðan skúf. 

Úr furutré sem fann ég út við sjó 

ég fugla skar og líka’ úr smiðjumó. 

Í huganum til himins oft ég svíf 

og hlýt að geta sungið í þá líf. 

Þeir geta sumir synt á læk og tjörn, 

en sumir verða alltaf lítil börn. 

En sólin gyllir sund og bláan fjörð 

og sameinar með töfrum loft og jörð. 

Ég heyr’ í fjarska villtan vængjaþyt. 

Um varpann leikur draumsins perluglit. 

Snert hörpu mín, himnborna dís 

og hlustið englar guðs í Paradís. 
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Undir regnbogann  

Ég get sigrað heiminn nú 

gengið undir regnbogann, 

yfir himins hæstu brú. 

Saman ég og þú 

við hræðumst ekki sannleikann, 

og draumarnir þeir rætast nú... úh-úh-úh... 

Ég vil vinna afrek, trúðu mér 

sá sem aldrei prófar, hvergi fer. 

Lengra, hærra hraðar, hvert sem er, 

tækifærin bíða trúðu mér. 

Ah-ah-ah-ah... 

ég á draum sem rætist nú... 

Stundum lífið er 

grámygla og glórulaust 

en þá er gott að gleyma sér. 

Liggja þér við hlið, 

og tala um góðu draumana 

sem fylgja okkur alla leið... úh-úh-úh... 

Ég vil vinna afrek, trúðu mér 

sá sem aldrei prófar, hvergi fer. 

Lengra, hærra hraðar, hvert sem er, 

tækifærin bíða, trúðu mér. 

Rólegt viðlag: 

Til að sigra heiminn, vinna dáð 

látum koma tíma, koma ráð. 

Hafðu trú og taktu bara á 

tækifærin birtast þá... 

La la la la la la... 

la la la la la la... 

Lengra, hærra hraðar, hvert sem er, 
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tækifærin birtast mér. 

Ah-ah-ah-ah... 

ég á draum sem rætist nú... 

 

Viltu með mér vaka 

 

Viltu með mér vaka í nótt, 

vaka á meðan húmið hljótt 

leggst um lönd og sæ, 

lifnar fjör í bæ, 

viltu með mér vaka í nótt? 

Vina mín kær, 

vonglaða mær, 

ætíð ann ég þér, ást þína veittu mér 

aðeins þessa einu nótt. 

 

Maístjarnan 

Ó hve létt er þitt skóhljóð 

ó hve leingi ég beið þín, 

það er vorhret á glugga, 

napur vindur sem hvín, 

en ég veit eina stjörnu,  

eina stjörnu sem skín, 

og nú loks ertu komin, 

þú ert komin til mín.  

 

Það eru erfiðir tímar, 

það er atvinnuþref, 

ég hef ekkert að bjóða, 

ekki ögn sem ég gef, 

nema von mína og líf mitt 
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hvort ég vaki eða sef, 

þetta eitt sem þú gafst mér 

það er alt sem ég hef.  

 

En í kvöld lýkur vetri 

sérhvers vinnandi manns, 

og á morgun skín maísól, 

það er maísólin hans, 

það er maísólin okkar, 

okkar einíngarbands, 

fyrir þér ber ég fána 

þessa framtíðarlands. 

 

 

Gráðug kerling  

Gráðug kerling 

hitaði sér velling 

og borðaði, namm namm namm, 

síðan sjálf, jamm jamm jamm, 

af honum heilan helling. 

Svangur karlinn 

varð alveg dolfallinn 

og starði svo, sko sko sko, 

heilan dag, o ho ho, 

ofan í tóman dallinn. 
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Eniga Meniga 

Eniga - meniga 

allir rövla um peninga 

Súkkadí - púkkadí 

kaupa meira fínerí 

kaupæði - málæði 

er þetta ekki brjálæði 

Eitthvað fyrir alla 

konur og kalla 

krakka með hár 

og kalla með skalla 

Eitthvað fyrir krakka 

káta krakkalakka 

sem kostar ekki neitt 

þú krækir bara í pakka 

eða fyndinn frakka 

eða feitan takka 

Eniga - meniga 

ég á enga peninga 

súkkadí - púkkadí 

en ég get sungið fyrir því 

sönglandi raulandi 

með garnirnar gaulandi 

Eitthvað fyrir alla 

konur og kalla 

krakka með hár 

og kalla með skalla 

Eitthvað fyrir krakka 

káta krakkalakka 
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sem kostar ekki neitt 

þú krækir bara í pakka 

eða fyndinn frakka 

eða feitan takka 

Ryksugan á fullu 
Ryksugan á fullu étur alla drullu, 

lalalala, lalalala, lalalala. 

Skúra skúbb´ og bóna ríf´ af öllum skóna, 

lalalala, lalalala, lalalala. 

 

Og ef þú getur ekki sungið reyndu þá að klappa. 

Og ef þú getur ekki klappað reyndu þá að stappa.  

Svo söngflokkurinn haldi sínu lagi. 

og syngi ekki sitt af hvoru tagi. 

 

Skúra burtu skítinn svo einhver vilji líta inn. 

lalalala, lalalala, lalalala. 

Pússa burtu rykið með kúst á gömlu priki. 

lalalala, lalalala, lalalala. 

 

Og ef þú getur ekki sungið reyndu þá að klappa. 

Og ef þú getur ekki klappað reyndu þá að stappa.  

Svo söngflokkurinn haldi sínu lagi. 

og syngi ekki sitt af hvoru tagi. 

 

Skúra burtu skítinn svo einhver vilji líta inn. 

lalalala, lalalala, lalalala. 

Og pússa, pússa, pússa, pússa, pússa, pússa, púla 

lalalala, lalalala, lalalala. 

 

Og ef þú getur ekki sungið reyndu þá að klappa. 

Og ef þú getur ekki klappað reyndu þá að stappa.  

Svo söngflokkurinn haldi sínu lagi. 
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Og syngi ekki sitt af hvoru tagi. 

 

Svo söngflokkurinn haldi sínu lagi. 

og syngi ekki sitt af hvoru tagi. 

 

Það vantar spýtur  

:,: Kannist þið við krakka sem að kúra' í sandkassa?  

Þeim leiðist heldur lífið og eru' löngu hætt að krassa. :,:  

:,: Það vantar spýtur og það vantar sög,  

það vantar málningu og fjörug lög. :,:  

:,: Þau hafa rólað hundrað milljón sinnum út og inn  

og mokað sandinum í skóinn sinn. :,:  

:,: Það vantar spýtur og það vantar sög,  

það vantar málningu og fjörug lög. :,:  

:,: Kannist þið við snáða sem að engu fá að ráða?  

Þeir þvælast bara hér og þar og eru fyrir alls staðar. :,:  

:,: Það vantar spýtur og það vantar sög,  

það vantar málningu og fjörug lög. :,:  

:,: Kannist þið við krakka sem að kúra' á skólabekkjum  

og langtum flestum líður eins og kartöflum í sekkjum. :,:  

:,: Það vantar spýtur og það vantar sög,  

það vantar málningu og fjörug lög. :,:  

:,: Það vantar spýtur og það vantar sög,  

það vantar málningu og fjörug lög. :,:  
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Út um mela og móa 
Út um mela og móa 

syngur mjúkrödduð lóa, 

og frá sporléttum spóa 

heyrist sprellfjörugt lag. 

 

Viðlag: 

A-a-a 

hollera hahia, hollerahaha húhú 

hollera hahia, hollerahaha húhú 

hollera hahia, hollerahaha húhú 

hollera hahia hó. 

 

Út um strendur og stalla 

hlakkar stór veiðibjalla. 

heyrið ómana alla 

yfir flóa og fjörð. 

 

Viðlag... og húhú 

 

Hérna er krían á kreiki, 

þarna er krumminn á reiki. 

Börnin léttstíg í leiki 

fara líka í dag. 

 

Viðlag... og húhú 
 

A ramm-samm-samm 
 
A ramm-samm-samm, 

a ramm-samm-samm. 

Gúllí, gúllí, gúllí, gúllí, gúllí, 

ramm, samm, samm. 

 

A ramm-samm-samm 

A ramm-samm-samm. 

Gúllí, gúllí, gúllí, gúllí, gúllí, 

ramm, samm, samm. 
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Hér er ég, hér er ég. 

Gúllí, gúllí, gúllí, gúllí, gúllí, 

ramm, samm, samm.  

 

Þú skalt klappa 
  

Þú skalt klappa ef  

þú hefur létta lund, 

Þú skalt klappa ef  

þú hefur létta lund, 

Þú skalt klappa allan daginn, 

svo það heyrist útum bæinn. 

Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund. 

  

Settu í staðin fyrir að klappa: 

Stappa, smella, banka á höfuðið og segja  jú-hú og í seinasta erindinu gera allt í röð. 

Tvö skref til hægri...  

Tvö skref til hægri og   

tvö skref til vinstri.   

Beygja arma, rétta arma,   

klappi, klappi, klapp!   

Hálfan hægri hring,   

hálfan vinstri hring,   

hné og magi, brjóst og enni,   

klappi, klappi, klapp! 
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Hjólin á strætó  

Hjólin á strætó snúast hring, hring,hring, 

hring hring hring, hring hring hring.  

Hjólin á strætó snúast hring hring hring.   

Út um allan bæinn.  

Hurðirnar á stætó opnast út og inn,  

út og inn, út og inn.   

Hurðirnar á strætó opnast út og inn. 

Út um allan bæinn.  

Flautan í strætó segir bí bú ba,  

bí bú ba, bí bú ba.   

Flautan í strætó segir bí bú ba. 

Út um allan bæinn.  

Mennirnir í stætó segja hmm hmm hmm.  

Hmm hmm hmm. Hmm hmm hmm.   

Mennirnir í strætó segja hmm hmm hmm.  

Út um allan bæinn.  

Konurnar í strætó segja bla bla bla,  

bla bla bla, bla bla bla.   

Konurnar í strætó segja bla bla bla.  

Út um allan bæinn.  

Börnin í strætó segja hí  hí hí,  

hí hí hí, hí hí hí.  

Börnin í strætó segja hí  hí hí. 

Út um allan bæinn.  

Bílstjórinn í strætó segir sss sss sss. 

Sss sss sss sss.    

Bílstjórinn í strætó segir sss sss sss.  

Út um allan bæinn.  
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Höfuð, herðar, hné og tær 

  

Höfuð, herðar, hné og tær,  

hné og tær  

Höfuð, herðar, hné og tær,  

hné og tær  

Augu, eyru, munnur og nef.  

Höfuð, herðar, hné og tær,  

hné og tær. 

Hnakki, kinnar, haka, háls,  

haka, háls.  

Hnakki, kinnar, haka, háls,  

haka, háls.  

Bringa, magi, bak og rass.  

Hnakki, kinnar, haka, háls,  

haka, háls.  

  

 

Í grænni lautu 

 

Í grænni lautu þar geymi ég hringinn 

sem mér var gefinn og hvar er hann nú, 

sem mér var gefinn og hvar er hann nú 

 


