
Gestir út um allt 
 

Hvað er um að vera? 
Hvað gengur hér á? 

Hvers vegna er ljós í stofunni? 
Hvaða lykt er þetta? 

Hver öskrar eins og ljón? 
Danslög af plötum, leikin á grammófón! 

 
Við opnum varlega dyrnar 

læðumst fram á gang 
lítum inn í stofuna 

og sjá! 
Pabbi er uppi á borði og æpir: 

"Ykkar skál, félagar" 
Úr augum mömmu brennur skrítið bál. 

 
Það eru gestir út um allt 

að drekka eitthvað annað en malt, 
hver er að baða sig í fötunum? 

-  
 
 

Það eru gestir út um allt 
að drekka eitthvað annað en malt, 

Gömul kona inn í kústaskáp! 
 

Karl með ístru hneggjar 
á fjóra fætur fer 

Kona opnar gin og skellihlær 
Karíus og Baktus flögra um stofuna 

fiuglabúrið mátar flugfreyja 
 
 

Það eru gestir út um allt 
að drekka eitthvað annað en malt, 

Norsari að veiða gullfiskinn! 
 



Tónlistarverkefni  
_________er um að vera? 
 Hvað Hvert  Hvenær 

 
Hvað __________hér á? 
 liggur syngur  gengur 

 
Hvers vegna er _______í stofunni? 

 ljón  ljós  rós 

 
Hvaða ________ er þetta? 
 mynd  líf  lykt 

 
Hver __________eins og ljón? 
 öskrar hvíslar  þegir 

 
 ________af plötum, leikin á grammófón! 

 vatnsglös  ballföt  danslög 

 
Við ________ varlega dyrnar 
 lokum  opnum skellum 

 
og ___________ fram á gang 
 hræðumst  förum  læðumst 

 
lítum inn í __________ 

 stofuna  eldhúsið  sjoppuna 

 
og sjá! 

 
Pabbi er _________ og æpir: 

 undir borði  upp á borði  á stólnum 

 
"_________ skál, félagar" 
 ykkar  okkar  ekki 

 
Úr augum mömmu brennur ________bál. 

 lítið  skrýtið  skemmtilegt 

 
Það eru ___________ út um allt 
 hestar  kettir  gestir 

 
 

að __________ eitthvað annað en malt, 
 drekka  borða  blanda 



 
hver er að baða sig í _____________? 
 baðinu  vaskinum  fötunum 

-  
 

Það _________gestir út um allt 
 eru  liggja  heyra 

 
að drekka eitthvað annað en _________ 

 salt  vatn  malt 

 
___________kona inn í kústaskáp! 

 geðveik  fögur  gömul 

 
 

Karl með ístru __________ 
 hlær  liggur  hneggjar 

 

á ________ fætur fer 
 stóra  mjóa  fjóra 

 
Kona opnar ________og skellihlær 

 munn  gin  augun 

 
________________ flögra um stofuna 
 Fiðrildi  Karíus og Baktus  Karamellur 

 
______________ mátar flugfreyja 
 fiskabúrið  fuglabúrið  ferðatösku 

 
Það eru gestir ________ 

 út um allt  undir borði  í heimsókn 

 
að drekka _______________ __ malt, 

 brennivín og  appelsín og  eitthvað annað en 

 
Norsari að veiða ___________! 
 köttinn  púðluhundinn  gullfiskinn 

 
 



 
Tónlistarverkefni 
 

Reynið að svara eftirfarandi spurningum um 
lagið áður en þið hlustið á það: 
 
 
Um hvað er lagið? 
 

 
Hver eða hverjir eru að syngja lagið?  
(Sjónarhorni hvers lýsir textinn?) 
 
______________________________________ 
 
Hvernig líður þeim sem syngur lagið? 
 
______________________________________ 
 
 
Hvað heitir lagið? (Hvað haldið þið að það 
heiti?) 
 
 

 
 
 
 
 

  


