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MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

• Ef þig langar að hjálpa til, talaðu við Guðjón. 

   (á sérstaklega við ungmenni 13 ára og  eldri)

• Börn eru á ábyrgð forráðamanna, líka við notkun 

  á leiktækjum 

• Göngum vel um svæðið, pössum upp á grill, prímusa og 

annað eldfimt þar sem litlar hendur gætu náð til.

• Vegna reglna um smitvarnir stendur söfnuðurinn ekki

  fyrir mat, og þarf því hver og einn að sjá um eigin mat.

• Ekki er tekin ábyrgð á persónulegum eigum þátttakenda

• Mælt er með því að mæta á kvöldvökur og morgun-

stundir fyrir góða samveru og þar koma einnig fram up-

plýsingar um komandi dagskrárliði.

• Virðum 1 meters-regluna eftir bestu getu

• Ölvun og neysla vímuefna er óheimil á svæðinu 

• Komum vel fram við hvert annað

• Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir
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Daginn í dag
Daginn í dag, daginn í dag
Gerði Drottinn Guð, 
gerði Drottinn Guð.
Gleðjast ég vil, gleðjast ég vil 
og fagna þennan dag, 
og fagna þennan dag.
Daginn í dag gerði Drottinn Guð.
Gleðjast ég vil 
og fagna þennan dag. 
Daginn í dag, daginn í dag 
gerði Drottinn Guð. 

 
Konungur trjánna

Hvað heitir kongungur trjánna? 

(hú hú)

Hvað heitir sjávarins Guð?

(búbbla búbbla búbbla)

Hvað heitir konungur alheim-

sins?

Og hvað heitir konungur minn?

Hann heitir 

J-E-S-Ú-S. Já!

Hann er konungur minn.

Hann er konungur alheimsins,

Trjánna og sjávarins. (búbbla 

búbbla búbbla)

Hvað heitir konungur trjánna? 

Hvað heitir sjávarins Guð?

Hvað heitir kongungur alheim-

sins?

og, hvað heitir konungur minn?

Who is the king of the jungle?

Who is the king of the sea?

Who is the king of the uiverse

And who is the king of me?

His name is J-E-S-U-S! YES!

He is the king of me.

He is the king of the universe,

The jungle and the sea.

Who is the king of the jungle?

Who is the king of the sea?

Who is the king of the uiverse

And who is the king of me?



5

Lífið er yndislegt
Á þessu ferðalagi fylgjumst við 
að.
Við eigum örlítinn vonarneista 
fyrir hvort annað. 
Í ljósu mánaskini vel ég mér 
stund 
og segi: Ég myndi klífa hæstu 
hæðir fyrir þig.
Ég væri ekkert án þín, myrkrið 
hverfur því að...
Viðlag:
Lífið er yndislegt, sjáðu, 
það er rétt að byrja hér.
Lífið er yndislegt með þér.

Blikandi stjörnur skína 
himninum á.
Hún svarar, ég trúi varla því sem 
augu mín sjá og segir ég gef þér 
hjarta mitt þá skilyrðislaust
Ég veit að þú myndir klífa hæstu 
hæðir fyrir mig
Ég væri ekkert án þín, myrkrið 
hverfur því að...

Viðlag x2
Nóttin hún færist nær, hér við 
eigum að vera.

Núna ekkert okkur stöðvað fær
undir stjörnusalnum, inní Her-
jólfsdalnum.
Viðlag x3

Stjörnur og sól
Stjörnur og sól, blómstur og 
börn,
Já, vindinn og vötn, allt gerði 
Guð. 
Himinn og jörð hans eru verk.
Drottinn við þér viljum þakka. 
 
Viðlag: Drottinn við þökkum 
þér.
Þig einan tignum við.
Herra, við lofum þitt heilaga 
nafn.
Jesús, Guðs son, lifði og lét
sitt líf fyrir menn, alla sem einn.
Lifandi´ í dag dvelur hann hér.
Drottinn við þér viljum þakka.
Viðlag
Andi Guðs einn, helgur og hlýr
nú huggar sem fyrr, uppfræðir 
enn,
Vegsamar Guð, dag eftir dag.
Drottinn við þér viljum þakka.
Viðlag
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Þú komst við hjartað í mér
Viðlag:
Og þegar þú komst inn í líf mitt 
breyttist ég
Þú komst, þú komst við hjartað 
í mér.
Ég þori að mæta hverju sem er
Þú komst, þú komst við hjartað 
í mér.
Á diskóbar ég dansaði frá sirka 
12 til 7
Við mættumst þar með hjörtun 
okkar brotin bæði tvö
Ég var að leita að ást
Ég var að leita að ást

Viðlag
Það er munur á að vera einn og 
vera einmanna
Ég gat ei meir var dauðþreyttur 
á sál og líkama
Ég var að leita að ást
Ég var að leita að ást

Viðlag
:,:Og sem betur fer, og sem betur 
fer þá fann ég þig hér:,:
Á diskóbar ég dansaði frá sirka 
12 til 7

Draumurinn um Nínu
Núna ertu hjá mér, Nína 
Strýkur mér um vangann, Nína 
Ó.haltu í höndina á mér, Nína 
Því þú veist að ég mun aldrei 
aftur 
Ég mun aldrei, aldrei aftur 
Aldrei aftur eiga stund með þér.
 
Það er sárt að sakna, einhvers 
Lífið heldur áfram, til hvers? 
Ég vil ekki vakna, frá þér 
Því ég veit að þú munt aldrei 
aftur 
Þú munt aldrei, aldrei aftur 
Aldrei aftur strjúka vanga minn 

Þegar þú í draumum mínum 
birtist allt er ljúft og gott 
Og ég vildi ég gæti sofið heila öld 
Því að nóttin veitir aðeins 
skamma stund með þér 
Er ég vakna - Nína, þú ert ekki 
lengur hér 
Opna augun - engin strýkur blítt 
um vanga mér 

Dagurinn er eilífð, án þín 
Kvöldið kalt og tómlegt, án þín 
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Er nóttin kemur fer ég, til þín 
viðlag
Er ég vakna – ó Nína, þú ert ekki 
lengur hér 
Opna augun - engin strýkur blítt 
um vanga mér 

Ég er komin heim
Er völlur grær og vetur flýr
Og vermir sólin grund
Kem ég heim og hitti þig
Verð hjá þér alla stund

Við byggjum saman bæ í sveit
Sem brosir móti sól
Ljúfu lífi landið Vítt
Mun ljá og veita skjól

Viðlag:
Sól slær silfri á voga
Sjáið jökulinn loga
Allt er bjart fyrir okkur tveim
Því ég er kominn heim

Að ferðalokum finn ég þig
Sem mér fagnar höndum tveim
Ég er kominn heim
Já, ég er kominn heim.
Viðlag

Glaðasti hundur í heimi
Ég er glaðasti, glaðasti, glaðas-
ti hundur í heimi
Mér er klappað á hverjum degi 
og ég er að fíl’aða.

Ég er glaðasti, glaðasti, glaðas-
ti hundur í heimi
lífið henti í mig beini og ég 
ætla að nag’aða.

Ég hoppa út um holt og hóla
bæði gelti og spangóla
í dag ég ætla mér bara að dóla
Ég er frjáls og engum háður
bæði elskaður og dáður
í hundaskóla lífsins 
hef ég margar gráður.

viðlag

Bakvið kjötbúðina slóra
Hitti Konráð B og Óla
þeir láta mig fá pulsu svaka stóra
Ég ætla niðr’í fjöru að skreppa
gá hvort ég finni aðra seppa
ef ég sé hundsrass læt ég hann 
ekki sleppa…

viðlag 
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Manstu ekki eftir mér
Ég er á vestur leiðinni, 
á háheiðinni. 
Á hundrað og tíu, 
ég má ekki verða of seinn. O - Ó.

Það verður fagnaður mikill 
vegna opnunar, 
fluggrillsjoppunnar.
Svo ég fór, og pantaði borð fyrir 
einn.
Ég frestaði stöðugt að fá mér 
starf, 
síðan síldin hvarf. 
Enda svolítið latur til vinnu 
en hef það samt gott. O - Ó.

Konurnar fíla það mæta vel, 
allflestar að ég tel
ég er og verð bóhem og finnst 
það flott.

Viðlag:
Manstu’ ekki eftir mér? 
Mikið líturðu vel út beibí 
frábært hár. 
Manstu’ ekki eftir mér? 
Hvar ertu búin að vera öll þessi 
ár.

Ég hef nokkurn lúmskan grun 
um að, 
ein gömul vinkona 
geri sér ferð þangað líka. 
Ég veit hvað ég syng... O - Ó
Hún er á svotil á sama aldri og 
ég, 
asskoti hugguleg 
og svo er, hún á hraðri leið inn á 
þing.

Viðlag

Ég er á vestur leiðinni, 
á háheiðinni. 
Á hundrað og tíu, ég má ekki 
verða of seinn. O - Ó.
Það verður fagnaður mikill veg-
na opnunar,
fluggrillsjoppunnar.
Svo ég fór, og pantaði borð fyrir 
einn.

Viðlag x2

Hvar ertu búin að vera öll þessi 
ár. 
Hvar ertu búin að vera öll þessi 
ár.
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Vegir liggja til allra átta
Vegir liggja til allra átta,
enginn ræður för;   
hugur leitar hljóðra nátta    
er hlógu orð á vör,   
og laufsins græna’ á garðsins 
trjám
og gleði þyts í blænum.
Þá voru hjörtun heit og ör
og hamingja’ í okkar bænum.                 

Vegir liggja til allra átta,
á þeim verða skil;
margra’ er þrautin þungra nátta    
að þjást og finna til   
og bíða þess að birti’ á ný
og bleikur morgunn rísi.
Nú strýkur blærinn stafn og þil
stynjandi’ í garðsins hrísi.    

Vor í Vaglaskógi
Kvöldið er okkar og vor um 
Vaglaskóg.
Við skulum tjalda í grænum 
berjamó .
Leiddu mig vinur í lundinn frá í 
gær.
Lindin þar niðar og birkihríslan 
grær.

Viðlag:
Leikur í ljósum, 
lokkum og angandi rósum
leikur í ljósum, 
lokkum hinn vaggandi blær.

Daggperlur glitra um dalinn 
færist ró
draumar þess rætast sem gistir 
Vaglaskóg .
Kveldrauðu skini á krækilyngið 
slær.
Kyrrðin er friðandi mild 
og angurvær.

Viðlag x2
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Kveikjum eld
Kveikjumeld, 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.

Ljúfa Anna
Ljúfa Anna, láttu mig vissu fá.  
Þú ein getur læknað mín hjar-
tasár.
Í kvöld er ég sigli’ á sænum
í svala, ljúfa blænum,
æ komdu þá svo blíð á brá  
út í bátinn mér einum hjá.

Traustur vinur
Enginn veit fyrr en reynir á
hvort vini áttu þá.
Fyrirheit gleymast þá furðu fljótt
þegar fellur á niðdimm nótt.

Já sagt er að, 
þegar af könnunni ölið er
fljótt þá vinurinn fer.
Því segi ég það, 
ef þú átt vin í raun
fyrir þína hönd Guði sé laun.

Því stundum verður mönnum á
styrka hönd þeir þurfa þá
þegar lífið, allt í einu
sýnist einskisvert.
Gott er að geta talað við
einhvern sem að skilur þig.
Traustur vinur 
getur gert kraftaverk.
Mér varð á, 
og þungan dóm ég hlaut
ég villtist af réttri braut.
Því segi ég það, 
ef þú átt vin í raun.
Fyrir þína hönd Guði sé laun.

Viðlag x2 
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Ég veit þú kemur í kvöld til 
mín
Ég veit þú kemur í kvöld til mín, 
þó kveðjan væri stutt í gær,
ég trúi ekki á orðin þín
ef annað segja stjörnur tvær. 

Og þá mun allt verða eins og var, 
sko, áður en þú veist, þú veist,
og þetta eina sem út af bar
okkar á milli í friði leyst.

Og seinna þegar tunglið
hefur tölt um langan veg,
þá tölum við um drauminn
sem við elskum þú og ég.

Ég veit þú kemur í kvöld til mín, 
þó kveðjan væri stutt í gær,
ég trúi ekki á orðin þín
ef annað segja stjörnur tvær. 
ef annað segja stjörnur tvær.

Heyr mína bæn
Heyr mína bæn mildasti blær,
Berðu kveðju mína’ yfir höf,
Syngdu honum saknaðarljóð.
Vanga hans blítt vermir þú sól
Vörum mjúkum kysstu hans brá,
ástarorð hvísla mér frá.

Syngið þið fuglar, ykkar fegurs-
ta ljóða lag,
Flytjið honum, í indælum óði, 
ástarljóð mitt.

Heyr mína bæn bára við strönd,
Blítt þú vaggar honum við barm,
þar til svefninn sígur á brá.
Draumheimi í, dveljum við þá,
Daga langa, saman tvö ein,
Heyr mínar bænir og þrá.

Viðlag

Heyr mína bæn bára við strönd,
Blítt þú vaggar honum við barm,
þar til svefninn sígur á brá.
Draumheimi í, dveljum við þá,
Daga langa, saman tvö ein,
Heyr mínar bænir og þrár.
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Í síðasta skipti
Ég man það svo vel
Manstu það hvernig ég sveiflaði 
þér
Fram og tilbaka í örmunum á 
mér
Ég man það, ég man það svo vel
Því þessar minningar, minningar 
kvelja mig, kvelja mig
Gerðu það, leyf mér að leiða þig
Í síðasta skipti

Haltu í höndina á mér og ekki 
sleppa
Sýndu mér aftur hvað er að 
elska
Og o-o-o-o
Segðu mér
Að þú finnir ekkert og enga 
neista
Og slokknað í þeim glóðum 
sem brunnu heitast
Þá rata ég út

Ég man það svo vel
Manstu það hvernig þú söngst 
alltaf með
Hver einasta bílferð sem 
tónleikar með þér

Ég man það, ég man það svo vel
Því þessar minningar, minningar 
kvelja mig, kvelja mig
Gerðu það, leyf mér að leiða þig

Í síðasta skipti
Haltu í höndina á mér og ekki 
sleppa
Sýndu mér aftur hvað er að elska
Og o-o-o-o
Segðu mér
Að þú finnir ekkert og enga 
neista
Og slokknað í þeim glóðum sem 
brunnu heitast 
í síðasta skipti

Viðlag

Ég er sko vinur þinn
Ég er sko vinur þinn 
Langbesti vinur þinn. 
Gangi illa fyrir þér 
allt á skakk og skjön 
hvert sem litið er. 
Þá skaltu muna vísdóms orð frá 
mér 
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að ég er vinur þinn. 
Já, ég er vinur þinn. 

Ég er sko vinur þinn. 
Langbestivinur þinn
Þér leiðist margt. 
Sama segi ég, 
Já tilveran er ekki alltaf 
dásamleg. 
Þá skaltu muna vísdóms orð frá 
mér 
að ég er vinur þinn. 
Já, ég er vinur þinn. 

Það eru ýmsir vafalaust 
greindari en ég. 
Líka stærri en ég. 
Kannski hjá engum öðrum þá 
vináttan
Jafn innileg á allan veg, já. 

Þó líði ár og öld 
mun vináttan enn við völd. 
Þú færð að finna það, drengur 
minn, 
ég er vinur þinn. 
Já, ég er vinur þinn, langbesti 
vinur þinn.

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
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. 
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Ofboðslega frægur
Hann er einn af þessum stóru, 
sem í menntaskólann fóru 
og sneru þaðan valinkunnir an-
dans menn. 
Ég sá hann endur fyrir löngu, 
í miðri Keflavíkurgöngu, 
hann þótti helst til róttækur og 
þykir enn. 
Já hann er, enginn venjulegur 
maður, 
og hann býr, í næsta nágrenni 
við mig, 
og hann er alveg ofboðslega 
frægur, 
hann tók í höndina á mér, heil-
saði mér. 
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“ 
ég fór gjörsamlega í hnút
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“ 
ég hélt ég myndi fríka út
Hann hefur samið fullt af ljóðum, 
alveg ofboðslega góðum, 
sem fjalla aðallega um sálarlíf 
þíns innri manns. 
Þau er ekki af þessum heimi,
þar sem skáldið er á sveimi

miðja vegu milli malbiksins og 
regnbogans. 
Viðlag

Við ræddum saman heima og 
geyma, 
ég hélt mig hlyti að vera að drey-
ma 
en ég var örugglega vakandi. 
Mér fannst hann vera ansi 
bráður, 
hann spurði hvort ég væri fjáður 
og hvort ég væri allsgáður og 
akandi. 

Já hann er, enginn venjulegur 
maður, 
og hann býr, í sama herbergi 
og ég, 
og hann er alveg ofboðslega 
frægur, 
hann tók í höndina á mér, heil-
saði mér. x2
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“ 
ég fór gjörsamlega í hnút
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“ 
ég hélt ég myndi fríka út x2
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Á Sprengisandi
Ríðum, ríðum, rekum yfir sand-
inn
Rennur sól á bak við Arnarfell
Hér á reiki’ er margur óhreinn 
andinn
Úr því fer að skyggja á jökulsvell
:, : Drottinn leiði drösulinn minn
Drjúgur verður síðasti áfanginn
Þei þei, þei þei. Þaut í holti tófa
Þurran vill hún blóði væta góm
Eða líka einhver var að hóa
Undarlega digrum karlaróm
:, : Útilegumenn í Ódáðahraun
Eru kannski’ að smala fé á laun
Ríðum, ríðum, rekum yfir sand-
inn
Rökkrið er að síga’ á Herðubreið
Álfadrotting er að beisla gandinn
Ekki’ er gott að verða’ á hennar 
leið
:, : Vænsta klárinn vildi’ ég gefa 
til
Að vera kominn ofan í Kiðagil
Ríðum, ríðum, rekum yfir sand-
inn
Rennur sól á bak við Arnarfell
Hér á reiki’ er margur óhreinn 
andinn

Úr því fer að skyggja á jökulsvell
:, : Drottinn leiði drösulinn minn
Drjúgur verður síðasti áfanginn.

Tætum og tryllum
Tætum og tryllum
og tækið nú þenjum
í botni eitthvað lengst upp í 
sveit.     
Tröllum og tjúttum
og tökum svo lagið
í lundi hvar enginn veit.

Allir eru í fínu formi,
enginn nennir neinu dormi,
því nóttin er löng
þó að lífið sé stutt
og allir fara í sveitaferð.

Allt er í fína
og enginn mun sýna af sér
sút eða sorg í kvöld.     
Konráð og Ræna,
hani og hæna,
fatta að hér er gleðin við völd.

viðlag
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Nú liggur vel á mér 
Stína var lítil stúlka í sveit,
stækkaði óðum blómleg og heit.
Hún fór að vinna, varð margt að 
gera,
lærði að spinna, látum það vera.
Svo var hún úti sumar og haust,
svona var lífið strit endalaust.
Samt gat hún Stína söngvana 
sína
sungið með hárri raust.

Nú liggur vel á mér, nú liggur 
vel á mér.
Gott er að vera     léttur í lund,
lofa skal hverja ánægjustund.
Nú liggur vel á mér, nú liggur 
vel á mér.
Gott er að vera     léttur í lund,
lofa skal hverja ánægjustund.

Gaman fannst Sínu’ að glettast 
við pilt,
gaf hún þeim auga, var oftast 
stillt.
Svo sá hún Stjána, það vakti 
þrána,
hann kom á Grána út yfir ána.

Sæl var hún Stína saklaus og 
hraust,
svo fór hann burtu koldimmt um 
haust,
samt gat hún Stína söngvana 
sína
sungið með hárri raust.

Viðlag

Nú er hún Stína gömul og grá,
getur þó skemmt sér 
dansleikjum á,
situr hún róleg, horfir á hina
hreyfast í takt við dansmúsíkina.
Alltaf er Stína ánægð og hraust,
aldrei finnst henni neitt 
tilgangslaust.
Enn getur Stína söngvana sína
sungið með hárri raust.
viðlag

Gordjöss
Líkt og fuglinn Fönix rís
fögur lítil diskódís
upp úr djúpinu
gegnum diskóljósafoss.
Ég er flottur, ég er frægur,
ég er kandís kandífloss.
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Ú, ú, ú, ú, ú, ú.   

Söngröddin er silkimjúk
sjáið bara þennan búk
instant klassík
hér er allt á réttum stað.
Ég er fagur, ég er fríður,
ég er glamúr gúmmelað.

A, a, a, a, a, a, a, a, a.  

Það geta’ ekki allir verið 
gordjöss.
Það geta’ ekki allir verið töff.
Það geta’ ekki allir orðið 
fabjúlöss
eins og ég.  
Það geta’ ekki allir verið 
gordjöss.
Það geta’ ekki allir meikað’ 
það    
eins og ég.  
A, ha, ha.  
A, a, a, a, a, a, a, a, a.  
Ú, ú, ú, ú, ú, ú, ú, ú.  

Húðinni í Díor drekkt,
dressið óaðfinnanlegt
hvílík fegurð

hvað get ég sagt?
Ég er dúndur, ég er diskó,
það er mikið í mig lagt.

Viðlag
Það geta’ ekki allir verið 
gordjöss.
Það geta’ ekki allir verið hit.
Það geta’ ekki allir orðið 
fabjúlöss
eins og ég.  
Það geta’ ekki allir verið 
gordjöss.
Það geta’ ekki allir meikað’ það    
eins og ég.  

Það geta’ ekki allir verið 
gordjöss.
Það geta’ ekki allir verið hann.
Það geta’ ekki allir orðið 
fabjúlöss
eins og ég.  
Það geta’ ekki allir verið 
gordjöss.
Það geta’ ekki allir feikað’ það    
eins og ég.  

A, ha, ha.  
A, a, a, a, a, a, a, a, a.  
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Er ég kem heim í Búðardal
Er ég kem heim í Búðardal,
bíður mín brúðaval
og ég veit þar verður svaka partí.
Bíð ég öllum úr sveitinni;
langömmu heillinni 
það mun verða veislunni margt í.

Ég er lukkunnar pamfíll, svei 
mér þá,  
þó ég hafi ekki víða farið.
Ég er umvafinn kvenfólki. Það 
get ég svarið.
Og minna gagn gera má.  

Þegar vann ég í Sigöldu,
meyjarnar mig völdu
til þess að stjórna sínum 
draumum.
En nú fer ég til Búðardals;
beint heim til kerl’ og karls
sem af gleði tárast í taumum.            
                            
Því nú grætt hef ég meir’ en mér 
finnst nóg.
Heimasætur gefa mér hýrt auga.
Og ég veit að með mér þær vilja 
setj’ upp bauga,
svo verður mér um og ó.  
Viðlag

Jaja Ding dong
When I feel your gentle touch
And things are going our way  
I wanna spill my love on
you all day, all day  

Jaja ding dong (Ding dong)
My love for you is growing 
wide and long
Jaja ding dong (Ding dong)
I swell and burst when I see 
what we become

Jaja ding dong (Ding dong)
Come, come on, baby, we can 
get love on
Jaja ding dong (Ding dong)
When I see you, I feel like ding-
ding dong

Love expands when I’m with you
All over the milky way  
I wanna open up to you
all day, all day  
Alright everyone, move your 
body, woo

viðlag
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Kötukvæði
Það var um kvöld eitt að Kötu ég 
mætti.
Hún var að koma af engjunum 
heim.
Það var í ágúst að áliðnum slætti
og nærri aldimmt á kvöldunum 
þeim.

Hún var svo ung eins og angandi 
rósir.
Ég hafði aldrei séð hana fyrr.
Um vanga dönsuðu lokkarnir 
ljósir
og augun leiftruðu þögul og kyrr.     

Hlýtt ég tók í hönd á Kötu,
horfði’ í augun djúp og blá.     
Gengum síðan burt af götu,
geymdi okkur náttmyrkrið þá.   

En þegar eldaði aftur og birti
í hjarta ákafan kenndi ég sting.
Og fyrir augum af angist mig 
syrti.
Hún var með einfaldan gifting-
arhring.
Hún var með einfaldan gifting-
arhring.

Undir bláhimni
Undir bláhimni blíðsumars 
nætur
barst’ í arma mér rósfagra mey.     
Þar sem döggin í grasinu grætur,    
gárast tjörnin í suðrænum þey.     

Ég var snortinn af yndisleik 
þínum,
ástarþráin er vonunum felld.     
Þú ert ljósblik á lífshimni 
mínum,    
þú er ljóð mitt og stjarna í kveld.     

Ég vil dansa við þig, meðan 
dunar
þetta draumblíða lag, sem eg 
ann.     
Meðan fjörið í æðunum funar     
af fögnuði hjartans, er brann.     

Og svo dönsum við dátt, það er 
gaman,
meðan dagur í austrinu rís.     
og svo leiðumst við syngjandi 
saman    
út í sumarsins paradís.    
Já, út í sumarsinsparadís 
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Ég er eins og ég er 
Ég er eins og ég er,   
hvernig á ég að vera eitthvað 
annað.
Hvað verður um mig,   
ef það sem ég er, 
er bölvað og bannað.

Er þá líf mitt að fela mig og vera 
feiminn
mitt líf var það til þess sem ég 
kom í heiminn.
fúlt finnst mér það líf, að fá ekki 
að segja.
ég er eins og ég er.                             

Ég er eins og ég er,   
Ég vil ekkert hrós, ég vil enga 
vorkunn
Mér líkar mitt lag   
jafnvel þótt öðrum þyki það 
storkun.

En þeir um það, þetta er lagið 
mitt á lífsins morgni,
hvernig væri að sjá það frá því 
sjónarhorni
Fúlt er felumanns líf fyrr en 
hann hrópar
ég er eins og ég er.                             

Ég er eins og ég er   
og hvernig ég er, er alveg á 
hreinu.
Ég er eins og ég er og
biðst ekki afsökunar á neinu.

Þetta er eitt líf, þetta er eina lífið 
sem við eigum
eitt líf og það verður ekkert líf í 
leynum.
Ljúft veður það líf að láta það 
flakka.
ég er eins og ég er.             
ég er eins og ég eeeeeeeeeeer.           

Ég er eins og ég er    
hvernig á ég að vera eitthvað 
annað
hvað verður um mig    
ef það sem ég er er bölvað og 
bannað.

Er þá líf mitt að fela mig og vera 
feiminn
mitt líf var það til þess sem ég 
kom í heiminn.
fúlt finnst mér það líf, að fá ekki 
að segja
ég er eins og ég er.             
ég er eins og ég eeeeeeeeeeer.           
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I am I am beautiful    
ég er eins og ég eeeer                 

Allt fyrir ástina
Sama hvernig fer   
stendur eftir staðreyndin
að ég elska þig
því fær engu breytt
Sama hvernig var   
gæti gefið annan séns
einu sinni enn    

Allt fyrir ástina
eina sem aldrei nóg er af
Mennirnir elska, fórna, kveljast, 
þjást og sakna
Allt fyrir ástina
sama hvað lífið gæfi mér
ég segði út með hatrið inn með 
ástina

Sá sem elskar mest   
vonar allt og umber allt
þó að svikull þú sért
ég fyrirgef þér samt
að vitja allt mest og best   
ég tekið gæti á herðar mér
geri hvað sem er    
viðlag

Vegbúinn
Þú færð aldrei’að gleyma
þegar ferð þú á stjá.
Þú átt hvergi heima
nema veginum á.  

Með angur í hjarta
og dirfskunnar móð  
þú ferð þína eigin,
ótroðnu slóð.

Vegbúi, sestu mér hjá.
Segðu mér sögur,
já, segðu mér frá.
Þú áttir von,      
nú er vonin farin á brott
flogin í veg.         

Þú færð aldrei’að gleyma
þegar ferð þú á stjá.
Þú átt hvergi heima
nema veginum á.  

Með angur í hjarta
og dirfskunnar móð  
þú ferð þína eigin,
ótroðnu slóð.

Viðlag x2 
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Gleðibankinn
Tíminn líður hratt 
á gervihnattaöld      
Hraðar sérhvern dag, hraðar 
sérhvert kvöld      
Ertu stundum hugsandi yfir 
öllum gulu miðunum?
Þú tekur kannski of mikið út úr 
Gleðibankanum?  

Hertu upp huga þinn, hnýttu allt 
í hnút      
Leggur ekkert inn, tekur bara út      
Syndir þínar sem þú aldrei 
drýgðir
sitja í þankanum
Óútleystur tékki 
í Gleðibankanum  

Þú skalt syngja lítið lag
Um lífsgleðina sjálfa í brjósti 
þér
Og láttu heyra að þú eigir litið 
gleði hús    
Kósí lítið lag,
sem gæti gripið mig og hvern 
sem er
Þú leggur ekki inn 
í Gleðibankann tóman Blús      

viðlag

Hertu upp huga þinn, hnýttu allt 
í hnút      
Leggur ekkert inn, tekur bara út      
Syndir þínar sem þú aldrei 
drýgðir
sitja í þankanum
Óútleystur tékki 
í Gleðibankanum  

viðlag

Í fjarlægð
Þig, sem í fjarlægð fjöllin bak við 
dvelur
og fagrar vonir tengdir líf mitt 
við.   
Minn hugur þráir, hjartað ákaft 
saknar,
er horfnum stundum, ljúfum 
dvel ég hjá.   
Heyrirðu ei, þig hjartað kallar á?   
Heyrirðu ei storm er kveðju 
mína ber?   
Þú fagra minning eftir skildir 
eina   
sem aldrei gleymist meðan lífs 
ég er.
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Rangur maður 
Af hverju get ég ekki    
lifað eðlilegu lífi

Af hverju get ég ekki
lifað business lífi
keypt mér húsbíl og íbúð

Af hverju get ég ekki
gengið menntaveginn
þangað til að ég æli  

Af hverju get ég ekki
gert neitt af viti
af hverju fæddist ég loser, jé,jé,jé.

Ég er rangur maður á röngum 
tíma
í vitlausu húsi.
Ég er rangur maður á röngum 
tíma
í vitlausu húsi, jé,jé,jé.

Af hverju er lífið svona ömurlegt
ætli það sé skárra í Zimbabwe

Af hverju var ég fullur á virkum 
degi
af hverju mætti ég ekki í tíma

Af hverju get ég ekki
byrjað í íþróttum
og hlaupið um eins og asni

Af hverju get ég ekki
verið jafn hamingjusamur
og Sigga og Grétar í Stjórninni, 
jé,jé,jé.

viðlag x2

Einu sinni á ágústkvöldi
Einu sinni á ágústkvöldi
austur í Þingvallasveit
gerðist í dulitlu dragi
dulítið sem enginn veit,
nema við og nokkrir þrestir
og kjarrið græna inn í Bolabás
og Ármannsfellið fagurblátt
og fannir Skjaldbreiðar
og hraunið fyrir sunnan 
Eyktarás.

Þó að æviárin hverfi
út á tímans gráa, rökkur-veg,
við saman munum geyma þetta
ljúfa leyndarmál,
landið okkar góða, þú og ég.
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Ég bið að heilsa
Nú andar suðrið sæla vindum 
þíðum;
á sjónum allar bárur smáar rísa
og flykkjast heim að fögru landi 
ísa,
að fósturjarðar minnar strönd og 
hlíðum.  

Ó, heilsið öllum heima rómi 
blíðum
um hæð og sund í drottins ást og 
friði;
kyssið þið, bárur, bát á fiskimiði;
blásið þið, vindar, hlýtt á kinnum 
fríðum.  

Vorboðinn ljúfi, fuglinn trúr, sem 
fer
með fjaðrabliki háa vegaleysu
í sumardal að kveða kvæðin þín,
heilsaðu einkum, ef að fyrir ber
engil með húfu og rauðan skúf, í 
peysu;
þröstur minn góður, það er stúl-
kan mín.

Hótel jörð
Tilvera okkar er undarlegt 
ferðalag.
Við erum gestir og hótel okkar 
er jörðin.
Einir fara og aðrir koma í dag,
því alltaf bætast nýjir hópar í 
skörðin.

Og til eru ýmsir, sem ferðalag 
þetta þrá,   
en þó eru margir, 
sem ferðalaginu kvíða.  
Og sumum liggur reiðinnar 
ósköp á,   
en aðrir setjast 
við hótelgluggann og bíða.   

En það er margt um manninn á 
svona stað
og meðal gestanna er sífelldur 
þys og læti.
Allt lendir í stöðugri keppni um 
að koma sér að  
og krækja sér í nógu þægilegt 
sæti.

En þó eru sumir, sem láta sér 
lynda það   
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að lifa úti í horni, óáreittir og 
spakir,  
því það er svo misjafnt, sem 
mennirnir leita að,   
og misjafn tilgangurinn, sem 
fyrir þeim vak ir.   

En mörgum finnst hún dýr þessi 
hóteldvöl,
þó deilt sé um, hvort hótelið 
sjálft munigræða
En við, sem ferðumst, eigum ei 
annars völ.
Það er ekki um fleiri gististaði að 
ræða.
Að vísu eru flestir velkomnir 
þangað inn,   
og viðbúnaður, er gestirnir koma 
í bæinn.
og margir í allsnægtum una þar 
fyrst um sinn,
En áhyggjan vex, er menn nál-
gast burtferðardag   inn.   

Þá streymir sú hugsun um oss 
sem ískaldur foss,
að allt verði loks upp í dvölina 
tekið frá oss,   
er dauðinn, sá mikli rukkari, 

réttir oss  
reikninginn yfir það, sem var 
skrifað hjá oss.

Þá verður oss ljóst, að framar ei 
frestur gefst
né færi á að ráðstafa nokkru 
betur.  
Því alls, sem lífið lánaði, dauðinn 
krefst
í líku hlutfalli og Metúsalem og 
Pétur.   

Litla flugan
Lækur tifar létt um máða steina.
Lítil fjóla grær við skriðufót
Bláskel liggur brotin milli hleina.
Í bænum hvílir íturvaxin snót.
Ef ég væri orðinn lítil fluga,
Ég inn um gluggann þreytti flug-
ið mitt,
og þó ég ei til annars mætti 
duga,
ég eflaust gæti kitlað nefið þitt 
ég eflaust gæti kitlað nefið þitt.
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Ást
Sólin brennir nóttina
og nóttin slökkvir dag;
þú ert athvarf mitt fyrir
og eftir sólarlag.     
Þú ert yndi mitt áður
og eftir að dagur rís,
svölun í sumarsins eldi   
og sólbráð á vetrarins ís.  

Svali á sumardögum     
og sólskin um vetrarnótt,
þögn í seiðandi solli
og söngur ef allt er hljótt.
Söngur í þöglum skógum
og þögn í borganna dyn,
þú gafst mér jörðina og grasið
og Guð á himnum að vin.          

Þú gafst mér skýin og fjöllin 
og Guð     
til að styrkja mig      
ég fann ei hvað lífið var fagurt
fyrr en ég elskaði þig.          
Ég fæddist til ljóssins og lífsins
er lærði ég að unna þér,      
og ást mín fær ekki fölnað
fyrr en með sjálfri mér.          

Aldir og andartök hrynja
með undursamlegum nið;
það er ekkert í heiminum öllum
nema eilífðin, Guð - og við.          

viðlag x2

Þytur í laufi
Þýtur í laufi bálið brennur.
Blærinn hvíslar: “Sofðu rótt.”
Hljóður í hafi röðull rennur,
roðnar og býður góða nótt.

Vaka þá ennþá vinir saman
varðeldi hjá í fögrum dal.     
Lífið er söngur, glaumur gaman.
Gleðin, hún býr í fjallasal.  
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Í bláum skugga
Í bláum skugga, af broshýrum 
reyr.
Við eigum pípu, kannski’ eilítið 
meir.
Við eigum von og allt sem dæmt 
og deyr.
Úúúúúú...

Við áttum kaggann, þúfur og 
þras.
Og kannski dreitil í tímans glas.
En hvað er það, á við gott ly-
fjagras.

Úúúúúú...

Og þegar vorið kemur á kreik.
Þá tek ég flugið, og fæ mér reyk.
Hann er mín trú, og festa í lífsins 
leik.

Úúúúúú...



Ísland er land þitt
Ísland er land þitt, og ávallt þú 
geymir
Ísland í huga þér, hvar sem þú 
ferð.
Ísland er landið, sem ungan þig 
dreymir.
Ísland í vonanna birtu þú sérð.     
Ísland í sumarsins algræna 
skrúði,
Ísland með blikandi 
norðljósatraf.
Ísland, er feðranna afrekum 
hlúði.
Ísland er foldin, sem lífið þér gaf.

Íslensk er þjóðin, sem arfinn 
þinn geymir.
Íslensk er tunga þín skír eins og 
gull.
Íslensk sú lind, sem um æðar þér 
streymir.
Íslensk er vonin af bjartsýni full.     
Íslensk er vornóttin albjört sem 
dagur.

Íslensk er lundin með 
karlmennsku þor.
Íslensk er vísan, hinn íslenski 
bragur.
Íslensk er trúin á frelsisins vor.

Ísland er land þitt, því aldrei skal 
gleyma.
Íslandi helgar þú krafta og starf.
Íslenska þjóð, þér er ætlað að 
geyma
íslenska tungu, hinn dýrasta arf.     
Ísland sé blessað um aldanna 
raðir,
íslenska moldin, er lífið þér gaf.
Ísland sé falið þér, eilífi faðir.
Ísland sé frjálst meðan sól gyllir 
haf.


