
Appendix A, Greinig á Ljáðu mér vængi, I. kafla Huldu.


Taktar Tónefni Kór, einsöngur, hljómsveit? Athugasemdir Texti

Hluti A  1 - 33
 Aðalskali Inngangur, eingöngu 
hljómsveit

Inngangshluti með stefjum 
sem koma fyrir seinna í 
verkinu.

Enginn

Hluti B 33 - 41 Að mestu aðalskali Eingöngu kór Kór kemur ekki inn á 
grunntón, heldur fimmund, en 
heldur sig við aðal tónefni, 
tónstiga.

Grágæsamóðir, ljáðu mér 
vængi, svo ég geti svifið suður 
yfir höf.

Hluti C 42 - 79 Að mestu aðalskali utan 
millikafla sem færiri sig yfir á a 
svæði með svipuðum 
tónbilum.

Kór og einsöngur Pólifónískur hluti, kór og 
einsöngur syngjast á. 
Einsöngslína er ekki í aðal 
tónstiga heldur heiltónaskala 
C - GÍS Í upphafi. Kór syngur 
á aðalskala. Seinni hluti texta 
er tónsettur á svipaðan hátt og 
fyrri hluti texta, sömu laglínur. 
Miðja textahluta er ekki fastur í 
aðal tónstiga heldur módulerar 
yfir á a svæðið, nánast alveg 
frýgískt.

Bliknuð hallast blóm í gröf, 
byrgja ljósið skugga-tröf; ein 
ég hlýt að eiga töf eftir á 
köldum ströndum, ein ég 
stend á auðum 
sumarströndum.


Langt í burt ég líða vil, ljá mér 
samfylgd þína!


Enga vængi á ég til, utan 
löngun mína, utan þrá og 
æskulöngun mína.

Hluti D 80 - 106 Hljómfræðilega breytilegt, 
einsöngur byrjar í b - moll en 
fer skarpt yfir á fís moll svæði. 
Kór byggist upp á hljómum 
sem eru leiddir af bassagangi, 
stækkuð ferund.

Kór og einsöngur. Einsöngur fær ríkjandi hlutverk 
meðan að kór svarar með 
hljómasamböndum.

Lof mér við þitt létta fley lítið 
far að binda; brimhvít höf ég 
óttast ei eða stóra vinda.

Hluti A1 (ítrekun) 107 - 127
 Aftur aðal tónstigi ríkjandi Kór Inngangur notaður sem hvíld, 
en með breytingum. Kór 
syngur upphafslínu aftur en í 
öðru samhengi sem ítrekun.

Grágæsamóðir, ljáðu mér 
vængi



Taktar Tónefni Kór, einsöngur, hljómsveit? Athugasemdir Texti

Hluti E 128 - 143
 Kór og einsöngur Nokkuð skörp breyting í 
tónefni, nánst heiltónaskali. 
Mun meiri birta og fallandi 
línur.

Okkar bíður blómleg ey, bak 
við sund og tinda, bak við sæ 
og silfurhvíta tinda.

Hluti F 144 - 183 1,2,5 tónasamaband Interludio, eingöngu hlómsveit. Tónefni mun hefðbundnara og 
ekki jafn krómatískt. Millikafli 
sem lýsir draumnum í 
textanum sem kom á undan. 
1,2,5 mótíf bregður þó fyrir og 
vitna í aðaltónstiga.

Enginn

Hluti G 184 - 207 Nánast 12 tóna notkun, 
krómantísk hljómasambönd. 
Lína einsöngvara myndar 
mjög stór tónbil, skarpan 
kontrast við kórinn og liggur á 
öðru svæði.

Kór og einsöngur Lokakafli verksins, þar sem 
draumur skáldsins hverfur út í 
geim og litað með mjög 
björtum tónbilum og 
ómstríðum.

Eftir mér hún ekki beið- yzt við 
dranginn háa sá ég hvar hún 
leið og leið langt í heiminn 
bláa, - langt í geiminn, 
vegalausa, bláa. 


