Gull og perlur/ Texti: Hjálmar Freysteinsson

Hæ góðan dag

Gulli og perlum að safna sér
sumir endalaust reyna.
Vita ekki að vináttan er
verðmætust eðalsteina.

Hæ góðan dag, hello guten tag.
::Welcome, welcome::
Buenos dias, buenos dias.
Hææææææææææææææ!

Gull á ég ekki að gefa þér
og gimsteina ekki neina.
En viltu muna að vináttan er
verðmætust eðalsteina.
Það er leikur að læra
Það er leikur að læra
leikur sá er mér kær,
að vita meira og meira,
meira’ í dag en í gær.
Bjallan hringir, við höldum
heim úr skólanum glöð,
prúð og frjálsleg í fasi.
Fram nú allir í röð.
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Það er skemmtilegast /Hafdís Huld Þrastardóttir

Þorraþræll/Þjóðlag. Ljóð: Kristján Jónsson

og Alistair Wright

Það er skemmtilegast að leika sér
þegar allir eru með.
Í stórum hóp inn um hlátrarsköll
geta ævintýrin skeð.
Svo vertu velkominn
nýi vinur minn.
Það er skemmtilegast að leika sér
þegar allir eru með.
Það er ótrúlegt hverju lítið bros
fengið getur breytt.
Getur glatt og huggað jafnvel þá
sem við þekkjum ekki neitt.
Svo vertu velkominn
nýi vinur minn.
Það er skemmtilegast að leika sér
þegar allir eru með.

2

Nú er frost á Fróni,
frýs í æðum blóð,
kveður kuldaljóð
Kári í jötunmóð.
Yfir laxalóni liggur klakaþil,
hlær við hríðarbyl
hamragil.
Mararbára blá
brotnar þung og há,
unnar steinum á
yggld og grett á brá.
Yfir aflatjóni æðrast skipstjórinn.
Harmar hlutinn sinn
hásetinn.
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Lóan er komin / Lag: Amerískt lag. Ljóð: Páll Ólafsson

Óskasteinar /
Lag: Bardos Lajos. Texti: Hildigunnur Halldórsdóttir

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.

Fann ég á fjalli fallega steina,
faldi þá alla, vildi þeim leyna.
Huldi þar í hellisskúta heillasteina
alla mína unaðslegu óskasteina.
Langt er nú síðan leit ég þá steina
lengur ei man ég óskina neina
er þeir skyldu uppfylla um ævidaga
ekki frá því skýrir þessi litla saga.
Gersemar mínar græt ég ei lengur
geti þær fundið telpa eða drengur.
Silfurskæra kristalla með grænu og gráu
gullna roðasteina rennda fjólubláu.
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Að gæta hennar gildir / Lag: Atli Heimir Sveinsson.
Ljóð: Þórarinn Eldjárn

Á íslensku má alltaf finna svar
og orða stórt og smátt sem er og var,
og hún á orð sem geyma gleði´og sorg,
um gamalt líf og nýtt í sveit og borg.
Á vörum okkar verður tungan þjál,
þar vex og grær og dafnar okkar mál.
Að gæta hennar gildir hér og nú,
það gerir enginn – nema ég og þú.
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Stafrófsvísa / 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 svo læst
í erindi þessi skrýtin tvö.
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Ef sólin væri

Vorvindar / Sænskt þjóðlag. Þýðing Helgi Valtýsson

Ef sólin væri á bragðið eins og sleikjó,
rosalegt fjör yrði þá!
Ég halla mér aftur, rek tunguna út - uhuhuh!
Rosalegt fjör yrði þá!
Ef regnið væri úr bleiku bangsa-gúmmí,
rosalegt fjör yrði þá!
Ég halla mér aftur, rek tunguna út - uhuhuh!
Rosalegt fjör yrði þá!
Ef snjórinn væri úr sykurpúða-poppi,
rosalegt fjör yrði þá!
Ég halla mér aftur, rek tunguna út - uhuhuh!
Rosalegt fjör yrði þá!

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.

Norðanvindur / Höfundur ókunnur
Nú er úti norðanvindur
nú er hvítur Esjutindur.
Ef ég ætti úti kindur
þá myndi ég láta þær allar inn.
Elsku besti vinurinn
Úmbarassa....
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Ég er furðuverk / Ólafur Haukur Símonarson
Ég á augu, ég á eyru
ég á lítið skrítið nef.
Ég á augabrúnir, augnalok
sem lokast þegar ég sef.
Ég á kinnar og varir rauðar
og á höfði hef ég hár
Eina tungu og tvö lungu
og heila sem er klár.
Ég á tennur og blóð sem rennur
og hjarta sem að slær.
Tvær hendur og tvo fætur
tíu fingur og tíu tær.
Ég get gengið og ég get hlaupið
kann að tala mannamál.
Ég á bakhlið, ég á framhlið
innst inni hef ég sál.
Því ég er furðuverk, algert furðuverk
sem að guð bjó til.
Ég er furðuverk, algert furðuverk
lítið samt ég skil.
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Krummi svaf í klettgjá / Höfundur: 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.:/:
Á sér krummi ýfði stél,
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.:,:
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Maístjarnan / Lag: Alþýðulag/Jónas Ásgeirsson. Ljóð:

Allir hafa eitthvað til að ganga á /Ólafur Haukur Símonarson

Halldór Laxnes

Ó hve létt er þitt skóhljóð
og hve lengi 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 allt sem ég hef.
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::Allir hafa eitthvað til að ganga á.
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 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 hnúunum hendast aparnir,
á rassinum leppalúðarnir.
::Allir hafa eitthvað til að ganga á.
Teygðu fram löppina og lof mér að sjá::
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Ruggutönn / Danskt lag eftir Povl Koller og Charlotte( bornogtonlist.net)
Ég er með lausa tönn
hún ruggar geðveikt mikið.
Pabbi vill toga' í mína tönn
en nei, þar dreg ég strikið!
Hún er mín eigin ruggutönn
ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn.
Ég vil ekki missa mína ruggutönn
ruggu-ruggu-ruggutönn.

Ég elska mína ruggutönn
ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn.
Ég vil ekki missa mína ruggutönn
ruggu-ruggu-ruggutönn.

Hafið bláa hafið / Lag: Friðrik Bjarnason. Texti: Örn Arnarson
Hafið, bláa hafið, hugann dregur.
Hvað er bak við ystu sjónarrönd?
Þangað liggur beinn og breiður vegur.
Bíða mín þar æskudrauma lönd.
Beggja skauta byr bauðst mér aldrei fyrr.
Bruna þú nú, bátur minn.
Svífðu seglum þöndum,
svífðu burt frá ströndum.
Fyrir stafni haf og himinninn.

Ég er með lausa tönn
hún ruggar er ég tala.
Mamma vill taka þessa tönn
ég neita því og gala:
Hún er mín eigin ruggutönn
ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn.
Ég vil ekki missa mína ruggutönn
ruggu-ruggu-ruggutönn.
Ég er með lausa tönn
hún ruggar við hvern sopa.
Ég sötra saft í óða önn
því hún ruggar líka er ég ropa!
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