Sönglögin okkar í Korpukoti

Tekið saman héðan og þaðan - KBV.

Hreyfisöngvar
Nú er úti norðanvindur
Nú er úti norðanvindur,
nú er hvítur Esjutindur.(Súlutindur)
Ef ég ætti úti kindur,
mundi’ ég láta’ þær allar inn,
elsku besti vinur minn!
:,: Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassassa :,:

Dúkkan hennar Dóru
Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt,
hún hringdi og sagði lækni að koma fljótt, fljótt, fljótt.
Læknirinn kom þá með sína tösku og sinn hatt
-hann bankaði á dyrnar: Ra, ta, ta, ta, tatt!
Hann skoðaði dúkkuna og hristi sinn haus:
Hún skal í rúmið og ekkert raus!
Hann skrifaði á miða hvaða pillu hún skyldi fá:
Ég kem aftur á morgun, ef hún er enn veik þá.
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Um landið bruna bifreiðar
Um landið bruna bifreiðar,
bifreiðar, bifreiðar,
með þeim við skulum fá oss far
og ferðast hér og þar.
Ba-bú, ba-bú,
tr-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…

Við erum söngvasveinar
:,: 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!!

Bátasmiðurinn
Ég negli og saga og smíða mér bát
og síðan á sjóinn ég sigli með gát.
Og báturinn vaggar og veltist um sæ,
ég fjörugum fiskum með færinu næ.
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Karl gekk út um morguntímann
Karl gekk út um morguntímann
taldi alla sauði sína
Einn og tveir og þrír og fjórir,
allir voru þeir.
Með höndunum gerum við klapp klapp,
með fótunum gerum við stapp stapp stapp,
Einn, tveir þrír, ofurlítið spor,
einmitt á þennann hátt er leikur vor.

Í Korpukoti er gaman
Í Korpukoti er gaman,
þar leika allir saman.
Leika úti og inni
og allir eru með.
Þeir hnoða leir´ og lita,
þið ættuð bara að vita
hvað allir eru duglegir
í leikskólanum hér.
KORPUKOT
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Apalagið
5 litlir apar sátu uppi í tré.
Þeir voru að stríða krókódíl
“Þú nærð ekki mér”!
Þá kom hann herra krókódíll
svo hægt og rólega og hamm!
(klappa saman lófunum)
(Síðan verða þeir 4 litlir…, svo 3 litlir…)

Upp á grænum, grænum,
Upp á grænum, grænum himinháum hól
sá ég hérahjónin ganga.
Hann með trommu
- bomm, bomm, bombarombommbomm!
Hún með fiðlu sér við vanga.
Þá læddist að þeim ljótur byssukarl
sem miðaði í hvelli!
En hann hitti bara trommuna sem small
og þau hlupu og héldu velli.
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Fiskarnir tveir
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
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!

Fingralagið
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 ér ég, hér er ég.
Góðan daginn, daginn, daginn.
Baugfingur, baugfingur, hvar ert þú?
Hér er ég, hér er ég.
Góðan daginn, daginn, daginn.
Litlifingur, litlifingur, hvar ert þú?
Hér er ég, hér er ég.
Góðan daginn, daginn, daginn.
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Nú skal syngja um...
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 mu mu mu,
mu mu mu, mu mu mu mu mu,
mu mu mu,mu mu mu mu mu
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, ga ga ga ga gó
Ga ga gó, ga ga ga ga gó
Ga ga gó, ga ga ga ga gó
Ga ga 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, me me me me me
Me me me, me me me me me
Me me me, me me me me me
Me me me, me me.
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Strætó
Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring,
hring, hring, hring,
hring, hring, hring!
Hjólin á strætó snúast hring, hring, hring
- út um allan bæinn!
Hurðin á strætó opnast út og inn,
út og inn, út og inn!
Hurðin á strætó opnast út og inn
- 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 segir bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
bla, bla, bla!
Fólkið í strætó segir 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 uss, suss, suss,
uss, suss, suss,
uss, suss, suss!
Bílstjórinn í strætó segir uss, suss, suss
- út um allan bæinn!
Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb,
bíb, bíb, bíb,
bíb, bíb, bíb!
Flautan í strætó segir bíb, bíb, bíb
- út um allan bæinn!
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Ég ætla að syngja
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 olboginn
og handleggurinn.
Ég ætla að syngja,
ég ætla að syngja,
ég ætla að syngjalítið lag.
Hérna eru tærnar,
hérna er hællinn.
hérna er hnéð á mér
og fótleggurinn hér
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“Druslu-lagið”
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.
Drun, drun!!

Nafnalag
:,:Nú skulum við segja hvað við heitum:,:
Hvað heitir þú?
:,:"Jóna", "Jóna", je je je:,:

Litlu andarungarnir
Litlu andarungarnir
allir synda vel, allir synda vel
höfuð hneigja í djúpið og hreyfa lítil stél,
höfuð hneigja í djúpið og hreyfa lítil stél.
Litlu andarungarnir
ætla út á haf, ætla út á haf
fyrst í fjarlægð skima og fara svo í kaf,
fyrst í fjarlægð skima og fara svo í kaf.
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Allur matur
Allur matur á að fara
upp í munn og ofan´í maga.
Heyrið það, heyrið það!
Svo ekki gauli garnirnar.

Fingurnir
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 höndum.

Á sandi byggði
Á sandi byggði heimskur maður hús,
á sandi byggði heimskur maður hús,
á sandi byggði heimskur maður hús
og þá kom steypiregn.
Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx,
og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx,
og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx
og húsið á sandi, það féll.
Á bjargi byggði hygginn maður hús,
á bjargi byggði hygginn maður hús,
á bjargi byggði hygginn maður hús
og þá kom steypiregn.
Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx,
og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx,
og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx
og húsið á bjargi stóð fast.
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Höfuð, herðar, hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær
Augu, eyru, munnur og nef.
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.
Bringa, magi, bak og rass.
Hnakki, kinnar, haka, háls,
haka, háls.

Kalli litli könguló
Kalli litli kónguló klifraði upp á vegg.
Þá kom regnið og Kalli litli féll
Svo kom sólin og þerraði hans kropp
og Kalli litli kónguló klifraði upp í topp.
Kalli litli kónguló klifrar upp í rúm
það er komin nótt og allt er orðið hljótt
Mamma kemur inn og bíður Góða Nótt
Og Kalli litli kónguló sofnar vært og rótt
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Nú er úti norðanvindur
Nú er úti norðanvindur
nú er hvítur Esjutindur
ef ég ætti úti kindur
myndi ég láta þær allar inn
elsku besti vinurinn.
:,: Umbarassa, umbarassa,
umbarassassa :,:
Upp er runninn öskudagur
ákaflega skýr og fagur
einn með poka ekki ragur
úti vappar heims um ból
góðan daginn - gleðileg jól.
:,: Umbarassa, umbarassa,
umbarassassa :,:
Elsku besti stálagrér
heyrirðu hvað ég segi þér þú hefur étið úldið smér
og dálítið af snæri
elsku vinurinn kæri.
:,: Umbarassa, umbarassa,
umbarassassa :,:
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?
:,: Umbarassa, umbarassa,
umbarassassa :,:
Höfði stingur undir væng
hleypur nú á snærið.
Hún Gunna liggur undir sæng
öll nema annað lærið.
Nú er tækifærið.
:,: Umbarassa, umbarassa,
umbarassassa :,:
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Höfuð, herðar, hné og tær
Höfuð, herðar, hné og tær
hné og tær.
Höfuð, herðar, hné og tær,
hné og tær.
Augu, eyru, munnur og nef.
Höfuð, herðar, hné og tær, hné og tær.

Í grænni lautu
Í grænni lautu þar geymi ég hringinn
sem mér var gefinn og hvar er hann nú,
sem mér var gefinn og hvar er hann nú?

Froskalagið
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-dojojojng
Umm-E sagði lítil græn eðla einn dag
Umm- E sagði lítill græn eðla
Umm- E sagði lítill græn eðla einn dag
Og svo líka Umm-E……EEEE
King kong sagði stór svartur api einn dag
Kong kong sagði stór svartur api
King kong sagði stór svartur api einn dag
Og svo líka king kong (berja á brjóst)
Úú sagði lítill hvítur draugur einn dag
Úú sagði lítill hvítur draugur
Úú sagði lítill hvítur draugur einn dag
Og svo líka úú (aaarg)
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Sumarlög
Lóan er komin
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.

Sól skin á mig
Sól sól skín á mig
Sól sól skín á mig
ský ský burt með þig.
Gott fyrir sólina´að gleðja sig
sól sól skín á mig.

Sól úti
Sól úti, sól inni
sól í hjarta, sól í sinni.
Sól meiri sól.

Datt í kolakassann
(nöfn barnanna sett í eyðurnar)
______ datt í kolakassann
hæfadderí, fadderall-all-a.
______ átti að passa ‘ann/’ana
hæfadderí, fadderall-all-a.
Viðlag 1:
Ef hún/hann ______ vissi það
þá yrði ‘ann/’ún alveg steinhissa.
Hæfadderí, hæfaddera,
hæfadderí, fadderall-all-a.
Reykurinn
Við ýtum reyknum út
og við togum reykinn inn
og reykurinn fer upp um skorsteininn.
Syngjum glorí, glorí, hallelúja
og reykurinn fer upp um skorsteininn.
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Það var einu sinni api…
Það var einu sinni api í ofsa góðu skapi,
hann vildi ekki grautinn en fékk sér banana:
Banananana - (smella tvisvar í góminn)
Banananana - (smella tvisvar í góminn)
Banananana, banananana, banananana (smella tvisvar í góminn).

Víkivakar
Sunnan yfir sæinn breiða
sumarylinn vindar leiða.
Draumalandið himinheiða
hlær- og opnar skautið sitt.
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 yndi þitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt.
Allt hið liðna er ljúft að geyma,
-láta sig í vöku dreyma.
Sólskinsdögum sízt gleyma,
-segðu engum manni hitt!
Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt.

Út um mela og móa
Út um mela og móa
syngur mjúkrödduð lóa
og frá sporléttum spóa
heyrist sprellfjörugt l
A a a holleratse hía
holleratse hí hú hú hú
holleratse hía holleratse hí hú hú hú
holleratse hía holleratsehí hú hú hú
holleratse hía hú
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Vertu til er vorið kallar á þig
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.

Vorvindar glaðir
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.

Sá ég spóa
Sá ég spóa
Suður í flóa.
Syngur lóa
út um móa:
“bí, bí, bí, bí”
vorið er komið víst á ný

Siggi var úti
Siggi var úti með ærnar í haga,
allar stukku þær suður í mó.
Smeykur um holtin var hann að vaga,
vissi hann að lágfóta dældirnar smó.
Agg, gagg, gagg sagði tófan á grjóti,
agg, gagg, gagg sagði tófan á grjóti.
Gráleitum augunum trúi ég hún gjóti.
Greyið hann Siggi hann þorir ekki heim.
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Með sól í hjarta
Með sól í hjarta
og söng á vörum ,
við setjumst niður í
grænni laut.
Í lagu kjarri við
Kveikjum eldinn,
Kakó hitum og
eldum graut.

Út um mó, inni í skóg
Út um mó, inn í skóg,
upp í hlíð í grænni tó.
Þar sem litlu berin lyngi vaxa á,
tína, tína, tína má.
Tína þá berjablá,
börn í lautu til og frá.
Þar sem litlu berin lyngi vaxa á,
tína, tína, tína má.

Lítill heimur
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!
Lítill heimur, ljúfur, hýr!
Lítill heimur, ljúfur, hýr!
Eins og ævintýr.

Það búa litlir dvergar
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.
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Við klöppum öll í einu
Við klöppum öll í einu
Við klöppum öll í einu
Við klöppum öll í einu
Það líka okkur vel
Við...hlæjum-stöppum-smellum-blikkum...

Fram í heiðanna ró
Fram í heiðanna ró
fann ég bólstað og bjó
þar sem birkið og fjalldrapinn grær.
Þar er vistin mér góð'
aldrei heyrist þar hnjóð,
þar er himininn víður og tær.
Heiðarból ég bý,
þar sem birkið og fjalldrapinn grær
þar er vistin mér góð
aldrei heyrist þar hnjóð,
þar er himininn víður og tær.
Mörg hin steinhljóðu kvöld
upp í stjarnanna fjöld
hef ég starað með spyrjandi þrá.
Skyldi dýrðin í geim
bera af dásemdum þeim
sem vor draumfagri jarðheimur á?
Heiðarból .....
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Lítill fugl
Lítill fugl á laufgum teigi
losar blund á mosasæng.
Heilsar glaður heiðum degi
hristir silfurdögg af væng
Flýgur upp í himinheiðið
hefur geislastraum í fang.
Siglir morgun svala leiðið
sest á háan klettadrang
Þykist öðrum þröstum meiri
þenur brjóst og sperrir stél.
Vill að allur heimur heyri
hvað hann syngur listavel
Skín úr augum skáldsins gleði
skelfur rödd við ljóðin ný
þó að allir þrestir kveði
þetta sama dirrindí

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.
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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.
Leikur í ljósum lokkum og angandi rósum,
leikur í ljósum lokkum hinn vaggandi blær.
Dagperlur glitra um dalinn færist ró,
draumar þess rætast sem gistir Vaglaskóg.
Kveldrauðu skini á krækilyngið slær.
Kyrrðin er friðandi, mild og angurvær.
Leikur í ljósum lokkum og angandi rósum,
leikur í ljósum lokkum hinn vaggandi blær.
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Jólalög

Aðfangadagskvöld
Nú er Gunna á nýju skónum,
nú eru að koma jól,
Siggi er á síðum buxum,
Solla á bláum kjól.
Mamma er enn í eldhúsinu
eitthvað að fást við mat,
indæla steik hún er að færa
upp á stærðar fat.
Pabbi enn í ógnar basli
á með flibbbann sinn:
,,Fljótur Siggi,finndu snöggvast flibbahnappinn minn!"
Kisu er eitthvað órótt líka,
út fer brokkandi,
ilmurinn úr eldhúsinu
er svo lokkandi.
Jólatréð í stofu stendur,
stjörnuna glampar á,
kertin standa á grænum greinum,
gul og rauð og blá.
---Ragnar Jóhannesson

Jólasveinar ganga um gólf
Jólasveinar ganga um gólf
með gildan staf í hendi,
móðir þeirra sópar gólf
og flengir þá með vendi.
:,: Upp á stól stendur mín kanna,
níu nóttum fyrir jól
þá kem ég til manna :,:
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Það á að gefa börnum brauð
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,
gafst hún upp á rólunum

Skín í rauðar skotthúfur
Skín í rauðar skotthúfur
skuggalangan daginn,
jólasveinar sækja að
sjást um allan bæinn.
Ljúf í geði leika sér
lítil börn í desember,
inn í frið og ró, útí frost og snjó
því að brátt koma björtu jólin,
bráðum koma jólin.
Uppi á lofti, inni í skáp
eru jólapakkar,
titra öll af tilhlökkun
tindilfættir krakkar.
Komi jólakötturinn
kemst hann ekki í bæinn inn,
inn í frið og ró, inn úr frosti og snjó,
því að brátt koma björtu jólin,
bráðum koma jólin.
Stjörnur tindra stillt og rótt,
stafa geislum björtum.
Norðurljósin loga skær
leika á himni svörtum.
Jólahátíð höldum vér
hýr og glöð í desember
þó að feyki snjór þá í friði og ró
við höldum heilög jólin
heilög blessuð jólin.
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Bjart er yfir Betlehem
Bjart er yfir Betlehem
blikar jólastjarna.
Stjarnan mín og stjarnan þín,
stjarna 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 undur skæra.
Barn í jötu borið var,
barnið ljúfa kæra.
Barni gjafir báru þeir.
Blítt þá englar sungu.
Lausnaranum lýstu þeir,
lofgjörð drottni sungu.
Bjart er yfir Betlehem
blikar jólastjarna,
Stjarnan mín og stjarnan þín
stjarna allra barna.
Ingólfur Jónsson
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Bráðum koma blessuð jólin
Bráðum koma blessuð jólin
börnin fara að hlakka til.
Allir fá þá eitthvað fallegt
í það minnsta kerti og spil.
Kerti og spil, kerti og spil,
í það minnsta kerti og spil.
Hvað það verður veit nú enginn,
vandi er um slíkt að spá.
En eitt er víst að alltaf verður
ákaflega gaman þá.
Gaman þá, gaman þá,
ákaflega gaman þá.

Gekk ég yfir sjó og land
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.
Síðan kemur
Stapplandi, Grátlandi, Hlælandi

Ég sá mömmu kyssa jólasvein
Ég sá mömmu kyssa jólasvein
við jólatréð í stofunni í gær.
Ég læddist létt á tá,
til að líta gjafir á,
hún hélt ég væri steinsofandi
Stínu dúkku hjá.
Og ég sá mömmu kitla jólasvein
og jólasveinninn út um skeggið hlær.
Já, sá hefði hlegið með,
hann faðir minn hefði hann séð,
mömmu kyssa jólasvein í gær.
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Babbi segir
Babbi segir, babbi segir:
“Bráðum koma dýrðleg jól”.
Mamma segir, mamma segir:
“Magga fær þá nýjan kjól”.
Hæ, hæ, ég hlakka til,
hann að fá og gjafirnar.
Bjart ljós og barnaspil,
borða sætu lummurnar.

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

Nú skal segja
Nú skal segja, nú skal segja
hvernig litlar telpur gera:
Vagga brúðu, vagga brúðu
og svo snúa þær sér í hring!
Litlir drengir: Sparka bolta
Ungar stúlkur: Þær sig hneigja
Ungir piltar: Taka ofan
Gamlar konur: Prjóna sokka
Gamlir karlar: Taka í nefið
aaatsjúú!!!
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Ljósadýrð
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 baða
ég man það svo lengi sem lifa ég fæ
man það 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 mín allra bestu ljóð
Söngur blítt svefninn hvetur
systkin tvö ei geta betur
en sofnað hjá mömmu ég man þetta æ
man það þá er hátíð var í bæ

Ég sá mömmu kyssa jólasvein
Ég sá mömmu kyssa jólasvein,
við jólatréð í stofunni í gær.
Ég læddist létt á tá
til að líta gjafir á,
hún hélt ég væri steinsofandi
Stínu dúkku hjá,
og ég sá mömmu kitla jólasvein
og jólasveinnin út um skeggið hlær.
já sá hefði hlegið með
hann pabbi minn hefð'ann séð
mömmu kyssa jólasvein í gær.
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Nú er glatt í hverjum hól
Nú er kátt í hverjum hól,
hátt nú allir kveði.
Hinstu nótt um heilög jól
höldum álfagleði.
Viðlag:
Fagurt er rökkrið
við ramman vætta söng.
:Syngjum dátt og dönsum
því nóttin er svo löng:
Kátir ljúflings kveðum lag,
kveðum Draumbót snjalla,
kveðum glaðir Gýgjarslag,
glatt er nú á hjalla.
Viðlag:
Fagurt er rökkrið........
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Þorralög
Álfadans
Máninn hátt á himni skín, hrímfölur og grár.
Líf og tími líður og liðið er nú ár.
Bregðum blysum á loft bleik þau lýsa um grund.
Glottir tungl og hrín við hrönn og hrað-fleyg stund.
Kyndla vora hefjum hátt, horfið kveðjum ár.
Dátt hér dansinn stígum dunar ísinn grár.
Bregðum blysum á loft bleik lýsa um grund.
Glottir tungl og hrín við hrönn og hrað-fleyg er stund.
Komi hver sem koma vill komdu nýja ár.
Dönsum dátt á svelli dunar ísinn blár.
Bregðum blysum á loft bleik lýsa um grund.
Glottir tungl og hrín við hrönn og hrað-fleyg er stund
Góða veislu gjöra skal þar sé geng í dans.
Kveð ég um kóng Pípin og Ólöfu dóttur hans.
Stígum fastar á fjöl spörum ei vorn skó.
Guð mun ráða hvar við dönsum næstu jól.
Mánin hátt á himni skín, hrímfölur & grár.
Líf og tími líður og liðið er nú ár.
Bregðum blysum á loft bleik lýsa um grund.
Glottir tungl og hrín við hrönn og hrað-fleyg er stund.
Álfareiðin
Stóð ég úti í tungsljósi, stóð ég út við skóg, stórir komu skarar, af álfum var þar nóg.
Blésu þeir á sönglúðra, og bar þá að mér fljótt, og bjöllurnar gullu á heiðskírri nótt.
Hleyptu þeir á fannhvítum hestum yfir grund, hornin jóa gullroðnu blika við lund, eins og þegar álftir af ísa grárri spöng
fljúga suður heiði með fjaðraþyt og söng.
Heilsaði hún mér drottningin og hló að mér um leið,
hló að mér og hleypti hestinum á skeið.
Var það út af ástinni ungu, sem ég ber?
Eða var það feigðin, sem kallaði að mér?
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Þorraþræll
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
unnarsteinum á,
yggld og grett á brá.
Yfir aflatjóni
æðrast skipstjórinn,
harmar hlutinn sinn
hásetinn.
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Þessi gömlu góðu...
Mamma borgar
Á kaupmanninn rétt við búðarborðið
svo brosfögur horfði Stína
"Ég ætlaði bara að kaupa klæði
í kjól á brúðuna mína."
"Og hvaða lit viltu" ljúfur sagði hann
"á litlu brúðuna þína"
"Hvað, auðvitað rauðan, ósköp rauðan"
með ákafa svaraði Stína.
Hann brosandi fór og klippti klæðið
"Hvað kostar það" spurði Stína.
"Einn koss" hann svaraði "kostar línið
í kjól á brúðuna þína.
Í búðinni glumdi við gleðihlátur
er glaðlega svaraði Stína
"Hún mamma kemur í bæinn bráðum
og borgar skuldina mína

Hver var að hlæja
Hver var að hlæja þegar ég kom inn?
Kannski það hafi verið kötturinn.
:,:Æi(jæja) nú jæja, látum hann hlæja,
kannki að hann hlæi ekki í annað sinn:,:

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

31

Afi og amma
Afi minn og amma mín
úti á Bakka búa.
Þau eru bæði sæt/þekk og fín,
þangað vil ég fljúga.
Afi minn fór á honum Rauð
Afi minn fór á honum Rauð
eitthvað suður á bæi,
sækja bæði sykur og brauð,
sitt af hvoru tagi.
Fljúga hvítu fiðrildin
Fljúga hvítu fiðrildin
fyrir utan glugga;
þarna siglir einhver inn
ofulítil dugga.

Einu sinni átti ég hest
Einu sinni átti ég hest
ofurlítinn, bleikan,
það var sem mér þótti verst
þegar merin sveik hann.
Einu sinni átti ég hest
ofurlítinn, skjóttan,
Það var sem mér þótti verst
þegar dauðinn sótti hann.
Einu sinn átti ég hest
ofurlítinn, rauðan,
það var sem mér þótti verst
þegar mamma sauð hann
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Kátir voru karlar
Kátir voru karlar
á kútter Haraldi
til fiskiveiða fóru
frá Akranesi.
Og allir komu þeir aftur
og enginn þeirra dó.
Af ánægju út að eyrum
hver einasta kerling hló.

Magnús raular.
Magnús raular , músin tístir,
malar kötturinn;
kýrin baular, kuldinn nístir,
kumrar hrúturinn.

Við skulum róa sjóinn á
Við skulum róa sjóinn á
að sækja okkur ýsu.
En ef hann kurmmi kemur þá
og kallar á hana Dísu?
Við skulum róa sjóinn á
og sækja okkur ýsu,
en ef Kári kemur þá
og kallar á hana Dísu.
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Allir Krakkar
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 far út.
Út með skóflu og fötu
en ekki út á götu.
Allir krakkar, allir krakkar
eru að fara út.
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.

Bíum, bíum, bambaló
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.

34

Kveðið á sandi
Yfir kaldan eyðisand
einn um nótt ég sveima.
Nú er horfið Norðurland
nú á ég hvergi heima.

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

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

Krumminn í hlíðinni
Krumminn í hlíðinni
hann fór að slá,
þá kom lóa lipurtá
og fór að raka ljá.
Hann gaf henni hnappa þrjá
og bannaði henni að segja frá
en hann spói spíssnefur
hann sagði frá,
prakkarinn sá.
Þá var ljáin ekki nema
hálft annað puntstrá.
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Krumminn á skjánum
Krumminn á skjánum,
kallar hann inn:
“gef mér bita’af borði þínu,
bóndi minn!”
Bóndi svara býsna reiður:
“Burtu farðu, krummi leiður.
Líst mér að þér lítill heiður,
ljótur ertu’á tánum,
Krumminn á skjánum.”

Krummi svaf í klettagjá
Krummi svaf í klettagjá,
kaldri vetrarnóttu á,
:,: verður margt að meini, :,:
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. :,:

Klappa saman lófunum.
Klappa saman lófunum,
reka féð úr móunum
tölta´ á eftir tófunum,
tína egg úr spóunum.

Bjarnastaðarbeljurnar
Bjarnarstaðarbeljurnar þær baula mikið núna,
þær eru að verða vitlausar, það vantar eina kúna.
Það gerir ekkert til, það gerir ekkert til,
þær koma um miðaftanbil.

36

Allir krakkar
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.

Bí, bí og blaka
Bí, bí og blaka
Bí bí og blaka
álftirnar kvaka.
Ég læt sem ég sofi
en samt mun ég vaka.
Bíum bíum bamba,
börnin litlu ramba
fram á fjallakamba
að lei…ta sér lamba.
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Úr ýmsum áttum
Lagið um það sem er bannað
Það má ekki pissa bakvið 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 út í 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
og ekki skjóta pabba
með byssunni hennar 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
- 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.
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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...
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Vinalagið. (Meistari Jakob)
Við erum vinir, við erum vinir.
Ég og þú, ég og þú,
leikum okkur saman, leikum okkur saman
bimm bamm bú
ég og þú.

Keli káti karl
Ég heiti Keli káti karl
Og kraftajötunn er.
Og þegar ég fer út (út)
hrökkva þeir í kút (kút)
Ég heiti Keli káti karl
Tra la la la la la la.

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

Gráðug kerling og svangur karl
Gráðug kerling hitaði sér velling
og borðaði - namm, namm, namm
síðan sjálf - jamm, jamm, jamm
af honum heilan helling.
Svangur kallinn varð alveg dolfallinn
og starði svo - sko, sko, sko
heilan dag - o, ho, ho
ofan í tóman dallinn - aumingja kallinn
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Tilfinningablús
Ég finn það ofan í maga o-ho
Ég finn það niður í fætur o-ho
Ég finn það fram í hendur o-ho
Ég finn það upp í höfuð o-ho
Ég finn það hér og hér og hér
og hér og hér og hér og hér
hvað ég er glöð (reið / leið / þreytt / hress)
hér inni í mér.

Matarvísa
Mér finnst gott að borða
blómkálssúpu og brauð
hamborgara, kjúklinga og súkkulaðifrauð
fisk og gos og franskar finnst mér gott að fá
og flatköku með miklu smjöri og hangikjöti á
fisk og franksar finnst mér gott að fá
og flatkökur með miklu smjöri og hangikjöti á.
Halli
Haldið ekki´ að Halli komi´ á grúfunni,
á heljarstökki fram af einni þúfunni.
Hann fór það bara fínt, en hélt hann hefði týnt
gleraugunum, höfðinu´ eða húfunni.

Ó mamma
Ó mamma gef mér rós í hárið á mér
því tveir litlir strákar eru skotnir í mér.
Annar er blindur og hinn ekkert sér,
ó mamma gef mér rós í hárið á mér.
Þegiðu stelpa þú færð enga rós,
farðu heldur með henni Gunnu út fjós.
Þar eru kálfar og þar eru kýr,
þar eru fötur til að mjólka í.

41

Litlir kassar
Litlir kassar á lækjarbakka.
Litlir kassar og dinga linga ling.
Litlir kassar litlir kassar
Litlir kassar allir eins.
Einn er rauður, annar gulur,
þriðji fjólublár, fjórði röndóttur.
Allir ónýtir og dinga linga
enda eru þeir allir eins.
Og í húsunum eiga heima
ungir námsmenn sem ganga í háskóla.
Sem lætur þá inn í litla kassa.
Litla kassa alla eins.
Þeir gerast læknar og lögfræðingar
og Landsbankastjórnendur.
Og við þeim öllum er dinga linga.
Enda eru þeir allir eins.

Blátt lítið blóm eitt er
Blátt lítið blóm eitt er,
ber nafnið "Gleymdu ei mér".
Væri ég fleygur fugl,
flygi ég til þín.
Svo mína sálu nú,
sigraða hefur þú,
engu ég unna má,
öðru en þér.

Við erum góð
Við erum góð, góð hvert við annað.
Stríðum ekk´og meiðum ekki neinn.
:,: Þegar við grátum huggar okkur einhver
þerrar tár og klappar okkar kinn :,:
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