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Ásgarður, söngbók
1. 

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. 

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

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

2. Á jólunum er gleði og gaman
Friðrik Guðni Þórleifsson

:/: Á jólunum er gleði og gaman, 
fúm, fúm, fúm :/:  
:/:Þá koma allir krakkar með 
í kringum jólatréð.  
Þá mun ríkja gleði og gaman, 
allir hlæja og syngja saman 
fúm, fúm, fúm! :/: 

:/: Og jólasveinn með sekk á baki 
fúm, fúm, fúm :/: 
:/:hann gægist inn um gættina 
á góðu krakkana. 
Þá mun ríkja gleði og gaman, 
allir hlæja og syngja saman 
fúm, fúm, fúm! :/: 

:/: Á jólunum er gleði og gaman 
fúm, fúm, fúm :/: 
:/:Þá klingja allar klukkur við 
og kalla á gleði og frið. 
Þá mun ríkja gleði og gaman, 
allir hlæja og syngja saman 
fúm, fúm, fúm! :/: 

3. Á sandi byggði heimskur maður hús

Á sandi byggði heimskur maður hús, (x3) 
og þá kom steypiregn. 
Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx, (x3) 
og húsið á sandinum féll. 
Á bjargi byggði hygginn maður hús, (x3) 
og þá kom steypiregn. 
Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx, (x3) 
og húsið á bjarginu stóð fast. 

4. Aðventan
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Lilja Kristjánsdóttir

Við kveikjum einu kerti á, 
hans koma nálgast fer, 
sem fyrstu jól í jötu lá 
og Jesúbarnið er. 

Við kveikjum tveimur kertum á 
og komu bíðum hans. 
Því Drottinn sjálfur soninn þá  
mun senda’ í líking manns.  

Við kveikjum þremur kertum á  
því konungs beðið er, 
þótt Jesús sjálfur jötu’ og strá 
á jólum kysi sér.  

Við kveikjum fjórum kertum á; 
brátt kemur gesturinn 
og allar þjóðir þurfa’ að sjá 
að það er frelsarinn. 

5. Álfadrottningin
Lag:Birte Harksen Ljóð: Baldur A. Kristinsson

Á álfaballi skal dansinn duna, 
álfar og menn um gólfið bruna! 
Já, komið nú krakkar og dansið við mig 
Komið og dansið við mig 

Ó, nei, ó nei, ó nei, 
við gerum það ei, 
dansaðu við þig sjálfa! 
Því mamma og pabbi segja að 
við megum ekki dansa við álfa! 

Á álfaballi skal dansa lengi, 
það á við bæði um stúlkur og drengi! 
Já komið nú krakkar og dansið við mig, 
komið og dansið við mig! 

Ó, nei, ó nei, ó nei  
við gerum það ei, 
dansaðu við þig sjálfa! 
Því mamma og pabbi segja að 
við megum ekki dansa við álfa! 

Æ, syngjum nú saman og dönsum, 
svo allir fara frá viti og sönsum! 
Já komið nú krakkar og dansið við mig, 
komið og dansið við mig! 

Ó, nei, ó nei, ó nei, 
við gerum það ei, 
dansaðu við þig sjálfa! 
Því mamma og pabbi segja að 
við megum ekki dansa við álfa! 
- Það er hættulegt að dansa við álfa!! 

6. Allir hafa eitthvað til að ganga á
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 
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          Teygðu fram löppina og lof mér að sjá. 

Fíllinn hefur feitar tær, 
ljónið hefur loppur tvær, 
músin hefur margar smáar, 
en ormurinn hefur ansi fáar. 

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 
          Teygðu fram löppina og lof mér að sjá. 

Fiskurinn hefur fína ugga, 
flóðhesturinn engan skugga 
krókódíllinn kjaftinn ljóta, 
sá er nú klár að láta sig fljóta. 

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 
          Teygðu fram löppina og lof mér að sjá. 

Á vængjunum fljúga fuglarnir, 
á fótunum ganga trúðarnir, 
á hnúum hendast aparnir, 
á rassinum leppalúðarnir. 

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 
          Teygðu fram löppina og lof mér að sjá.

7. Allir krakkar (Rauðigarður)

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.  

Allir krakkar, allir krakkar 
eru að fara heim 
Heim til pabba og mömmu 
líka afa og ömmu. 
Allir krakkar, allir krakkar 
eru að fara heim.  

Allir krakkar, allir krakkar 
eru að fara út. 
Út með skóflu og fötu, 
en ekki út á götu. 
Allir krakkar, allir krakkar 
eru að fara út. 

8. Allur matur (Rauðigarður)

Allur matur á að fara 
upp í munn og ofan í maga. 
Heyrið það, heyrið það! 
Svo ekki gauli garnirnar.

9. Aníkuní

:/:Aní-kúní sjá-á-ní:/: 
:/:Á-á-á begga-na-a-sja-a-na:/: 
:/:Í-í-já-á-ní bísí-dí:/:

10. Atti katti nóa (Rauðigarður)
Höfundur ókunnur
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Atti katti nóa 
Atti katti nóa 
emissa demissa 
dolla missa dei. 
Setra kolla missa radó 
setra kolla missa radó, 
atti katti nóa, 
atti katti nóa, 
emissa demissa dollamissa dei. 

11. Ausulagið

Einn var að smíða ausutetur 
annar hjá honum sat 
sá þriðji kom og bætti um betur 
og boraði á hana gat. 
Hann boraði á hana eitt 
hann boraði á hana tvö 
hann boraði á hana þrjú og fjögur, 
fimm og sex og sjö.

12. Bangsi lúrir (Rauðigarður)

Bangsi lúrir, bangsi lúrir   
bæli sínu í.  
Hann er stundum stúrinn,  
stirður eftir lúrinn.   
Að hann sofi, að hann sofi 
enginn treystir því. 

13. Bí, bí og blaka (Rauðigarður)

Bí, bí og blaka, 
álftirnar kvaka. 
Ég læt sem ég sofi 
en samt mun ég vaka.

14. Bíum, bíum bambaló (Rauðigarður)

Viðlag:  
Bíum, bíum, bambaló,  
bambaló og dillidillidó.  
Vini mínum vagga ég í ró,  
en úti bíður andlit á glugga.  

Þegar fjöllin fimbulhá  
fylla brjóst þitt heitri þrá,  
leika skal ég langspil á;  
það mun þinn hugann hugga.  
Viðlag…  

Þegar veður geisa grimm,  
grúfir yfir hríðin dimm,   
kveiki ég á kertum fimm,  
burt flæmi skammdegisskugga.   

15. Bjarnastaðabeljurnar

Bjarnastaðabeljurnar þær 
 baula mikið núna 
Þær eru að verða vitlausar 
 það vantar eina kúna 
Það gerir ekkert til 
Það gerir ekkert til  
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Hún skilar sér um mið aftan bil 

16. Bjart er yfir Betlehem
Enskt lag. Ljóð: Ingólfur Jónsson frá Prestbakka

Bjart er yfir Betlehem, 
blikar jólastjarna. 
Stjarnan mín og stjarnan þín 
stjarnan allra barna. 
Var hún áður vitringum 
vegaljósið skæra. 
Barn í jötu borið var, 
barnið ljúfa, kæra. 

Víða höfðu vitringar 
vegi kannað hljóðir. 
Fundið sínum ferðum á 
fjöldamargar þjóðir. 
Barst þeim allt frá Betlehem 
birtan undurskæra. 
Barn í jötu borið var, 
barnið ljúfa, kæra. 

Barni gjafir gáfu þeir. 
Blítt þá englar sungu. 
Lausnaranum lýstu þeir, 
lofgjörð drottni sungu. 
Bjart er yfir Betlehem 
blikar jólastjarna. 
Stjarnan mín og stjarnan þín 
stjarnan allra barna.

17. Bolludagslagið

Boller op, boller ned. 
Boller i min mave. 
Hvis jeg ikke boller få 
så laver jeg ballade.

18. Bráðum koma blessuð jólin
Lag: W.B.Bradbury. Ljóð: Jóhannes úr Kötlum

Bráðum koma blessuð jólin, 
börnin fara að hlakka til. 
Allir fá þá eitthvað fallegt 
í það minnsta kerti og spil. 

Hvað það verður veit nú enginn 
vandi er um slíkt að spá. 
Eitt er víst að alltaf verður 
ákaflega gaman þá.

19. Brunaliðið, köttur og skógarþröstur (Rauðigarður)

Ba bú, ba bú, 
brunabíllin flautar. 
Hvert er hann að fara? 
Vatn á eld að sprauta 
dss-dss-dss-dss, 
gerir alla blauta. 

Mjá, mjá, mjá, mjá 
mjálmar gráa kisa. 
Hvert er hún að fara? 
Út í skóg að ganga. 
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Uss-uss-uss-uss 
skógarþröst að fanga. 

Bí, bí, bí, bí 
skógarþröstur syngur. 
Hvert er hann að fara? 
Burt frá kisu flýgur. 
uí-uí-uí-uí 
Um loftin blá hann smýgur.

20. Bursta tennur (Rauðigarður)

Bursta tennur 
bæði uppi og niðri 
mamma og pabbi  
hjálpa mér. 

Milli tanna  
tannþráður skal fara 
hrein og fín 
nú tönnin er. 

Bursta tennur 
bæði kvölds og morgna 
mamma og pabbi  
hjálpa mér.

21. Buxur, vesti, brók og skór
Jónas Hallgrímsson

Buxur,vesti,brók og skór 
bætta sokka nýta, 
húfutetur, hálsklút þó, 
háleistana hvíta. 

22. Dagarnir og mánuðirnir

Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur, 
miðvikudagur og fimmtudagur, 
föstudagur og laugardagur 
og þá er vikan búin. 
  
Janúar, febrúar,  mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, 
september, október, nóvember og desember. 

23. Dansi, dansi dúkkan mín (Rauðigarður)

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. 
Heldurð’ ekki að hún sé fín 
dansi dansi dúkkan mín.

24. Ding dong (Rauðigarður)

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 græn eðla einn dag, 
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mm-e sagði lítil græn eðla. 
Mm-e sagði lítil græn 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… 

25. Djúp og breið (Rauðigarður)

:,: Djúp og breið, djúp og breið,  
það er á sem rennur djúp og breið.:,:  
Og hún rennur til þín  
og hún rennur til mín  
og hún heitir lífsins lind, hallelúja  
hún er djúp og breið, djúp og breið,  
það er á sem rennur djúp og breið.  

26. Draugarnir tveir

Nú skulum við syngja um draugana tvo 
sem ævi sína enduðu í myrkrinu svo. 
Þeir svifu og svifu og svifu um allt, 
en mamma þeirra sagði: myrkrið er svart. 

Baba búbú, baba bú 
Baba búbú, baba bú. 
Þeir svifu og svifu og svifu um allt, 
en mamma þeirra sagði: myrkrið er svart. 
  
Einn hét Gunnar og hinn hét Geir, 
þeir voru draugalegir báðir tveir. 
Þeir svifu og svifu og svifu um allt, 
en mamma þeirra sagði: myrkrið er svart. 

Baba búbú, baba bú 
Baba búbú, baba bú. 
Þeir svifu og svifu og svifu um allt, 
en mamma þeirra sagði: myrkrið er svart. 

27. Druslulagið

Við setjum svissinn á  
og við kúplum gírnum frá, 
það er startað  
og druslan fer í gang! 
Drun, drun!! 

Það er enginn vandi 
að aka bifreið, 
ef maður bara kemur  
henni í gang. 

28. Dúkkan hennar Dóru (Rauðigarður)

Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt. 
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Hún hringdi og sagði lækni að koma fljótt, fljótt, fljótt. 
Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt. 
Hann bankaði að dyrnar, ratta tatta ta. 

Hann skoðaði dúkku og hristi sinn haus, 
hún strax skal í rúmið og ekkert raus. 
Hann skrifaði á miða hvaða pillu hún skildi fá. 
Ég kem aftur á morgun ef hún er enn veik þá.

29. Dýravísur (Rauðigarður)

Hani, krummi, hundur, svín, 
hestur, mús, tittlingur. 
Galar, krunkar, geltir, hrín, 
gneggjar, tístir, syngur.

30. Ef væri ég söngvari (Rauðigarður)

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 o ger mér svo góð. 

Ef gæti ég farið sem fiskur um haf  
ég fengi mér dýrustu perlur og raf. 

Og rafið ég geymdi og gæfí ekki braut  
en gerðíhenni mömmu úr perlunum skraut. 

Ef kynníég að sauma ég keypri mér lín  
og klæði ég gerði mér snotur og fín. 

En mömmu úr silki ég saumaði margt  
úr silfri og gulli, hið dýrasta skart. 

31. Ég er lítið, lasið skrímsli (Rauðigarður)

Ég er lítið, lasið skrímsli 
og mig langar ekkert út. 
Hornin mín eru völt og veik 
og mig vantar snýtuklút. 
Ég er orðinn upplitaður 
ég er orðinn voða sljór. 
Ég held ég hringi í lækni 
því að halinn er svo mjór. 

Viðlag: 
Skrímsli eru, eins og krakkar 
ósköp vesæl er þau næla sér í kvef. 
Hver er hræddur við skrímsli 
sem er hóstandi og með stíflað nef. 

Augun mín þau standa á stilkum 
annað starir út í vegg  
og ég held að aldrei aftur 
muni á mér vaxa skegg. 
Ó mamma, elsku mamma 
nú ég meðal verð að fá. 
Glás af iðandi ormum 
annars kemst ég ekki á stjá. 

Viðlag: 
Skrímsli eru, eins og krakkar 
ósköp vesæl er þau næla sér í kvef. 
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Hver er hræddur við skrímsli 
sem er hóstandi og með stíflað nef. 

Skrímsli eru, eins og krakkar 
ósköp vesæl er þau næla sér í kvef. 
Hver er hræddur við skrímsli 
sem er hóstandi og með stíflað nef. 

EKKI ÉG!!!

32. Ég heyri svo vel (Rauðigarður)
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson

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.

33. Ég ætla að syngja (Rauðigarður)

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. 
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 olnboginn 
og handleggurinn. 

Ég ætla að syngja 
ég ætla að syngja 
ég ætla að syngja lítið lag. 
Hérna eru tærnar, 
hérna er hællinn,  
hérna er hnéð á mér 
og fótleggurinn hér. 

34. Ein sit ég og sauma (Rauðigarður)

Ein ég sit og sauma 
inni' í litlu húsi. 
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Enginn kemur að sjá mig 
nema litla músin. 
Hoppaðu upp og lokaðu augunum, 
bentu í austur, bentu í vestur, 
bentu á þann sem að þér þykir bestur. 

35. Ein stutt - ein löng
Danskt lag. Textahöf. ókunnur

Ein stutt, ein löng, 
hringur á stöng 
og flokkur sem spilaði og söng. 

Penni og gat og fata sem lak. 
Fata sem lak og penni og gat 
Ein stutt, ein löng... 

Lítill og mjór og feitur og stór. 
Feitur og stór og lítill og mjór. 
Ein stutt, ein löng... 

Köttur og mús og sætt lítið hús. 
Sætt lítið hús og köttur og mús. 
Ein stutt, ein löng...

36. Einn var að smíða ausutetur (Rauðigarður)

Einn var að smíða ausutetur  
og annar hjá honum sat. 
Þriðji kom og bættí um betur  
og boraði á hana gat. 
Hann boraði á hana eitt, 
hann boraði á hana tvö. 
Hann boraði á hana þrjú og fjögur, 
fimm og sex og sjö.

37. Fatlafól

Ég þekkti einu sinni fatlafól  
sem flakkaði um í hjólastól  
með bros á vör og berjandi þó lóminn  
hann ók loks í veg fyrir valtara  
og varð að klessu - ojbara  
þeir tóku hann upp með kíttisspaða  
og settu hann beint á sjónminjasafnið  

Fatlafól fatlafól  
flakkandi um á tíu-gíra-spítthjólastól  
ók loks í veg fyrir valtara  
og varð að klessu - ojbara 
þeir tóku hann upp með kíttisspaða  
og settu hann beint á sjónminjasafnið. 

38. Ferskeytlur
Íslenskt þjóðlag

Afi minn fór á honum Rauð 
eitthvað suður í bæi. 
Sækja bæði sykur og brauð 
sitt af hvoru tagi. 

Afi minn og amma mín 
úti á Bakka búa. 
Þau eru bæði sæt og fín 
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þangað vil ég fljúga. 

Fljúga hvítu fiðrildin 
fyrir utan glugga 
þarna siglir einhver inn 
ofurlítil dugga. 

Sigga litla systir mín 
situr út í götu 
er að mjólka ána sín 
í ofurlitla fötu. 

Fuglinn segir bí, bí ,bí 
bí, bí segir Stína. 
Kveldúlfur er kominn í 
kerlinguna mína. 

Kristín litla, komdu hér 
með kalda fingur þína. 
Ég skal bráðum bjóða þér 
báða lófa mína. 

Klappa saman lófunum 
reka féð úr móunum 
vinna sér inn bita 
láta ekki hann pabba víta. 

Litla Jörp með lipran fót 
labbar götu þvera. 
Hún skal seinna á mannamót 
mig í söðli bera. 

Tunglið, tunglið taktu mig, 
og berðu mig upp til skýja. 
Þar situr hún móðir mín 
og syngur lofgerð nýja. 

Klappa saman lófunum, 
reka féð úr móunum, 
röltáá eftir tófunum, 
tína egg úr spóunum 

Nú er úti veður vont 
verður allt að klessu. 
Ekki fær hann Grímur gott 
að gifta sig í þessu. 

Rúnki fór í réttirnar 
ríðandi á honum Sokka. 
Yfir holt og hæðirnar 
hann lét klárinn brokka.

39. Fimm litlir apar
Lag: Tíu grænar flöskur

Fimm litlir apar sátu uppí tré 
þeir voru að stríða krókódíl 
þú nærð ekki mér. 
Þá kom hann herra krókódíll 
hægt og rólega 
og búmm 
fjórir litlir apar sátu uppí tré... 
En maginn á herra krókódíl var orðinn svona stór.

40. Fimm litlir apar (Rauðigarður)
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Fimm (5,4,3,2,1) litlir apar sátu uppí tré 
þeir voru að stríða krókódíl: 
Þú nærð ekki mér! 
Þá kom hann herra krókódíll 
hægt og rólega 
og hamm (klappa saman lófunum) 

41. Fingravísa

Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur, 
fjórir litlir, fimm litlir, sex litlir fingur, 
sjö litlir, átta litlir, níu litlir fingur, 
tíu litlir fingur á börnum. 

42. Fingurnir (Rauðigarður)

Þumalfingur, þumalfingur 
hvar ert þú? 
Hér er ég, hér er ég. 
Góðan daginn, daginn, daginn. 

Vísifingur, vísifingur 
hvar ert þú? 
Hér er ég, hér er ég. 
Góðan daginn, daginn, daginn. 

Langatöng, langatöng 
hvar ert þú? 
Hér er ég, hér er ég. 
Góðan daginn, daginn, daginn. 

Baugfingur, baugfingur 
hvar ert þú? 
Hér er ég, hér er ég. 
Góðan daginn, daginn, daginn. 

Litli fingur, litli fingur 
hvar ert þú? 
Hér er ég, hér er ég. 
Góðan daginn, daginn, daginn. 

Vinstir hönd, vinstri hönd 
hvar ert þú? 
Hér er ég, hér er ég. 
Góðan daginn, daginn, daginn. 

Hægri hönd, hægri hönd 
hvar ert þú? 
Hér er ég, hér er ég. 
Góðan daginn, daginn, daginn.

43. Fiskarnir tveir (Rauðigarður)

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 
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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! 

44. Fiskurinn hennar Stínu

Eitt sinn fór hún Stína litla á sjó 
með pabba sínum. 
Hún veiddi ofurlitla bröndukló 
með öngli fínum. 

Daginn eftir mamma hennar plokkfisk bjó. 
Stína vildi ei borða' hann. 
,,Hvað, viltu ekki fiskinn, Stína þó," 
pabbinn tók til orða. 

Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 

Ömmu sína Stína fór að sjá, 
hún spurði frétta. 
Hvað hún veitt hefði nú sjónum á. 
Stína sagði þetta: 

,,Ég plokkfisk veiddi alveg ein 
og var að borða hann.. 
Já, ég plokkfisk veiddi alveg ein 
og var að borða hann." 

Fiskinn minn ... 

45. Folaldið mitt
Lag: Johnny Marks. Ljóð: Hinrik Bjarnason.

Folaldið mitt,  hann Fákur, 
fæddur var með hvítan hóf, 
og er hann áfram sentist 
öll varð gatan reykjarkóf. 
Hestarnir allir hinir 
hæddu Fák og settu hjá. 
Í stað þess að stökkv́í leikinn 
Stóð hann kyrr og horfði á. 

Milli élja á jólakvöld 
jólasveinninn kom: 
´́Fæ ég þig nú, fákurinn, 
fyrir stóra sleðann minn?́  ́
Þá urðu klárar kátir, 
kölluðu í einni hjörð: 
´́Fákur með fótinn hvíta 
frægur er um alla jörð.́  ́

46. Foli, foli fótalipri
Hildigunnur Halldórsdóttir

Foli, foli fótalipri,  
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flýttu þér nú heim að bæ. 
Tra-rí, ra-la-la. 
Flýttu þér nú heim að bæ. 

Heima mun þín heyið bíða 
en hjá mömmu koss ég fæ. 
Tra-rí, ra-la-la. 
En hjá mömmu koss ég fæ. 

Herðir hlaupin hlaupagarpur 
hreint ei telur sporin sín. 
Tra-rí, ra-la-la. 
Hreint ei telur sporin sín. 

Aldrey hef ég heldur, Jarpur, 
hafrastráin talið þín. 
Tra-rí, ra-la-la. 
Hafrastráin talið þín. 

47. Frost er úti fuglinn minn

Frost er úti fuglinn minn, 
ég finn hvað þér er kalt. 
Nærðu engu í nefið þitt, 
því nú er frosið allt? 

En ef þú bíður augnablik 
ég ætla að flýta mér, 
að biðja hana mömmu mína 
um mylsnu handa þér.  

48. Gamli Nói (Rauðigarður)

Gamli Nói, gamli Nói,  
guðhræddur og vís,  
mikils háttar maður,  
mörgum velviljaður.  
Þótt hann drykki, þótt hann drykki  
þá samt bar hann prís.  

Gamli Nói, gamli Nói,  
keyrir kassabíl.  
Hann kann ekki að stýra,  
brýtur alla gíra.  
Gamli Nói, gamli Nói,  
keyrir kassabíl. 

Gamli Nói, gamli Nói, 
er að poppa popp. 
Hann kann ekki að poppa, 
lætur poppið skoppa. 
Gamli Nói, Gamli Nói, 
er að poppa popp. 

Gamli Nói, gamli Nói,  
er að vökva blóm.  
Hann kann ekki að vökva,  
lætur blómin skrökva.  
Gamli Nói, gamli Nói,  
er að vökva blóm.  

Gamli Nói, gamli Nói,  
keyrir brunabíl.  
Hann kann ekki að sprauta,  
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gerir alla blauta.  
Gamli Nói, gamli Nói,  
keyrir brunabíl.  

Gamli Nói, gamli Nói,  
er að passa börn.  
Hann kann ekki að passa,  
lætur þau í kassa.  
Gamli Nói, gamli Nói,  
er að passa börn.  

Gamli Nói, gamli Nói,  
keyrir sjúkrabíl.  
Hann fær engan sjúkling,  
bara steiktan kjúkling.  
Gamli Nói, gamli Nói,  
keyrir sjúkrabíl.  

Gamli Nói, gamli Nói,  
er að kyssa frú.  
Hann kann ekki að kyssa,  
lætur frúna pissa.  
Gamli Nói, gamli Nói,  
er að kyssa frú.  

49. Gefðu mér gott í skóginn

Gefðu mér gott í skóinn 
góði jólasveinn í nótt.  
Úti þú arkar snjóinn, 
inni sef ég vært og rótt. 
Góði, þú mátt ei gleyma 
glugganum er sef ég hjá. 
Dásamlegt er að dreyma 
um dótið sem ég fæ þér frá. 

Góði sveinki gættu' að skó 
gluggakistunni' á, 
og þú mátt ei arka hjá 
án þess að setja neitt í þá. 
Gefðu mér eitthvert glingur 
góði jólasveinn í nótt. 
Meðan þú söngva syngur 
sef ég bæði vært og rótt. 

Gefðu mér gott í skóinn 
góði jólasveinn í nótt. 
Úti þú arkar snjóinn, 
inni sef ég vært og rótt. 
Góði, þú mátt ei gleyma 
glugganum er sef ég hjá. 
Dásamlegt er að dreyma 
um dótið sem ég fæ þér frá. 

Ó, hve skelfing yrði' ég kát 
ef þú gæfir mér 
ein dúkku, ígulker 
eða bara hvað sem er. 
Gefðu mér eitthvert glingur 
góði jólasveinn í nótt. 
Meðan þú söngva syngur 
sef ég bæði vært og rótt. 

50. Gekk ég yfir sjó og land
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Gekk ég yfir sjó og land 
og hitti þar einn gamlan mann, 
spurði hann og sagði svo: 
„Hvar áttu heima?“ 
„Ég á heima á Klapplandi, Klapplandi, 
Klapplandi. 
Ég á heima á Klapplandi, 
Klapplandinu góða.“ 

(Stapplandi, Grátlandi, Hlælandi,Hvísllandi og Íslandi). 

51. Gráðug kelling (Rauðigarður)

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 - ho, ho ho!   
ofan’í tóman dallinn! 

52. Grísinn kátt (Úr leikritinu Emil í Kattholti)

Grísinn kátt 
galar hátt
grenitréð hann klífur brátt, 
músahús 
húsamús 
hefur byggt úr snús. 
Lambatetur
tyggigúmí étur, 
seppi kvartar 
galar grísinn smár. 

53. Grænmetisvísur

Þeir sem bara borða kjöt 
og bjúgu alla daga 
þeir feitir verða og flón af því 
og fá svo illt í maga. 
En gott er að borða gulrótina, 
grófa brauðið, steinseljuna, 
krækiber og kartöflur 
og kálblöð og hrámeti. 
Þá fá allir mettan maga, 
menn þá verða alla daga 
eins og lömbin ung í haga, 
laus við slen og leti. 

Sá er fá vill fisk og kjöt 
hann frændur sína étur 
og maginn sýkist molnar tönn 
og melt hann ekki getur. 
En gott er að borða gulrótina, 
grófa brauðið, steinseljuna, 
krækiber og kartöflur 
og kálblöð og tómata. 
Hann verður sæll og viðmótsljúfur 
og vinamargur, heilladrjúgur 
og fær heilar, hvítar tennur, 
heilsu má ei glata. 
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54. Göngum við í kringum

Göngum við í kringum einiberjarunn,  
einiberjarunn, einiberjarunn.  
Göngum við í kringum einiberjarunn,  
snemma á mánudagsmorgni.  

Svona gerum við er við þvoum okkar þvott,  
þvoum okkar þvott, þvoum okkar þvott,  
svona gerum við þegar við þvoum okkar þvott,  
snemma á mánudagsmorgni.  

Snemma á Þriðjudagsmorgni: Vindum okkar þvott  
Snemma á Miðvikudagsmorgni: Hengjum okkar þvott  
Snemma á Fimmtudagsmorgni: Teygjum okkar þvott  
Snemma á Föstudagsmorgni: Straujum okkar þvott  
Snemma á Laugardagsmorgni: Skúrum okkar gólf  
Snemma á Sunnudagsmorgni: Greiðum okkar hár  
Seint á Sunnudagsmorgni: Göngum kirkjugólf 

55. Göngum, göngum

Göngum, göngum 
göngum upp í gilið. 
Gljúfrabúann til að sjá. 
Þar á klettasyllu 
svarti krummi. 
Sínum börnum liggur hjá.  
Bomm bomm bomm bomm 
bommarambabommbomm. 
Bomm bomm bomm bomm 
bomm bomm ba bomm.  

56. Göngum, göngum (Rauðigarður)

Göngum, göngum, 
göngum upp í gilið 
gljúfrabúann til að sjá. 
Þar á klettasyllu svarti krummi 
sínum börnum liggur hjá. 

Bomm bomm bomm bomm  
Bomm borom borom bomm  
Bomm bomm bomm bomm  
Bomm bomm bomm 

57. Hátíð í bæ
Ólafur Gaukur

Ljósadýrð loftin gyllir 
lítið hús yndi fyllir 
og hugurinn heimleiðis leitar því æ 
man ég þá er hátíð var í bæ. 

Ungan dreng ljósin laða, 
litla snót geislum baðar. 
Ég man það svo lengi sem lifað ég fæ, 
lífið þá er hátíð var í bæ. 

Hann fékk bók, en hún fékk nál og tvinna, 
hönd í hönd þau leiddust kát og rjóð. 
Sælli börn nú sjaldgæft er að finna, 
ég syng um þau mitt allra besta ljóð. 
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Söngur dvín svefninn hvetur, 
systkin tvö geta ei betur, 
en sofna hjá mömmu, ég man þetta æ, 
man það þá er hátíð var í bæ.  
                           

58. Haustvísa

Hvert er horfið laufið  
sem var grænt í gær? 
Þótt ég um það spyrji  
verð ég engu nær.  
Blöðin grænu hafa visnað,  
orðin gul og rauð. 
Ef ég horfi miklu lengur  
verður hríslan auð. 

Nú er ís á vatni 
sem var autt í gær. 
Yfir landið hélugráum  
ljóma slær.  
Ég brýt heilann um það – segðu mér  
hvað heldur þú?  
Kemur haustið fyrst á morgun? 
Er það kominð nú? 

Nú er grettin jörðin  
eins og gamalt skar. 
Sjást nú gráar hærur  
þar sem grasið var. 
Yfir fyrrum gróna bala  
liggja frosin spor. 
Ég verð kuldatíð að þola  
þar til kemur vor. 

59. Heims um ból
Sveinbjörn Egilsson

Heims um ból, helg eru jól,  
signuð mær son Guðs ól,  
frelsun mannanna, frelsisins lind,  
frumglæði ljóssins, en gjörvöll mannkind  
meinvill í myrkrunum lá  

Heimi í hátíð er ný,  
himneskt ljós lýsir ský,  
liggur í jötunni lávarður heims,  
lifandi brunnur hins andlega seims,  
konungur lífs vors og ljós  

Heyra má himnum í frá  
englasöng: Allelúja.  
Friður á jörðu því faðirinn er  
fús þeim að líkna, sem tilreiðir sér  
samastað syninum hjá  

60. Hérahjónin (Rauðigarður)

Upp á grænum, grænum himinháum hól 
sá eg hérahjónin ganga. 
Hann með trommu bomm bomm  
bommborommbommbomm. 
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Hún með fiðlu sér við vanga. 
Þá læddist að þeim ljótur byssukall 
og miðaði í hvelli. 
En hann hitti bara trommuna sem small 
og þau hlupu og héldu velli.

61. Hjálpsamur jólasveinn
Hrefna Tynes/Erlent (seinna erindi Gylfi Garðarsson 1996)

Í skóginum stóð kofi einn, 
sat við gluggann jólasveinn. 
Þá kom lítið héraskinn 
sem vildi komast inn. 
"Jólasveinn, ég treysti á þig, 
veiðimaður skýtur mig! 
"Komdu litla héraskinn, 
því ég er vinur þinn.  

                                           

En veiðimaður kofann fann, 
Jólasveinninn spurði hann; 
"Hefur þú séð héraskinn 
hlaupa um hagann þinn ? " 
"Hér er ekki héraskott. 
Haf skaltu þig á brott." 
Veiðimaður burtu gekk, 
og engan héra fékk. 

62. Hóký póký (Rauðigarður)

Við setjum hægri höndina inn, 
við setjum hægri höndina út, 
inn, út, inn, út - og hristum hana til. 

Við gerum hóký-póký  
og snúum okkur í hring. 
Þetta er allt og sumt! 

Oooó-Hóký-hóký-póký!  
Oooó-Hóký-hóký-póký! 
Oooó-Hóký-hóký-póký!  
Þetta er allt og sumt

63. Hreyfa litla fingur

Hreyfa litla fingur 
hreyfa litla fingur 
hreyfa litla fingur 
og frjósa eins og skot. 

Ahhh... 

Hreyfa litlar ... 

(tásur, nebba, augu, munn, tungu, haus,  
fætur, hendur, rassa, okkur sjálf o.fl.) 

64. Höfuð, herðar... (Rauðigarður)

Höfuð, herðar, hné og tær. 
Hné og tær. 
Höfuð, herðar, hné og tær. 
Hné og tær. 
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Augu, eyru, munnur og nef. 
Höfuð, herðar, hné og tær. 
Hné og tær. 

65. Í Betlehem
Valdimar Briem

 Í Betlehem er  :/: barn oss fætt:/: 
Því fagni gjörvöll Adamsætt. 
:/: Hallelúja :/:  

Það barn oss fæddi :/: fátæk mær :/:  
Hann er þó dýrðar Drottinn skær.  
:/: Hallelúja :/:  

Hann var í jötu   :/:lagður lágt :/: 
en ríkir þó á himnum hátt. 
:/: Hallelúja :/:  

Hann vegsömuðu  :/: vitringar :/: 
hann tigna himins herskarar. 
:/: Hallelúja :/:  

Hann boðar frelsi' og  :/: frið á jörð :/:  
og blessun Drottins barnahjörð 
:/: Hallelúja :/: 

Vér undir tökum  :/: englasöng :/:  
og nú finst oss ei nóttin löng. 
:/: Hallelúja :/: 

Vér fögnum komu  :/: Frelsarans :/:  
vér erum systkin orðin hans.  
:/: Hallelúja :/: 

Hvert fátækt hreysi  :/: höll nú er :/: 
Því Guð er sjálfur gestur hér. 
:/: Hallelúja :/:  

Í myrkrum ljómar  :/: lífsins sól :/: 
Þér, Guð sé lof fyrir gleðileg jól. 
:/: Hallelúja :/:  

66. Í leikskóla er gaman (Rauðigarður)

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.

67. Indíánalagið

Lag: Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur 

Það voru einn og tveir og þrír indíánar, 
fjórir og fimm og sex indíánar, 
sjö og átta og níu indíánar. 
Tíu indíánar í skóginum. 

Allir voru með byssur og boga. 
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Allir voru með byssur og boga. 
Allir voru so kátir og glaðir. 
Þeir ætluðu að veiða björninn. 

Suss, þarna heyrðu þeir eitthvað braka, 
suss, þarna heyrðu þeir fugla kvaka. 
Fram kom stóri og grimmi björninn, 
þá hlupu þeir allir til baka. 

Þá hlupu einn og tveir og þrír indíánar, 
fjórir og fimm og sex indíánar, 
sjö og átta og níu indíánar. 
En einn indíáninn varð eftir. 

Hann var ekki hræddur við grimma björninn. 
Hann kom og skaut og hitti björninn. 
Svo tók hann allan haminn með sér 
og hélt heim til hinna níu. 

Þá komu einn og tveir og þrír indíánar, 
fjórir og fimm og sex indíánar, 
,jö og átta og níu indíánar. 
Níu indíánar að sjá hann. 

68. Jambo

Jambo.  
Jambo gunna 
Hava ri ga ni 
Suri sana.
Wa geni  
Wagari bisha 
Gen ja je te 
Ha ku ne ma ta ta 

69. Jólasveinar einn og átta
Enskt lag. Íslensk þjóðvísa

Jólasveinar einn og átta, 
ofan komu af fjöllunum. 
Í fyrrakvöld þeir fóru að hátta, 
fundu hann Jón á völlunum. 
Andrés stóð þar utan gátta 
það átti að færa hann tröllunum. 
Þá var hringt í Hólakirkju 
öllum jólabjöllunum.

70. Jólasveinar ganga um gólf
Lag: Friðrik Bjarnason. Höf. ókunnur

Jólasveinar ganga um gólf 
með gylltan staf í hendi, 
móðir þeirra sópar gólf 
og hýðir þá með vendi. 

Upp á stól stendur mín kanna, 
níu nóttum fyrir jól 
þá kem ég til manna. 

(Jólasveinar ganga um gólf 
með gildan staf í hendi, 
móðir þeirra hrín við hátt 
og hýðir þá með vendi.)

71. Jólasveinninn kemur í kvöld
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Hinrik Bjarnason

Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett, 
ekki nein köll því áðan barst frétt: 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 
Hann arkar um sveit og arkar í borg 
og kynja margt veit um kæti og sorg. 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 
Hann sér þig er þú sefur, 
hann sér þig vöku í. 
og góðum börnum gefur hann 
svo gjafir, veistu' af því. 
Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett, 
ekki nein köll því áðan barst frétt: 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 

Með flautur úr tré og fiðlur í sekk, 
bibbidíbe og bekkedíbekk. 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 
Og brúður í kjól sem bleyta hvern stól, 
flugvélar, skip og fínustu hjól. 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 
Og engan þarf að hryggja 
því allir verða með 
er börnin fara' að byggja sér 
bæ og þorp við jólatréð. 
Hæ! Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett, 
ekki nein köll því áðan barst frétt: 
Jólasveinninn kemur í kvöld. 

72. Jólasveinninn kemur í kvöld
Hinrik Bjarnason

Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett, 
ekki nein köll því áðan barst frétt: 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 
Hann arkar um sveit og arkar í borg 
og kynja margt veit um kæti og sorg. 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 
Hann sér þig er þú sefur, 
hann sér þig vöku í. 
og góðum börnum gefur hann 
svo gjafir, veistu' af því. 
Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett, 
ekki nein köll því áðan barst frétt: 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 

Með flautur úr tré og fiðlur í sekk, 
bibbidíbe og bekkedíbekk. 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 
Og brúður í kjól sem bleyta hvern stól, 
flugvélar, skip og fínustu hjól. 
Jólasveinninn kemur í kvöld! 
Og engan þarf að hryggja 
því allir verða með 
er börnin fara' að byggja sér 
bæ og þorp við jólatréð. 
Hæ! Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett, 
ekki nein köll því áðan barst frétt: 
Jólasveinninn kemur í kvöld. 

73. Jólasveinninn minn
Ómar Ragnarsson
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Jólasveinninn minn jólasveinninn minn 
ætlar að koma í dag  
með poka af gjöfum og segja sögur  
og syngja jólalag. 
Það verður gaman þegar hann kemur 
þá svo hátíðlegt er. 
Jólasveinninn minn, káti karlinn minn 
kemur með jólin með sér. 

Jólasveinninn minn, jólasveinninn minn 
ætlar að koma í kvöld. 
Ofan af fjöllum með ærslum og köllum 
hann arkar um um holtin köld. 
Hann er svo góður og blíður við börnin, 
bæði fátæk og rík. 
Enginn lendir í jólakettinum, 
allir fá nýja flík. 

Jólasveinninn minn, jólasveinninn minn 
arkar um holtin köld, 
af því að litla jólabarnið  
á afmæli í kvöld. 
Ró í hjarta, frið og fögnuð  
flestir öðlast þá. 
Jólasveinninn minn, komdu karlinn minn, 
kætast þá börnin smá. 

74. Kalli litli könguló (Rauðigarður)

Kalli litli könguló 
klifraði upp á vegg. 
Þá kom rigning og Kalli litli féll. 
Upp kom sólin og þerraði hans kropp. 
Kalli litli könguló 
klifraði upp í topp. 

  

75. Karl gekk út um morguntíma (Rauðigarður)

Karl gekk út um morguntíma  
taldi alla sauði sína 
einn og tveir og þrír og fjórir 
allir voru þeir. 
Með höndunum gerum við 
klapp klapp klapp 
Með fótunum gerum við 
stapp stapp stapp. 
Einn tveir þrír ofurlítið spor 
einmitt á þennan hátt er leikur vor. 

  

76. Kisa mín (Rauðigarður)

Kisa mín, kisa mín    
kisa litla grætur.    
Veistu um, veistu um   
vetrarmyrku nætur? 

Litli grís, litli grís,    
leggstu hér á feldinn.    
Sé þér kalt, sé þér kalt, 
settu sprek á eldinn.        
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Góða kýr, góða kýr, 
gáfuleg í auga. 
Bítur gras, bítur gras, 
býr til skrýtna hauga. 

Kisa mín, kisa mín, 
kúrir sig og malar. 
Músasteik, músasteik, 
malar um og hjalar. 

77. Kisa mín (Úr leikritinu Emil í Kattholti)

Kisa mín, kisa mín  
komdu þér á fætur 
þú veist að, þú veist að 
það er dimmt um nætur. 

Litli grís, litli grís  
logar glatt á hlóðum, 
verði kalt verði kalt 
vermdu þig á hlóðum. 

78. Kisutangó

Mín kisa á vökul eyru 
og veiðihár og rófu 
og viðkvæmt lítið trýni 
hún sleikir oft og þvær. 

Hún unir dátt við leiki 
og aldrei sýnir klær 
og engin kisa í heimi 
á svo fimar tær. 

Mín kisa dansar tangó, tangó, tangó, 
hún teygir sig og reigir 
og er svo fött og brött. 
Mín kisa dansar tangó, tangó, tangó, 
ég trúað gæti að margir 
vildu eiga slíkan kött! 
Tra - lala-lala-la - mjá-á-á.

79. Klukknahreim

Klukknahreim, klukknahreim 
hljóma’ um fjöll og fell, 
klukknahreim, klukknahreim 
ber á bláskinssvell. 
Stjarnan mín, stjarnan þín stafar geislum hjarn. 
Gaman er að geta’ um jól 
glaðst sem lítið barn. 

Þótt ei sjái sól, 
sveipar jarðarból 
hug og hjarta manns 
heilög birta’ um jól. 
Mjöllin heið og hrein 
hylur laut og stein. 
Á labbi má þá löngum sjá 
lítinn jólasvein. 

Klukknahreim, klukknahreim...... 

Komið, komið með 
kringum jólatréð. 
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Aldrei hef ég eins 
augnaljóma séð. 
Björn fær hlaupahjól, 
Halla nýjan kjól. 
Sigga brúðu sína við 
syngur „Heims um ból“. 

Klukknahreim, klukknahreim...... 

80. Klukkurím

Klukkan eitt 
eta feitt.
Klukkan tvö 
baula bö. 
Klukkan þrjú 
mjólka kú.
Klukkan fjögur 
kveða bögur. 
Klukkan fimm 
segja bimm. 
Klukkan sex 
borða kex.
Klukkan sjö 
segja Ö. 
Klukkan átta 
fara að hátta. 
Klukkan níu 
veiða kríu. 
Klukkan tíu 
kyssa píu.
klukkan ellefu 
fleyta kellingu. 
Klukkan tólf 
ganga um gólf. 

81. Krummavísur (Rauðigarður)

Krummi krunkar úti 
kallar á nafna sinn. 
Ég fann höfuð af hrúti, 
hrygg og gæruskinn. 
Komdu nú og kroppaðu með mér 
krummi nafni minn. 
Komdu nú og kroppaðu með mér 
krummi nafni minn. 

82. Krummi svaf í klettagjá
Íslenskt þjóðlag. Ljóð: Jón Thoroddsen

Krummi svaf í klettagjá 
kaldri vetrarnóttu á, 
:/: Verður margt að meini, :/: 
fyrr en dagur fagur rann 
freðið nefið dregur hann 
:/: Undan stórum steini :/: 

Allt er frosið úti gor 
ekkert fæst við ströndu mor 
:/: svengd er metti mína, :/: 
ef að húsum heim ég fer 
heimafrakkur bannar mér 
:/: seppi úr sorpi að tína. :/: 

Á sér krummi ýfði stél, 
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einnig brýndi gogginn vel 
:/: flaug úr fjallagjótum, :/: 
lítur yfir byggð og bú, 
á bæjum fyrr en vakna hjú, 
:/: veifar vængjum skjótum. :/: 

Sálaður á síðu lá 
sauður feitur garði hjá 
:/: fyrrum frár á velli, :/: 
krunk, krunk, nafnar, komið hér 
krunk, krunk því oss búin er 
:/: krás á köldu svelli. :/:

83. Kveikjum eld
Lag og ljóð: Árni úr Eyjum

Kveikjum eld, kveikjum eld, 
kátt hann brennur. 
Sérhvert kveld, sérhvert kveld, 
syngjum dátt. 
Örar blóð, örar blóð 
um æðar rennur. 
Blikar glóð, blikar glóð, 
brestur hátt. 

Hæ, bálið brennur, bjarma á kinnar slær. 
Að logum leikur ljúfasti aftanblær. 
Kveikjum eld, kveikjum eld, 
kátt hann brennur. 
Sérhvert kveld, sérhvert kveld, 
syngjum dátt.

84. Kvæðið um fuglana
Lag: Atli Heimir Sveinsson. Ljóð: Davíð Stefánsson frá Fagraskógi

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 
og sumir verða alltaf lítil börn. 
En sólin gyllir sund og bláan fjörð 
og sameinar með töfrum loft og jörð. 

Ég heyri í fjarska villtan vængja þyt, 
um varpann leikur draumsins perluglit. 
Snert hörpu mína himinborna dís, 
og hlustið englar guðs í paradís.

85. Lítill heimur
Lag: It´s a small world, þýðing: Friðrik Guðni Þórleifsson

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 
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lítill heimur ljúfur, hýr 
lítill heimur ljúfur, hýr 
eins og ævintýr. 

86. Litirnir (Rauðigarður)

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. 
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 

87. Litla Gunna (Rauðigarður)

Litla Gunna, litla Gunna 
gráa lambið á. 
Liggur úti í kofa,  
ætlar að fara að sofa. 
Það var fegið 
þegar heyið 
þess kom jötu á.
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88. Litla kvæðið um litlu hjónin

Við lítinn vog, í litlum bæ  
er :,: lítið hús. :,: 
Í leyni inní lágum vegg 
er :,:lítil mús.:,: 
Um litlar stofur læðast hægt 
og lítil hjón,  
því lágvaxin er litla Gunna  
og litli Jón.  

Þau eiga lágt og lítið borð 
og :,:lítinn disk :,: 
og litla skeið og lítinn hníf 
og :,:lítinn fisk :,: 
og lítið kaffi, lítið brauð  
og lítil grjón. - 
því lítið borða litla Gunna  
og litli Jón,  

Þau eiga bæði létt og lítil 
:,: leyndarmál :,: 
og lífið gaf þeim lítinn heila 
og :,: litla sál. :,: 
Þau miða allt sitt litla líf 
við lítinn bæ 
og lágan himin, litla jörð 
og lygnan sæ.  

Þau höfðu lengi litla von 
um :,:lítil börn :,: 
sem léku sér með lítil skip 
við :,:litla tjörn, :,: 
en loksins sveik sú litla von 
þau litlu flón, 
og lítið elskar litla Gunna  
hann litla Jón. 

89. Litlu andarungarnir (Rauðigarður)

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:,:  

90. Lóan er komin
Lag: Amerískt lag. Ljóð: Páll Ólafsson

Lóan er komin að kveða burt snjóinn. 
Að kveða burt leiðindin, það getur hún. 
Hún hefur sagt mér að senn komi spóinn, 
sólskin í dali og blómstur í tún. 
Hún hefur sagt mér til syndanna minna, 
ég sofi of mikið og vinni ekki hót, 
hún hefur sagt mér að vaka og vinna 
og vonglaður taka nú sumrinu mót.

91. Loníetturnar

Ég lonníetturnar lét á nefið 
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svo lesið gæti ég frá þér bréfið. 
Ég las það oft og mér leiddist aldrei 
og lifað gæti ég ei án þín. 
Trallalallalalla ljúfa, 
Trallalallalalla ljúfa. 
Ég las það oft og mér leiddist aldrei 
og lifað gæti ég ei án þín. 

92. Maístjarnan
Lag: Jón Ásgeirsson Ljóð: Halldór K. Laxness

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 
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. 

93. Maístjarnan
Lag: Jón Ásgeirsson Ljóð: Halldór K. Laxness

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 
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, 
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okkar einíngarbands, 
fyrir þér ber ég fána 
þessa framtíðarlands. 

94. Mjólk er góð

Mjólk er góð, fyrir káta krakka, 
kynjaþjóð, bæði álfa og tröll. 
Mjólk er góð, girnileg að smakka, 
glöð og rjóð þá við verðum öll. 
  
Mjólk er góð! 

95. Monday, Tuesday

Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. 
Friday. Saturday. Sunday. 
Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. 
Friday. Saturday. Sunday. 

One, two, three, four, 
five, six and seven. 
One, two, three, four, 
five, six and seven.

96. Mýsla tísla

Mýsla, tísla í músarholu býr, býr, býr, 
langt út í móa. 
Mýsla, tísla er lítið skrítið dýr, dýr, dýr, 
langt út í mó. 

Mýsla, tísla nagar, gnagar ber, ber, ber. 
Mýsla, tísla er kát og  leikur sér,  sér,  sér. 
Mýslu líður vel í móa. 

Mýsla tísla á músabörnin smá, smá, smá, 
langt út í móa. 
Mýsla tísla er mjög á fæti frá, frá, frá, 
langt úti í mó. 

Mýslu tíslu kisa gamla sá, sá, sá. 
Mýslu tíslu kisa vildi ná, ná, ná. 
Mýsla hvarf í holu sína. 

97. Mýslukvæði

Leit ég litla mús  
læðast inn í hús.  
Kötturinn að krækjáí hana  
kannski verður fús.  
   
“Heyrðu heillin smá”,  
hvæsti kisi þá.  
“Í þig hef ég, heillin góða,  
hugsað mér að ná”.  
   
Músin fékk sér mat,  
matinn við hún sat.  
Þegar kisi þarna birtist  
þaut hún ónum gat.  
   
Hopp og hopp og hí,  
hann varð samt af því,  
þótt fljótur væríað finna gatið  
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festíhann sig í því.  

98. Nafnakall (Rauðigarður)

Nú skulum við segja hvað við heitum, 
nú skulum við segja hvað við heitum. 
Hvað heitir þú?

99. Nafnavísa

...dansar á pallinum 
og ... skellihlær 
...er á sokkunum 
og...datt í gær 
...keyrir bíl með ... í 
og ... kastar bolta til ... 

100. Nú er úti norðanvindur (Rauðigarður)
Höf. ókunnur

Nú er úti norðanvindur, 
nú er hvítur Esjutindur. 
Ef ég ætti úti kindur 
þá mundi ég láta þær allar inn, 
elsku besti vinur minn. 
          Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassa-sa. 
          Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassa-sa. 

Upp er runninn öskudagur, 
ákaflega skír og fagur. 
Einn með poka ekki ragur 
úti vappar heims um ból. 
Góðan daginn, gleðileg jól 
          Úmbarassa ... 

Elsku besti stálagrér, 
heyrirðu hvað ég segi þér: 
“Þú hefur étið úldið smér, 
og dálítið af snæri, 
elsku vinurinn kæri”. 
          Úmbarassa ... 

Þarna sé ég fé á beit, 
ei er því að leyna. 
Nú er ég kominn upp í sveit 
á rútunni hans Steina. 
Skilurðu hvað ég meina? 
          Úmbarassa ... 

Höfði stingur undir væng, 
hleypur nú á snærið. 
Hún Gunna liggur undir sæng, 
öll nema annað lærið. 
Nú er tækifærið. 
Úmbarassa ...

101. Nú gaman gaman er

Nú gaman gaman er  
í góðu veðri að leika sér 
og fönnin hvít og hrein 
og hvergi sést á stein 
Ó já húrra, tra la 
Svo bind ég skíði á fiman fót 
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og flýg um móa og grjót. 
Húrra, húrra, húrra ! 

102. Nú skal syngja um... (Rauðigarður)

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,... 

Nú skal syngja um hænsnin  
sem gagga endalaust.  
Þau gefa okkur eggin  
svo öll við verðum hraust. 
Egg, egg, egg, egg, egg. 
Ga, ga, gó... 

Nú skal syngja um lömbin  
sem jarma sætt og blítt. 
Þau gefa okkur ullina  
svo okkur verði hlýtt. 
Ull, ull, ull, ull, ull. 
Me, me, me... 

103. Óli og Berta

Óli fór til Bertu, bakarís tertu 
og bað hana að kyssa sig. 
Þá sagði Berta bakarís terta, 
bara ef þú elskar mig. 
  
Þá sagði Óli sem alltaf var á hjóli 
Berta ég elska þig. 
Þá sagði Berta bakarís terta 
þá máttu kyssa mig. 

104. Pálína með prikið
Norskt þjóðlag. Ljóð: Guðmundur Daníelsson

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.

105. Prumpufólkið

Í Vesturbænum býr skrítinn karl 
og jafnvel furðulegri er konan hans. 

Hann er með rosalega bumbu 
úti á götu þau tvö stíga trylltan dans. 
Þau skreyttu jólatré í júní 
og karlinn sagðist vera kind. 
Þau stóðu á höndum út á túni 
og fóru bæði að leysa vind. 
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Og karlinn prumpar svona ... 
Og konan prumpar svona ... 
og krakkarnir prumpa með ... 
la la la la la la la la la la la la la. 

En fullorðna fólkið það varð brjálað 
og skammaði börnin sín: 
Það er dónaskapur að prumpa 
já, það er sko alls ekkert grín! 
Og lögga kom á hjóli 
og spurði: Hvað þykist þið geta? 
Ég heiti Siggi stóri 
og ég kann sko að freta! 

Og löggan prumpar svona ... 
Og karlinn prumpar svona ... (o.s.frv.) 
Og nú kemur fólk frá útlöndum 
frá Hong Kong og París og Kúala Lúmp. 
Það kemur alla leið til Íslands 
til þessa að heyra alvöru prump. 

Og karlinn prumpar svona ... 
Og (konan, löggan, krakkarnir og túristarnir) prumpa svona ... 
En fullorðna fólkið bara prumpar ekki neitt. 
la la la la la la la la la la la la la. 

106. Ríðum heim til Hóla (Rauðigarður)
Guðmundur Guðmundsson

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, 
sigin ljós í vesturhaf. 
Ríðum heim að Hofi. 

107. Ryksugan á fullu

Ryksugan á fullu étur alla drullu, 
lalalala, lalalala, lalalala. 
Skúra skúbb́ og bóna ríf́ 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. 
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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. 
Og syngi ekki sitt af hvoru tagi. 

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

108. Ræningjarnir leita

Hvar er húfan mín? Hvar er hempan mín? 
Hvar er falska, gamla, fjögra gata flautan mín? 
Hvar er úrið mitt? Hvar er þetta og hitt? 
Hvar er bláa skyrtan, trefilinn og beltið mitt? 
Ég er viss um að það var hér allt í gær. 

Sérðu þvottaskál? Sérðu þráð og nál? 
Sérðu hnífinn, sérðu diskinn og mitt drykkjarmál? 
Sérðu pottana og seglgarnsspottana? 
Sérðu heftið sem ég las um hottintottana? 
Ég er viss um að það var hér allt í gær. 

Sérðu töskuna? Sérðu flöskuna? 
Sérðu eldinn, sérðu reykinn, sérðu öskuna? 
Hvar er peysan blá? Hvar er pyngjan smá? 
Hvar er flísin sem ég stakk í mín stórutá? 
Ég er viss um að það var hér allt í gær. 

Hvar er hárgreiðan? Hvar er eldspýtan? 
Hvar er Kasper, hvar er Jesper, hvar er Jónatan? 
Þetta er ljótt að sjá, alltaf leita má. 
Hvar er kertið sem við erfðum henni ömmu frá? 
Ég er viss um að það var hér allt í gær. 

109. Ræningjavísur

Við læðumst hægt um laut og gil 
og leyndar þræðum götur, 
á hærusekki heldur einn 
en hinir bera fötur. 
Að ræna er best um blakka nótt, 
í bænum sofa allir rótt. 
Þó tökum við aldregi of eða van, 
hvorki Kasper og Jesper né Jónatan. 

Í bakarí við brjótumst inn 
en bara lítið tökum, 
tólf dvergsmá brauð, sex dropaglös 
og dálítið af kökum. 
Svo étur kannske Jónatan 
af jólaköku bláendann. 
Þó tökum við aldregi of eða van, 
hvorki Kasper og Jesper né Jónatan. 

Nú fyllt við höfum fötu og sekk 
af fæðu, dreykk og klæðum.  
Og allt í lagi eins og ber, 
en um það fátt við ræðum. 
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Og margt að annast mun í dag 
en matargerð er okkar fag., 
þó störfum við aldregi of eða van, 
hvorki Kasper né Jesper né Jónatan. 

110. Sá ég spóa

Sá ég spóa suð'r í flóa, 
syngur lóa út í móa. 
Bí, bí, bí, bí. 
Vorið er komið víst á ný. 

111. Siggi var úti

Siggi var úti með ærnar í haga,  
allar þær stukku suður í mó. 
Smeykur um holtin var hann að vaga, 
vissi hann að lágfóta dældirnar smó. 
:,:Agg gagg gagg sagði tófan á grjóti:,: 
Gráleitum augunum trúi ég hún gjóti. 
Aumingja Siggi hann þorir ekki heim. 

112. Sjóræningjasöngur (Úr leikritinu Pétur Pan)
Lag: Kjartan Ólafsson Texti: Karl Ágúst Úlfsson

Hæ hó, hæ hó, 
Fáni kúpu og beina, 
Hæ hó, hæ hó 
Fáni kúpu og beina. 

Frammi í stafni flöggum við 
Fána kúpu og beina. 
Þjórum romm að þekktum sið 
Þú veist hvað ég meina. 

Hæ hó, hæ hó, 
o.s.frv. 

Af okkur stöndum stríðin grimm 
Strauma og illra veðra. 
verði ég allur fyrir fimm 
Finndu mig þá í neðra. 

Hæ hó, hæ hó, 
o.s.frv. 

Allir setja upp óttasvip 
Er ég munda korða, 
yfirgefa allir skip, 
on í djúp sér forða. 

Hæ hó, hæ hó, 
o.s.frv. 

113. Sól, sól skín á mig

Sólin er risin, sumar í blænum, 
Sveitirnar klæðast nú feldinum grænum. 
Ómar allt lífið af ylríkum söng 
Unaðsbjörtu dægrin löng. 

Sól, sól skín á mig. 
Ský, ský burt með þig. 
Gott er í sólinni  
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Að gleðja sig. 
Sól, sól skín á mig. 

Blóm vekur skrautlega iðandi angan,  
Andblærinn gælir við marglita vanga. 
Ómar allt lífið af ylríkum söng 
Unaðsbjörtu dægrin löng. 

Sól, sól….

114. Stafrófið okkar
Ljóð: Þórarinn Eldjárn

A Á B D, Ð E É 
F G H I, Í J K. 
L M N O, Ó og P 
eiga þar að standa hjá. 

R S T U, Ú V næst 
X Y Ý, svo Þ Æ Ö. 
Íslenskt stafróf er hér læst 
í erindi þessi skrítin tvö. 

115. Stóra brúin (Rauðigarður)

Stóra brúin fer upp og niður, 
upp og niður, upp og niður. 
Stóra brúin fer upp og niður, 
allan daginn. 

Bílarnir akar yfir brúna, 
yfir brúna, yfir brúna. 
Bilarnir akar yfir brúna, 
allan daginn. 

Flugvélar fljúga yfir brúna, 
yfir brúna, yfir brúna. 
Flugvélar fljúga yfir brúna, 
allan daginn. 

Skipin sigla undir brúna, 
undir brúna, undir brúna. 
Skipin sigla undir brúna, 
allan daginn. 

Fiskarnir synda undir brúna, 
undir brúna, undir brúna.. 
Fiskarnir synda undir brúna, 
allan daginn. 

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.

116. Strætó (Rauðigarður)

Hjólin á strætó snúast hring, hring,hring, 
hring hring hring, hring hring hring.  
Hjólin á strætó snúast hring hring hring.   
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Út um allan bæinn. 

Hurðin á stætó opnast út og inn,  
út og inn, út og inn.   
Hurðin 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.  

Peningarnir í strætó segja klink kling kling,  
klink kling kling, klink kling kling. 
Peningarnir í strætó segja klink kling kling. 
Út um allan bæinn.  

Fólkið í strætó segja bla bla bla,  
bla bla bla, bla bla bla.   
Fólkið 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 sss sss.    
Bílstjórinn í strætó segir sss sss sss.  
Út um allan bæinn.  

117. Sumarsöngur
Lag og ljóð: Þorsteinn Valdimarsson

Vaki, vaki, vaki, vaki 
vogar, grundir, dalir og fjöll. 
Söng þinn undir taki. 
Ó, sumar, ha-ha-ha, 
sumar börnin þín öll. 

118. Tannpínusöngurinn

Ég týnt hefi öllum  
tönnunum mínum. 
Tannpínupúkinn þar  
læddist í feitt, 
áður ég tuggði með tönnum 
 sem þínum.  
Nú tel ég slíkt fráleitt –  
ég tygg ekki neitt.. 
  
Viðlag: 
 Hann er tannlaus, greyið,  
 takið eftir því, 
 tönnunum hann týndi  
 sykursnúði í. 
 Nú er illt í efni,  
 ekkert tyggja má. 
 Ekki er heldur frýnilegt  
 að horfa á. 
  
Sjáið mig,
er ég segi’ ykkur þetta: 
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Sætindi öll er  
tönnunum böl. 
Annaðhvort munu  
þær ein og ein detta 
ellegar eyðast og 
verða’ ykkur kvöl. 
  
Viðlag: 
  
Illt er að’búa  
við ólukkans púka. 
Aumt er að hafa’ekki  
tennur sem þið. 
Sælgætið má ekki  
gera’ykkur sjúka, 
því séður er púki.  
Hann gefur ei grið. 

119. Tilfinningablús (Rauðigarður)

Ég finn það ofańí maga - ooohó!  
Ég finn það fram í hendur - ooohó!  
Ég finn það niðuŕí fætur - ooohó!  
Ég finn það upp í höfuð - ooohó!  
:,:Ég finn það hér og hér og hér og hér   
og hér og hér og hér   
hvað ég er glöð!  
Hér inníí mér!:,:  
(reið, leið, svöng, þreytt o.s.frv.) 

120. Tunglið, tunglið taktu mig

Tunglið, tunglið taktu mig, 
og berðu mig upp til skýja. 
Þar situr hún móðir mín 
og syngur lofgjörð nýja. 

121. Tvö skref til hægri (Rauðigarður)

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!  

122. Tönnin mín
(Signir sól)

Tönnin mín, tönnin mín, 
tönnin mín er sæt og fín. 
Burstuð hún alltaf er 
bæði þar og hér. 
Borða hollan góðan mat. 
Á tönnina ekki kemur gat. 
Tönnin mín, tönnin mín,  
alltaf hvít og fín. 

123. Uglan (Rauðigarður)

Það var eitt sinn ugla með oddhvasst nef 
tvö lítil augu og átta litlar klær. 
Hún sat uppi í tré og svo komst þú  
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þá flaug hún í burtu og sagði: ú, ú, ú.

124. Um landið bruna bifreiðar (Rauðigarður)
Magnús Pétursson

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 
Ba bú ba bú tra la la la la. 

Um loftin fljúga flugvélar, flugvélar, flugvélar. 
Með þeim við skulum fá oss far og ferðast hér og þar. 
Ba bú ba bú tra la la la la la la 
Ba bú ba bú tra la la la la. 

Um höfin sigla skúturnar, skúturnar, skúturnar. 
Með þeim við skulum fá oss far og ferðast hér og þar. 
Ba bú ba bú tra la la la la la la 
Ba bú ba bú tra la la la la.

125. Upp, upp, upp á fjall (Rauðigarður)
Enskt keðjulag. Textahöf. ókunnur

Upp, upp, upp á fjall, 
upp á fjallsins brún. 
Niður, niður, niður, niður 
alveg nið́r á tún.

126. Úti er alltaf að snjóa

Úti er alltaf að snjóa, 
því komið er að jólunum, 
og kólna fer í Pólunum. 
En sussum og sussum og róa, 
ekki gráta elskan mín, 
þó þig vanti vítamín. 
Ávexti eigum við nóga, - 
handa litlu krökkunum, 
sem kúra sig í brökkunum. 
Þú færð í magann þinn mjóa 
melónur og vínber fín. 
Þótt kinnin þín litla sé kannski soldið 
köld og blá, 
áttu samt vini sem aldrei bregðast: 
Af ávöxtunum skuluð þér nú þekkja þá. 
Sussum og sussum og róa, - 
ekki gráta elskan mín, 
þó þig vanti vítamín. 
Þú færð í magann þinn mjóa 
melónur og vínber fín. 

127. Úti er alltaf að snjóa

Úti er alltaf að snjóa, 
því komið er að jólunum, 
og kólna fer í Pólunum. 
En sussum og sussum og róa, 
ekki gráta elskan mín, 
þó þig vanti vítamín. 
Ávexti eigum við nóga, - 
handa litlu krökkunum, 
sem kúra sig í brökkunum. 
Þú færð í magann þinn mjóa 
melónur og vínber fín. 
Þótt kinnin þín litla sé kannski soldið 
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köld og blá, 
áttu samt vini sem aldrei bregðast: 
Af ávöxtunum skuluð þér nú þekkja þá. 
Sussum og sussum og róa, - 
ekki gráta elskan mín, 
þó þig vanti vítamín. 
Þú færð í magann þinn mjóa 
melónur og vínber fín. 

128. Vér göngum svo léttir í lundu

Vér göngum svo léttir í lundu, 
því lífsgleðin blasir oss við. 
Við lifum á líðandi stundu, 
við lokkandi söngvanna klið. 
Tra-ra-la-la- - - -  

Vér göngum og syngum hér saman, 
því söngurinn hann er vort mál, 
og nú verður glaumur og gaman, 
nú gleðjist hver einasta sál. 
Tra-ra-la-la- - - -  

129. Vertu til er vorið kallar á þig
Rússneskt þjóðlag. Ljóð: Tryggvi Þorsteinsson

Vertu til, er vorið kallar á þig, 
vertu til að leggja hönd á plóg. 
Komdu út því að sólskinið vill sjá þig 
sveifla haka og rækta nýjan skóg.

130. Við erum söngvasveinar (Rauðigarður)

:,:Við erum söngvasveinar á leiðinni út í lönd:,: 
Leikum á flautu, á skógarhorn, á skógarhorn, 
leikum á flautu, fiðlu og skógarhorn, 
og við skulum dansa hopsasa, hopsasa, hopsasa. 
Við skulum dansa hopsasa - HOPSASA

131. Við erum vinir

Við erum vinir, við erum vinir, 
Ég og þú, ég og þú. 
Leikum okkur saman, leikum okkur saman. 
Ég og þú, ég og þú. 
                    (Lag: Meistari Jakob) 

132. Við klöppum öll í einu (Rauðigarður)

Við klöppum öll í einu, 
við klöppum öll í einu, 
við klöppum öll í einu, 
það líkar okkur vel! 

(stöppum, hoppum, grátum, hlæjum,  
sofum, hvíslum, smellum o.s.frv.) 

133. Vikivakar
Lag: Valgeir Guðjónsson. Ljóð: Jóhannes úr Kötlum

Sunnan yfir sæinn breiða 
sumarylinn vindar leiða 
- draumalandið himinheiða 
hlær og opnar skautið sitt. 
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Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

A a ... 
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

Gakk þú út í græna lundinn, 
gáðu fram á bláu sundin 
- mundu að það er stutt hver stundin 
stopult jarðneskt yndið þitt. 
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

A a ... 
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

Allt hið liðna er ljúft að geyma, 
láta sig í vöku dreyma. 
Sólskinsdögum síst má gleyma 
- segðu engum manni hitt. 
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

A a ... 
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt!

134. Vinalagið (Rauðigarður)

:,:Ég sendi þér fingurkoss:,: 
Því við erum allra bestu, 
Bestu, bestu, vinir, vinir. 
Allra bestu, bestu, bestu vinir. 

:,:Ég vinka og veifa þér:,: 
Því við erum ... 

Við leiðumst hönd í hönd, 
Bundin í kærleikans bönd. 
Því við erum ... 

Ég brosi blítt til þín, 
Því þú ert gleði mín. 
Því við erum ... 

135. Vinnumannavísa (Úr leikritinu Emil í Kattholti)

Vinnumaður snauður  
það að vísu ég er, 
áfram líða dagar 
svo við erfiðið hér. 
Plægi ég og sái 
eða pæli og sting, 
hotta mína hesta 
bölva, hrópa og syng. 

136. Vinur minn (Rauðigarður)

Það er skemmtilegast að leika sér  
þegar allir eru með 
í stórum hóp inn um hlátrasköll  
geta ævintýrin skeð 
svo vertu velkominn 
nýji vinur minn 
það er skemmtilegast að leika sér 
þegar allir eru með. 

Það er ótrúlegt hverju lítið bros 
fengið getur breytt  
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getur glatt og huggað jafnvel þá 
sem við þekkjum ekki neitt 
svo vertu velkominn 
nýji vinur minn 
það er ótrúlegt hverju lítið bros 
fengið getur breytt.  

137. Vorið vill ekki koma (Rauðigarður)
Þórarinn Eldjárn

Vorið vill ekki koma 
því veturinn hamast enn 
og bítur með bitru frosti 
bæði dýr og menn. 

Sumarið sefur á meðan 
og safnar birtu og yl 
uns vor og vetur gera 
verkefnum sínum skil. 

En stundum vill á því standa  
að starfið verði laust. 
Sumarið bíður og bíður 
og bíður fram á haust.

138. Vorvindar glaðir
Helgi Valtýsson / Sænskt þjóðlag

Vorvindar glaðir, 
glettnir og hraðir, 
geysast um lundinn rétt eins og börn. 
Lækirnir skoppa, 
hjala og hoppa, 
hvíld er þeim nóg í sæ eða tjörn. 
Hjartað mitt litla, hlustaðu á; 
hóar nú smalinn brúninni frá. 
Fossbúinn kveður, 
kætir og gleður, 
frjálst er í fjallasal. 

139. Vorvísa
Þorsteinn Valdimarsson

Vaki, vaki, vaki, vaki 
vogar, grundir dalir og fjöll, 
söng þinn undir taki. 
Ó, sumar, ha-ha-ha,  
sumar, börnin þín öll.

140. Öxar við ána
Lag: Steingrímur Thorsteinsson Ljóð: Helgi Helgason

Öxar við ána, 
árdags í ljóma 
upp rísi þjóðlið og skipist í sveit. 
Skjótum upp fána, 
skært lúðrar hljóma, 
skundum á Þingvöll og treystum vor heit. 
Fram, fram, aldrei að víkja. 
Fram, fram, bæði menn og fljóð. 
Tengjumst tryggðarböndum, 
tökum saman höndum, 
stríðum, vinnum vorri þjóð. 

141. Það á að gefa börnum brauð
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Íslenskt þjóðlag. Þjóðvísa

Það á að gefa börnum brauð 
að bíta í á jólunum, 
kertaljós og klæðin rauð 
svo komist þau úr bólunum, 
:/: væna flís af feitum sauð 
sem fjalla gekk á hólunum. 
Nú er hún gamla grýla dauð 
og gafst hún upp á rólunum. :/:

142. Það búa litlir dvergar (Rauðigarður)
Lag: þýskt þjóðlag

Það búa litlir dvergar, í björtum dal, 
á bak við fjöllin háu í skógarsal. 
Byggðu hlýja bæinn sinn, 
brosir þangað sólin inn. 
Fellin enduróma allt þeirra tal.

143. Það heyrist að sumrinu seinki (Úr leikritinu Emil í Kattholti)

Það heyrist að sumrinu seinki 
ef setur það enginn á kreik, 
svo blómstur og fuglar í blænum 
þau bregði af gleði á leik. 

Því bið ég öll blómin sér flýta  
að blómstra í grænkandi laut, 
svo heimleiðis sumarið haldi 
því horfin er snjórinn á braut. 

144. Það sem ekki má
Lag og ljóð: Sveinbjörn I. Baldvinsson

Það má ekki pissa bak við 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 útí 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. 
Ekki skjóta pabba með byssunni frá 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 
og 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. 

145. Það var einu sinni api (Rauðigarður)
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Það var einu sinni api 
í ofsa góðu skapi 
hann þoldi ekki sultinn 
og fékk sér banana 
Bananana!! Bananana!! 
Bananana og bananana og bananana!! 

Það var í Örkinni hans Nóa 
öll dýrin fóru að róa. 
Kálfur, hestur, hundur  
og líka krókódíll. 
Krókókódíll!! Krókókódíll!! 
Krókókódíll!! Krókókódíll!! Krókókódíll!! 

146. Þorraþræll

Nú er frost á fróni frýs í æðum blóð. 
kveður kuldaljóð Kári’í jötunmóð. 
Yfir laxalóni liggur klakaþil 
hlær við hríðarbil hamragil. 
Mararbára blá brotnar þung og há 
unnar steinum á yggld og grett á brá.  
Yfir aflatjóni æðrast skipstjórinn. 
Harmar hlutinn sinn hásetinn. 

  

147. Þú skalt klappa (Rauðigarður)

:,: Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund :,: 
Þú skalt klappa allan daginn,  
svo það heyrist út um bæinn. 
Þú skalt klappa ef þú hefur létta lund. 

(stappa, hoppa, vagga, blikka, smella, kyssa, húrra o.s.frv. ) 

148. Þula

,,Tunglið, tunglið, taktu mig 
og berðu mig upp til skýja."  
Hugurinn ber mig hálfa leið 
í heimana nýja. 
Mun þar vera margt að sjá, 
mörgu hefurðu sagt mér frá, 
þegar þú leiðst um loftin blá 
og leist til mín um rifinn skjá. 
Komdu, litla Lipurtá, langi þig að heyra, 
hvað mig dreymdi, hvað ég sá, 
og kannske sitthvað fleira.  
Ljáðu mér eyra. 
Litla flónið, ljáðu mér snöggvast eyra: 
Þar er siglt á silfurbát 
með seglum þöndum, 
rauðagull í rá og böndum, 
rennir hann beint að ströndum, 
rennir hann beint að björtum sólarströndum. 

149. Þýtur í laufi
Lag: Aldís Ragnarsdóttir.. Ljóð: Tryggvi Þorsteinsson

Þýtur í laufi, bálið brennur. 
Blærinn hvíslar:  “sofðu rótt.” 
Hljóður í hafið röðull rennur, 
roðnar og býður góða nótt. 
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Vaka þó ennþá vinir saman 
varðeldi hjá í fögrum dal. 
Lífið er söngur, glaumur, gaman. 
Gleðin, hún býr í fjallasal.


