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Barnabær, söngbók
1. (nafn) Datt í kolakassan

(nafn datt í kolakassann, 
hæfadderífadde ralala. 
Þegar (nafn átti’ að passa’ hann, 
hæfadderífadde ralala. 

Ef hann/hún (nafn)vissi það 
þá yrði’ hann/hún alveg steinhissa. 
Hæfadderí, hæfaddera, 
hæfadde rífadde ralala.

2. Á íslensku

Á íslensku má alltaf finna svar 
og orða stórt og smátt sem áður 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 engin nema ég og þú.

3. A og B

A og bé 
spott og spé, 
grísinn galar upp í tré. 
Lítil mús 
til okkar fús, 
kom og byggði hús. 

Lamb í baði 
borðar súkkulaði. 
Hundur jarmar, 
galar grísinn hátt. 

A og bé 
spott og spé, 
grísinn galar upp í tré. 
Hróp og köll 
um víðan völl 
og þá er sagan öll.

4. Adam átti syni sjö

Adam átti syni sjö, 
sjö syni átti Adam. 
Adam elskaði alla þá 
og allir elskuðu Adam. 
Hann sáði, hann sáði. 
Hann klappaði saman lófunum, 
stappaði niður fótunum, 
ruggaði sér í lendunum 
og sneru sér í hring. 

5. 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.

6. Allir hlæja

Allir hlæja á öskudaginn 
ó, hve mér finnst gaman þá. 
Hlaupa lítil börn um bæinn 
og bera poka til og frá. 

7. Aníkuní

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

8. Aníkúní

:/:Aní-kúní sjá-á-ní:/: 
:/:Æ-æ-æ jagga-na-ta-na:/: 
:/:A-a-ú-ú-í ní-tí-sí:/:

9. Apalagið

Það var einu sinni api 
í ofsa góðu skapi. 
Hann vildi ekki grautinn 
en fékk sér banana. 
Bananana, (smell, smell), 
bananana, (smell, smell). 
Bananana, bananana, bananana 
 (smell, smell) 

Það var einu sinni hestur  
sem hélt hann væri prestur. 
Hann vildi ekki heyið, 
svo hann fékk sér kartöflu. 
kartöflu,(smell, smell), 
kartöflu,(smell, smell),  
kartöflu, kartöflu, kartöflu. 
 (smell, smell). 
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Það var í örkinni hans Nóa 
að dýrin fóru að róa. 
Hestur, hundur, hæna 
og líka krókódíll. 
Krókókódíll (smell, smell), 
Krókókódíll (smell, smell). 
Krókókódíll, krókókódíll, krókókódíll 
 (smell, smell)

10. 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.

11. Babbi segir 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 gjafinrar. 
Bjart ljós og barnaspil 
og borða sætu lummurnar.

12. 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. 

13. Bangsimon

Sit ég hér á grænni grein 
og geri fátt eitt annað 
en éta hunang borða ber 
að bíta allt er bannað. 

Viðlag: 
Dropar detta stórir hér 
dropar detta, hvað finnst þér? 
Dropar detta allt í kring 
og dingalinga ling. 

Vatnið vex nú ótt og ótt 
ég verð að flýja úr húsum. 
Hér sit ég í alla nótt 
og borða úr mínum krúsum. 

Viðlag: 
Dropar detta ofan i poll 
dropar detta á minn koll 
dropar detta allt í kring 
og dingalinga ling. 
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14. 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. 

Ég róla og tralla og teygi mig hátt. 
Svo tásurnar nái upp í heiðloftið blátt. 
Og síðan á hlaupum í sandkassan fer. 
Þar svolitla konungshöll reisi ég mér. 

15. Berta og Óli

Óli fór til Bertu bakaríistertu 
og bað hana að kyssa sig. 
Þá sagði Berta bakaríisterta 
bara ef þú elskar mig. 
þá sagði Óli, sem var á hjóli 
Berta ég elska þig. 
Þá sagði Berta bakaríisterta 
þá máttu kyssa mig. 
Kiss kiss

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. Bolludagur
Herdís Egilsdóttir

Á bolludegi fer ég með bolluvönd á kreik. 
Mér alltaf þykir gaman að iðka þennan leik. 
Ég bolla og bolla á bossann á þér fast ég slæ 
bolla og bolla og bollu í laun ég fæ. 
Já bragðgóðar eru bollurnar, bollurnar, bollurnar, 
já bragðgóðar eru bollurnar, húllum hæ. 

(lag: Við erum söngvasveinar)
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18. Bráðum fæðast lítil lömb

Bráðum fæðast lítil lömb, 
leika sér og hoppa. 
Með lítinn munn og litla vömb 
lambagrasið þau kroppa. 
Við skulum koma og klappa þeim 
kvölds og bjartar nætur, 
reka þau í húsin heim, 
hvít með gula fætur. 

Fuglarnir sem flýðu í haust, 
fara að koma bráðum. 
Syngja þeir með sætri raust, 
sveifla vængjum báðum. 
Við skulum hlæja og heilsa þeim, 
hjartans glöð og fegin, 
þegar þeir koma þreyttir heim 
þúsund mílna veginn. 
(lag: fyrr var oft í koti kátt)

19. 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.

20. Dagarnir og mánuðurnir

Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur, 
miðvikudagur og fimmtudagur, 
föstudagur og laugardagur, 
þá er vikan búin. 

Janúar, febrúar, 
mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, 
september, október, 
nóvember og desember 

Við notum tákn með tali með þessu lagi :)

21. Dalakofinn
Lag: Arch. Joyce. Ljóð: Davíð Stefánsson

Vertu hjá mér, Dísa, meðan kvöldsins klukkur hringja 
og kaldir stormar næða um skóg og eyðisand; 
þá skal ég okkur bæði yfir djúpið dökka syngja 
heim í dalinn, þar sem ég ætla að byggja og nema land. 

Kysstu mig ... kysstu mig.  Þú þekkir dalinn, Dísa, 
þar sem dvergar búa í steinum, og vofur læðast hljótt 
og hörpusláttur berst yfir hjarn og bláa ísa, 
og huldufólkið dansar um störnubjarta nótt. 

Og meðan blómin anga og sorgir okkar sofa, 
er sælt að vera fátækur, elsku Dísa mín, 
og byggja sér í lyngholti lítinn dalakofa 
við lindina, sem minnir á bláu augun þín. 
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Ég elska þig;  ég elska þig og dalinn, Dísa, 
og dalurinn og fjöllin og blómin elska þig. 
Í norðri brenna stjörnur, sem veginn okkar vísa, 
og vorið kemur bráðum... Dísa kysstu mig.

22. Dansar á pallinum (nafna vísa)

Nöfn barnanna sett í eyðurnar 
…... dansar á pallinum, 
en ..…. skellihlær. 
…… er á sokkunum 
og ….... datt í gær. 
…...keyrir bíl með …... í 
og ..…. kastar bolta til ..…. 

 

23. Dansi, dansi dúkkan mín.

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. 
Heldurðu' ekki að hún sé fín? 
Dansi, dansi dúkkan mín. 

24. Den lille undolat
óþekkt

Jeg er en lille undolat 
jeg har så ondt í min mave 
for dem jeg bor hos 
for dem jeg bor hos 
de er så nærig, 
de giver mig sild hver eneste dag 
men det vil jeg ikke have 
for jeg vil heller 
for jeg vil heller 
have coca-cola og is.

25. Ding, dong

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, 
spoj jo jo jo jong. 

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 
ú ú ú ú ú.

Umm a sagði lítil græn eðla einn dag, 
umm a sagði lítil græn eðla. 
Umm a sagði lítil græn eðla einn dag, 
og svo líka umm a, 
umm a umm a ummmmmm.

26. Druslan
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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 að maður bara kemur henni í gang.

27. Ef þig langar
Lag: B. Ahlfors. Þýðing: Heimir Pálsson

Ef þig langar að syngja þinn söng, 
er söngvastundin að renna upp núna. 
Enginn syngur þann söng í þinn stað. 
Á morgun er orðið til söngs of seint, 
við syrgjum þau ljóð sem í þögnina dóu. 
Svo settu nú ekki þinn söng á frest, 
heldur syngdu hann nú!  Það er best. 

Ef þú, vinur, átt örlitla ást 
er ástarstundin að renna upp núna 
og enginn mun elská í þinn stað. 
Að elska á morgun er allt of seint 
og ónýt hver löngun sem fékk ekki að rætast. 
Svo sláðu því ást þinni ekki á frest 
heldur elskaðu nú!  Það er best. 

Ef þig langar að njóta þíns lífs 
eru lífsins stundir að renna upp núna. 
Enginn lifir því lífí í þinn stað. 
Að lifa á morgun er löngu of seint, 
menn láta sér fátt þótt þú ætlir og viljir. 
Svo láttú ekki slá þínu lífi á frest 
heldur lifðu því nú!  Það er best.

28. EF ÞÚ ERT SÚR VERTU ÞÁ SÆTUR

Ef þú ert súr vertu þá sætur, 
sjáðu í speglinum hvernig þú lætur. 
Ekkert er varið í sút eða seyru, 
teygðu á þér munnvikin út undir eyru. 

Galdurinn er að geta brosað, 
geta í hláturböndin tosað, 
geta hoppað hlegið sungið endalaust. 

Ef þú ert fýldur þá líkistu apa, 
eða krókódíl sem er af fúll til að gapa, 
ekkert er varið í sút eða seyru, 
teygðu á þér munnvikin út undir eyru. 

Galdurinn er að geta brosað, 
geta í hláturböndin tosað, 
geta hoppað hlegið sungið endalaust. 

29. Ég á lítinn skrítinn skugga

Ég á lítinn skrýtinn skugga, 
skömmin er svo líkur mér, 
hleypur með mér úti og inni, 
alla króka sem ég fer. 

Allan daginn lappaléttur 
leikur sér í kringum mig, 
eins og ég hann er á kvöldin, 
uppgefinn og hvílir sig. 
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Það er skrýtið ha, ha, ha, ha, 
hvað hann getur stækkað skjótt. 
Ekkert svipað öðrum börnum, 
enginn krakki vex svo fljótt. 

Stundum eins og hugur hraður 
hann í tröll sér getur breytt. 
Stundum dregst hann saman, saman, 
svo hann verður ekki neitt. 

30. Ég er mús

Ég er mús eins og allir sjá, 
lík er pabba og mömmu sem ég á. 
Ostur besta sem ég veit 
enda er ég soldið feit. 
Svona er að vera mús 
og kunna ekki að drekka úr krús, 
en mig langar svo oft í djús. 
Ég heiti; 
Mýsla tísla, tásla, túsla, (x3) 
þetta heiti ég.

31. Ég heyri svo vel
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.

32. Ég heyri þrumur

;;Ég heyri þrumur;; 
Heyrir þú, heyrir þú? 
;;Droparnir detta;; 
;;Ég er gegnblautur 

33. Ég heyri þrumur

;;Ég heyri þrumur;; 
Heyrir þú, heyrir þú? 
;;Droparnir detta;; 
;;Ég er gegnblautur 

34. Ég hlakka svo til

Ég hlakka svo til þegar hættir að snjóa. 
Ég hlakka svo til þegar veturinn dvín. 
Ég hlakka svo til þegar allt fer að gróa. 
Ég hlakka svo til þegar vorsólin skín. 
Ég hlakka svo til þess að hlusta á hann spóa. 
Ég hlakka, að kyssa þig sóleyjan mín. 
Ég hlakka svo til þess að hleypa honum Glóa. 
Ég hlakka svo til þess að koma til þín. 
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35. 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. 
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.

36. Ég ætla að syngja

;;Ég ætla að syngja;; 
ég ætla að syngja lítið lag. 
   
Hérna eru eyrun, 
hérna eru augun, 
hérna er nebbinn minn 
og munnurinn. 

;;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 lítið lag. 

Hérna eru fingurnir, 
hérna er höndin, 
hérna er olnboginn 
og handleggurinn. 

;;Ég ætla að syngja;; 
ég ætla að syngja lítið lag. 

Hérna eru tærnar, 
hérna er hællinn, 
hérna er hnéð á mér 
og fótleggurinn hér.

37. Ein sit ég og sauma
Höf. ókunnur

Ein sit ég og sauma 
inní litlu húsi. 
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.
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38. Ein stór og digur kerling

Ein stór og digur kerling 
í stígvéli bjó. 
Svo marga hafði hún krakka, 
að meira var en nóg. 
Ef þeir vildu ei hlýða, 
hún tók þeim ærlegt tak. 
Hún sló þau beint á bossann 
og í bæli sín þau rak.  
Bull, bull, bull, bull og vitleysa 
bull, bull, bull, bull og vitleysa 
bull, bull, bull, bull og vitleysa 
bull, bull, bull, bull, bull, bull, og vitleysa

39. 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...

40. Elsku-lagið

(Stóri hópur), elsku besti (stóri hópur) 
Allir elska (stóra hóp) og allir syngja með. 
(Nafn sett inn í eyðurnar)

41. 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 
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. 



2/2/2016 Barnabær

http://www.leikskolinn.is/barnabaer/ 11/41

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.

42. Fimm litlir apar

Fimm litlir apar 
sátu upp í tré. 
Þeir voru að stríða krókódíl, 
þú nærð ekki mér. 
Þá kom hann herra krókódíll, hægt og rólega, 
jamm.

  Fjórir litlir apar o. s. frv.

43. 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 er ég, hér er ég. 
Góðan daginn, daginn, daginn. 
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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. 

44. Fingranöfnin

Þumalfingur er mamma sem var mér vænst og best, 
vísifingur er pabbi sem gaf mér rauðan hest, 
langatöng er bróðir sem býr til falleg gull, 
baugfingur er systir sem prjónar sokka úr ull, 
litlifingur er barnið sem leikur sér að skel, 
litli pínu anginn sem stækkar svo vel, 
hér er allt fólkið svo fallegt og nett, 
fimm erúí bænum ef talið er rétt. 
Ósköp væri gaman í þessum heim, 
ef öllum kæmi saman jafn vel og þeim.

45. Fram, fram fylking

Fram, fram fylking, 
forðum okkur háska frá 
því ræningjar oss vilja ráðast á. 
Sýnum nú dug, djörfung og hug. 
Vakið, vakið vaskir menn 
því voða ber að höndum. 
Sá er okkar síðast fer  
mun sveipast hörðum böndum. 

46. 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 býður augnablik 
ég ætla að flýta mér 
og biðja hana mömmu mína 
um mylsnu handa þér.

47. Gefðu mér gott í skóinn
J. Marks / Ómar Ragnarsson

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 
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. 
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Gefðu mér einhvað glingur 
góði jólasveinn í nótt. 
Meðan þú söngva syngur 
sef ég bæði vært og rótt. 

Ó, hve skelfing yrði ég kát 
ef þú gæfir mér, 
eina dúkku, ígulker, 
eða bara hvað sem er. 

Gefðu mér einhvað glingur 
góði jólasveinn í nótt. 
Meðan þú söngva syngur 
sef ég bæði vært og rótt.

48. Gekk ég yfir sjó og land

Gekk ég yfir sjó og land 
og hitti þar einn gamlan mann. 
Sagði svo og spurði svo, 
hvar áttu heima. 
Ég á heima á Klapplandi, 
Klapplandi, Klapplandi. 
Ég á heima á Klapplandi 
Klapplandinu góða. 

Gekk ég yfir..... 
Ég á heima á Stapplandi....... 

Gekk ég yfir..... 
Ég á heima á Grátlandi........ 

Gekk ég yfir..... 
Ég á heima á Hlælandi........ 

Gekk ég yfir..... 
Ég á heima á Íslandi. 

49. Góða tungl
Þjóðlag. Þýðing: Stgr. Thorst.

Góða tungl um loft þú líður, 
ljúft við skýja silfurskaut. 
Eins og viljinn alvalds býður 
eftir þinni vissu braut. 
Öllum þreyttum 
ljós þitt ljáðu 
lýst ́um glugga sérhvern inn, 
lát í húmi hjörtun þjáðu 
huggast blítt við geislann þinn.

50. Græn eru laufin

Græn eru laufin og grasið sem grær. 
Glóðin er rauð og eldurinn skær. 
Fífill og sóley eru fagurgul að sjá. 
Fjöllin og vötnin og loftin svo blá. 
Hvítur er svanur sem syndir á tjörn 
Svartur er hann krummi og öll hans börn. 
Gulur, rauður, grænn og blár, 
svartur, hvítur, fjólublár. 

51. Græn eru laufin

Græn eru laufin og grasið sem grær. 
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Glóðin er rauð og eldurinn skær. 
Fífill og sóley eru fagurgul að sjá. 
Fjöllin og vötnin og loftin eru blá. 
Hvítur er svanur sem syndir á tjörn. 
Svartur er hann krummi og öll hans börn. 
Gulur, rauður, grænn og blár, 
Svartur, hvítur, fjólublár.  

52. 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  

53. Hangikjötslæri

Hangikjötslæri, hangikjötslæri. 
pilla rækjur, pilla rækjur, 
og hangikjötslæri. 

Hangikjötslæri, hangikjötslæri. 
pilla rækjur, pilla rækjur, 
og hangikjötslæri. 

Súr hvalur, súr hvalur  
pilla rækjur, pilla rækjur 
og hangikjötslæri. 

Súr hvalur, súr hvalur  
pilla rækjur, pilla rækjur 
og hangikjötslæri. 

Lag: (A - rassa)

54. Hani, krummi, hundur, svín

Hani, krummi, hundur, svín 
Hestur, mús, tittlingur; 
Galar, krunkar, geltir, hrín, 
Gneggjar, tístir, syngur.

55. Hátt upp í fjöllunum

Hátt upp í fjöllunum 
búa þar tröllin. 
Tröllapabbi,tröllamamma  
og litli trölli rölli. 
búmm sagði tröllapappi,́ 
búmm sagði tröllamamma, 
en hann litli trölli rölli 
sagði ekki neitt. usssssssssssssss
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56. Háttartími á himnum

Hvað gerir sólin þegar hún sest á kvöldin? 
Háttar litlu geislana oní himinsængina  
og fyrir sstóru gluggana 
hún dregur stjörnutjöldin, 
það gerir sólin á kvöldin. 

Hvað gerir tunglið þegar það tekur völdin? 
Hristir silfurhattinn sinn 
svo hrynur úr honum draumurinn 
og sáldrast yfir koll og kinn 
er sefur barnafjöldinn, 
það gerir tunglið á kvöldin. 

57. 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 mikið 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 komið 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.

58. Heiðlóukvæði

Snemma lóa litla í 
lofti bláu "dirrindí" 
undir sólu syngur: 
"Lofi gæsku gjafarans, 
grænar eru sveitir lands, 
fagur himinhringur. 

Ég á bú í berjamó, 
börnin smá í kyrrð og fó 
heim í hreiðri bíða. 
Mata ég þau af móðurtryggð, 
maðkinn tíni þrátt um byggð 
eða flugu fríða." 

Lóan heim úr lofti flaug 
ljómaði sól um himinbaug, 
blómi grær á grundu 
til að annast unga smá.Alla étirð hafði þá 
hrafn fyrir hálfri stundu.

59. Hresstu þig við

Hresstu þig við - liðkaðu lið, 
dúddelídú - dúddelídú. 
Laust og létt - liðugt og þétt 
dúddelídú - dúddelídú. 
Láttu nú hendurnar hraðara ganga, 
hreyfðu nú á þér skankana langa. 
Dúddelídú - dúddelídú, 
við byrjum aftur nú.
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60. Hvar er húfan mín?
Thorbjörn Egner

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. 

61. Hver var að hlæja

Hver var að hlæja þegar ég kom inn? 
Kannskíað það hafi verið kötturinn. 
Æi nú, jæja, látum hann þá hlæja, 
kannskíað hann hlæi ekkíí annað sinn.

62. Hvít jól
Stefán Jónsson/Irving Berlin

Ég man þau jólin, mild og góð 
er mjallhvít jörð í ljóma stóð. 
Stöfum stjörnum bláum,  
frá himni háum 
í fjarska kirkjuklukknahljóm. 
Ég man þau jól, hinn milda frið 
á mínum jólakortum bið 
að æfinlega eignist þið 
heiða daga, helgan jólafrið.

63. Í leikskóla er gaman

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.

64. Í skóginum

Í skóginum stóð kofi einn 
sat við gluggann jólasveinn, 
Þá kom lítið héraskinn 
sem vildi komast inn. 



2/2/2016 Barnabær

http://www.leikskolinn.is/barnabaer/ 17/41

Jólasveinn ég treysti á þig, 
veiðimaður skýtur mig. 
Komdu litla héraskinn, 
því ég er vinur þinn. 

Veiðimaður kofann fann, 
jólasveininn spurði hann. 
Hefur þú séð héraskinn 
hlaupa um hagann þinn? 
Hér er ekkert héraskott, 
hafa skaltu þig á brott. 
Veiðimaður burtu gekk 
og engan héra fékk.

65. Indjánalagið

Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir indjánar, 
fjórir litlir, fimm litlir, sex litlir indjánar. 
Sjö litlir, átta litlir, níu litlir indjánar. 
Tíu litlir indjánar í skóginum. 

Allir voru með byssu og boga. 
Allir voru með byssu og boga 
Allir voru svo kátir og glaðir. 
Þeir ætluðu að fella björninn. 

Uss þarna heyrðist eitthvað braka, 
uss þarna heyrðist fugl að kvaka. 
Fram kom stóri og grimmi björninn 
þá hlupu allir heim til sín. 

Þá hlupu einn litill, tveir litlir, þrír litlir indjánar, 
fjórir litlir, fimm litlir,sex litlir indjánar. 
Sjö litlir, átta litlir, níu litlir indjánar, 
en einn indjáni varð eftir. 

Hann var ekki hræddur við björninn. 
Bang, hann skaut og feldi björninn. 
Tók svo af honum allan haminn 
og hélt á honum heim til sín. 

Þá komu einn lítill, tveir litlir, þrír litlir indjánar, 
fjórir litlir, fimm litlir, sex litlir indjánar. 
Sjö litlir, átta litlir, níu litlir indjánar. 
Allir að skoða björninn. 

66. Já gríðar er gaman
Bjarni Eyjólfsson

Já gríðar er gaman að syngja 
með gleði lát rödd þína klingja 
því söngur vor aldna má yngja 
við syngjum sífellt best. 
Húrra, húrra. 

Já, syngdu hátt á meðan mátt 
því annað nær ei neinni átt 
og allra hljóð þau eru góð 
ef  býr í söngnum gleðiglóð. 
Já gríðar er gaman að syngja 
í góðra vina hóp. 
Húrra húrra. 

Og samtaka í söngnum nú verum 
og svellandi af krafti hann gerum 
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því snillingar í því vér erum 
við syngjum sífellt best. 
Húrra, húrra. 

Já, syngdu hátt... 

67. Jólakötturinn
Jóhannes ú Kötlum

Þið kannist við jólaköttinn 
sá köttur var gríðarstór 
fólk vissi ekki hvaðan hann kom 
eða hvert hann fór. 

Hann glennti upp glyrnurnar sínar 
glóandi báðar tvær 
það var ekki heiglum hent 
að horfa í þær. 

--------------------------------- 

Hann sveimaði soltinn og grimmur 
í sárköldum jólasnæ 
og vakti í hjörtunum hroll 
á hverjum bæ 

ef mjálmað var aumlega úti 
var ólukkan samstundis vís 
allir vissu að hann veiddi menn 
en vildi ekki mýs. 

---------------------------------

68. 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.

69. 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.)

70. Jólasveinninn minn
Ómar Ragnarsson

Jólasveinninn minn, 
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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 labbar 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.

71. Kannast þú við köttinn minn

Kannast þú við köttinn minn, 
köttinn minn, köttinn minn 
kolasvart og hvítt með skinn, 
svart og hvítt með skinn. 
Mja-á, mja-á, 
segir litli kötturinn. 
Mja-á, mja-á, 
segir kötturinn. 

Hefur þú séð hvolpinn minn, 
hvolpinn minn, hvolpinn minn, 
hefur gult og loðið skinn, 
gult og loðið skinn. 
Voff, voff, voff, voff, 
segir litli hvolpurinn. 
Voff, voff, voff, voff, 
segir hvolpurinn. 

Hefur þú séð grísinn minn, 
grísinn minn, grísinn minn, 
grísinn hefur snoðið skinn, 
hefur snoðið skinn. 
Nöff, nöff, nöff, nöff, 
segir litli grísinn minn. 
Nöff, nöff, nöff, nöff, 
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segir litli grísinn minn. 

Líttu nú á lambið mitt, 
lambið mitt, lambið mitt, 
loðið fallegt hvítt með skinn, 
fallegt hvítt með skinn. 
Me-e, me-e, 
segir litla lambið mitt. 
Me-e, me-e, 
segir lambið mitt.

72. Karlinn í tunglinu

Það bjó einn karl í tunglinu, tunglinu, tunglinu, 
það bjó einn karl í tunglunu og hann hét Eikartré. 
Hárið var úr hafragraut, hafragraut, hafragraut, 
hárið var úr hafragraut og hann hét Eikartré. 
Augun voru úr kjötbollum, kjötbollum, kjötbollum, 
augun voru úr kjötbollum og hann hét Eikartré. 
Nefið var úr osti, osti, osti, 
nefið var úr osti og hann hét Eikartré. 
Munnurinn var úr pizzu, pizzu, pizzu, 
munnurinn var úr pizzu og hann hét Eikartré. 
Eyrun voru úr sveppum, sveppum, sveppum, 
eyrun voru úr sveppum og hann hét Eikartré. 
Maginn var úr appelsínu, appelsínu, appelsínu, 
maginn var úr appelsínu og hann hét Eikartré. 
Handleggirnir voru úr gulrótum, gulrótum, gulrótum, 
handleggirnir voru úr gulrótum og hann hét Eikartré. 
Fæturnir voru úr súkkulaði, súkkulaði, súkkulaði, 
fæturnir voru úr súkkulaði og hann hét Eikartré. 
Tærnar voru úr rúsínum, rúsínum, rúsínum, 
tærnar voru úr rúsínum og hann hét Eikartré. 
Rassinn var úr hlaupi, hlaupi, hlaupi, 
rassinn var úr hlaupi og hann hét Eikartré.  

Lag: Hver hefur skapað blómin björt

73. Kisa mín

Kisa mín, kisa mín hvaðan ber þig að? 
og ég kem nú frá London og ég kem nú frá London  
þeim mikla' og fræga stað. 

Kisa mín, kisa mín hvað gerðir þú þar? 
Og ég var að veiða mýsnar og ég var að veiða mýsnar 
í höllu drottningar.

74. 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 
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vildu eiga slíkan kött! 
Tra - lala-lala-la - mjá-á-á.

75. Klói Kattarskrækur

Ég heiti Klói Kattarskrækur 
í kofa stórum ég bý. 
Um stræti læðist léttur, sprækur 
Og læt fólk kenna á því. 
Ég skelfi hér alla: búmm, búmm! 
Konur og karla: mjááá... 
Duruddu duddu... 
hvissss 

76. klukkurím
Nína Tryggvadóttir

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 

77. komdu kisa mín

Komdu kisa mín, 
kló er falleg þín 
og grátt þitt gamla trýn. 
Mikið malar þú, 
mér það líkar nú. 
Víst ertu vænsta hjú. 
Banar margri mús, 
mitt þú friðar hús. 
Ekki er í þér lús, 
oft þú spilar brús. 
Undrasniðug, 
létt og liðug 
leikur bæði snör og fús. 
Við skulum drekka dús.

78. Kónguló á gólfinu

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2 
Hvað er hún að gera inni 
hér í íbúðinni minni? 
Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu 
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Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum x2 
Ég stappa fótunum og hoppa 
en hún ætlar ekki’ að stoppa! 
Það er kónguló sem spinnur vef á fætinum 

Það er kónguló sem spinnur vef á maganum x2 
Og svo hunsar hún mig bara 
er  ég segi’ henni að fara! 
Það er kónguló sem spinnur vef á maganum 

Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum x2 
Nei, nú fór hún yfir strikið 
þetta kitlar allt of mikið! 
Það er kónguló sem spinnur vef á hálsinum 

Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu x2 
Það getur varla orðið verra 
Því hún fær mig til að hnerra! 
Það er kónguló sem spinnur vef á nefinu…   Atjúú! 

Það er kónguló sem spinnur vef í hárinu x2 
Svo nú fer ég bara' í sturtu 
til að skola henni' í burtu! 
Það er kónguló sem spinnur vef  í hárinu 

…  en nú hoppar hún af! 

Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu x2 
Hún á ekki' að vera inni  
hér í íbúðinni minni? 
Það er kónguló sem spinnur vef á gólfinu... 

Lag: "Spider on the floor" / "If you're happy and you know it" /  
"þú skalt klappa ef þú hefur létta lund" 
Þýð.: Birte & Baldur  

79. 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.:: 

80. Krummi krunkar úti

Krummi krunkar úti  
kallar á nafna sinn 
ég fann höfuð af hrúti 
hrygg og gæruskinn 
Komdu nú og krunkaðu með mér krummi nafni minn 
Komdu nú og krunkaðu með mér krummi nafni minn 

81. 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 
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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, 
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. :/:

82. Krumminn á skjánum

Krumminn á skjánum, 
kallar hann inn:  
“gef mér bitáaf borði þínu, 
bóndi minn!” 
Bóndi svara býsna reiður: 
“Burtu farðu, krummi leiður. 
Líst mér að þér lítill heiður, 
ljótur ertúá tánum, 
Krumminn á skjánum.” 

83. 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 henníað segja frá 
en hann spói spíssnefur 
hann sagði frá, 
prakkarinn sá. 
Þó var ljáin ekki nema  
hálft annað puntstrá. 

84. 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, 
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kátt hann brennur. 
Sérhvert kveld, sérhvert kveld, 
syngjum dátt.

85. 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.

86. Lagið um fiskana, draugana, bófana og löggurnar
höf: óþekkt.

Hafið þið heyrt söguna 
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. 

Viðlag: 
Ba ba túílúri ba ba bú 
Ba ba túílúri ba bú 

Þeir syntu og syntu 
og syntu um allt 
en mamma þeirra sagði vatnið er kalt 

Einn hét Gunnar  
en hinn hét Geir. 
Þeir voru ofurlitlir báðir tveir. 

Þeir syntu og syntu 
og syntu um allt 
en mamma þeirra sagði 
vatnið er kalt. 

Viðlag:..... 

Hafið þið heyrt söguna 
um draugana tvo. 
Sem ævi sína enduðu  
í myrkrinu svo. 

Þeir svifu og svifu 
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og svifu um allt 
en mamma þeirra sagði  
myrkrið er svart.  

Viðlag: 
Ba ba túílúri ba ba bú 
Ba ba túílúri ba bú 

Þeir svifu og svifu 
og svifu um allt 
en mamma þeirra sagði myrkrið er svart 

Hafið þið heyrt söguna 
um bófana tvo. 
Sem ævi sína enduðu  
í fangelsi svo. 

Þeir stálu og stálu 
og stálu um allt 
en mamma þeirra sagði  
lánið er valt.  

Viðlag: 
Ba ba túílúri ba ba bú 
Ba ba túílúri ba bú 

Þeir stálu og stálu 
og stálu um allt 
en mamma þeirra sagði lánið er valt. 

Hafið þið heyrt söguna 
um löggurnar tvær. 
Sem ævi sína enduðu  
með ónýtar tær. 

Þær gengu og gengu 
og gengu um allt 
en mamma þeirra sagði  
fáðu þér malt.  

Viðlag: 
Ba ba túílúri ba ba bú 
Ba ba túílúri ba bú 

Þær gengu og gengu 
og gengu um allt 
en mamma þeirra sagði fáðu þér malt. 

87. Lagið um það sem er bannað
Sveinbjörn I. Baldursson

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 út í beði  
og ekki segja ráddi heldur réði. 
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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. 

88. Lína Langsokkur

Hér skal nú glens og gaman 
við skulum spjalla saman. 
Gáum hvað þú getur, 
vinur, gettu hver ég er. 
Verðlaun þér ég veiti 
ef veistu hvað ég heiti. 
Vaðir þú í villu, 
þetta vil ég segja þér. 
Hér sérðu Línu Langsokk, 
tralla hopp, tralla hei, 
tralla hopp sa-sa. 
Hér sérðu Línu Langsokk 
- já líttu, það er ég. 

Svo þú sérð minn apa, 
minn sæta, fína apa. 
Herran Níels heitir, 
já, hann heitir reyndar það. 
Hérna höll mín gnæfir, 
við himinn töfraborg mín gnæfir. 
Fannstu annan fegri 
eða frægðarmeiri stað? 
Hér sérðu Línu Langsokk, 
tralla hopp, tralla hei, 
tralla hopp sa-sa. 
Hér sérðu Línu Langsokk 
- já líttu, það er ég. 

Þú höll ei hefur slíka, 
ég á hest og rottu líka. 
Og kúffullan af krónum 
einnig kistil á ég mér. 
Veri allir vinir 
velkomnir, einnig hinir. 
Nú lifað skal og leikið, 
þá skal líf í tuskum hér. 
Hér sérðu Línu Langsokk, 
tralla hopp, tralla hei, 
tralla hopp sa-sa. 
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Hér sérðu Línu Langsokk 
- já líttu, það er ég.

89. Litalagið

Gulur, rauður, grænn og blár 
svartur, hvítur, fjólublár. 
Brúnn, bleikur banani, 
appelsína talandi. 
Gulur, rauður, grænn og blár 
svartur, hvítur, fjólublár. 
Gott er að eiga góða skó 
í rigningu og miklum snjó.

90. Litavísur

Ég heiti Óli rauði og allir þekkja mig, 
því allir jólasveinar nota rautt í föt á sig. 
Rauð eru eplin góðu og reyniberin smá 
og rauður er hann kjóllinn sem hún Gunna á að fá. 

Já, við litum og við litum, við litum stórt og smátt. 
Við litum grænt og brúnt og rautt og gult og fagurblátt. 
Já, við litum og við litum allt sem litir geta prýtt 
og líki okkur það ekki, við byrjum upp á nýtt. 

Ég heiti Stjáni blái og blátt ég lita flest. 
Berjaklasa, fjóluvönd og ævintýra hest. 
Blá eru líka vötnin og blár er fjörðurinn. 
Og bláa litinn notar þú á sjálfan himininn. 

Já, við litum og við litum, 

Ég heiti Gústi græni og greni, skóg og hey. 
Þú getur notað litinn minn, á vetrum sést ég ei. 
En þegar vorið kemur, þá kem ég fljótt í ljós, 
og klæði grænu engin, tún og blöð á hverri rós. 

Já, við litum og við litum, 

Ég heiti Geiri gulí og er gulur eins og sól. 
Gulur eins og fífill eða kertaljós um jól. 
Og blandaður með rauðu er ég eins og kvöldroðinn, 
með ósköp litlu bláu eins grænn og skógurinn. 

Já, við litum og við litum, 

91. Lítið, lasið skrímsli

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. 

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

Augun mín, þau standa á stilkum, 
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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! 

Skrímsli eru eins og krakkar ... 

92. Lítill heimur

Það 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.

93. Ljónið (Tombæ)

Ljónið, ljónið, ljónið, ljónið, ljónið, ljónið, ljónið 
Urrar hér, urrar þar, urrar alls staðar 
trallalalalala, trallalalalala, trallalalalala, la 
HEI!!!!!!!!!!!!!!! 
(hægt að syngja um hvaða dýr sem er)

94. 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.

95. Maður og mús
Jóhann Helgason Þórarinn Eldjárn

Það er gata, það er hús, 
það er maður inni. 
Það er veggur, það er mús 
þar í holu sinni. 

Maðurinn er Maron Briem 
músasérfræðingur. 
Músin heitir Hulda Sím, 
:/:hún er mannfræðingur.:/: 

Út að skoða merkan mann, 
músin stefnir þangað. 
Inn í músarholu hann 
hefur alltaf langað. 

Maðurinn er Maron Briem 
músasérfræðingur. 
Músin heitir Hulda Sím, 
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:/:hún er mannfræðingur.:/: 

96. Mamma Pakita
Karnivallag frá Brasilíu þýð. Ásrún Kondrup

Mamma Pakita, mamma Pakita  
mamma Pakita gefðu barninu pappaya, 
þroskað pappaya og einn banana 
þroskað pappaya til að taka með sér heim. 
Mamma, mamma, mamma Pakita, mamma Pakita.  
Mamma Pakita segir: ég á engan pening 
fyrir pappaya eða banana 
förum á karnival og dönsum fram á nótt. 
Einn, tveir,  þrír ( Klapp, klapp, klapp)

97. Myndin hennar Lísu
Olga Guðrún Árnadóttir

Gult fyrir sól, grænt fyrir líf. 
Grátt fyrir þá sem reka menn út í stríð. 
Hvítt fyrir börn, sem biðja um frið, 
biðja þess eins að mega lifa eins og við. 
Er ekki jörðin fyrir alla? 
  
Taktu þér blað, málaðu á það 
mynd þar sem allir eiga öruggan stað. 
Augu svo blá, hjörtu sem slá, 
Hendur sem fegnar halda frelsinu á. 
Þá verður jörðin fyrir alla. 

98. Nammilagið

Ef sólin væri á bragðið eins og sleikjó,  
rosalegt fjör yrði þá! 
Ég myndi halla mér aftur, með tunguna út  
a-ha, a-ha, a-ha, a 
Rosaleg fjör yrði þá! 

Ef regnið væri úr bleiku bangsagúmmí,  
rosalegt fjör yrði þá!  
Ég myndi halla mér aftur, með tunguna út,  
a-ha, a-ha, a-ha, a 
rosalegt fjör yrði þá! 

Ef snjórinn væri úr sykurpúða og poppi,  
rosalegt fjör yrði þá! 
Ég myndi halla mér aftur, með tunguna út 
a-ha, a-ha, a-ha, a 
rosaleg fjör yrði þá! 

99. Nú blánar yfir berjamó

Nú blánar yfir berjamó 
og börnin smá í mosató 
og lautum leika sér. 
Þau koma, koma kát og létt, 
á kvikum fótum taka sprett 
:að tína, tína ber: 

En heima situr amma ein, 
að arni hvílir lúin bein, 
og leikur bros um brá. 
Er koma þau með körfur inn 
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og kyssa ömmu á vangann sinn 
:,:og hlæja berjablá:,:

100. Nú er Gunna á nýjum skónum

Nú er Gunna á nýju skónum  
nú er að koma jól. 
Siggi er á síðum buxum, 
Solla á bláum kjól. 

Pabbi enn í ógnarbasli 
á með flibbann sinn. 
Fljótur Siggi finndu snöggvast 
flibbahnappinn minn. 

Mamma er enn í eldhúsinu 
eitthvað að fást við mat. 
Indæla steik hún er að færa 
upp á stærðar fat. 

Kisu er eitthvað órótt líka 
út fer brokkandi. 
Ilmurinn úr eldhúsinu 
er svo lokkandi. 

Jólatréð í stofu stendur 
stjörnurnar glapmar á. 
Kertin standa á grænum greinum 
gul og rauð og blá. 

101. Nú er úti norðanvindur
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. 
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Hún Gunna liggur undir sæng, 
öll nema annað lærið. 
Nú er tækifærið. 
Úmbarassa ...

102. Nú skal segja

Nú skal segja, nú skal segja, 
hvernig litlar stúlkur gera: 
Vagga brúðum, vagga brúðum, 
og svo snúa þær sér í hring. 

Nú skal segja, nú skal segja, 
hvernig litlir drengir gera. 
Sparka bolta, sparka bolta, 
og svo snúa þeir sér í hring. 

Nú skal segja, nú skal segja, 
hvernig ungar stúlkur gera: 
Þær sig hneigja,þær sig hneigja, 
og svo snúa þær sér í hring. 

Nú skal segja, nú skal segja, 
hvernig ungir piltar gera: 
Taka ofan, taka ofan, 
og svo snúa þeir sér í hring. 

Nú skal segja, nú skal segja, 
hvernig gamlar konur gera: 
Prjóna sokka, prjóna sokka, 
og svo snúa þær sér í hring, 

Nú skal segja, nú skal segja, 
hvernig gamlir karlar gera: 
Taka í nefið, taka í nefið, 
og svo snúa þeir sér í hring. 
Aaaaaaaaatsssjú. 

103. Ó mamma, 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 í fjós,  
þar eru kálfar og þar eru kýr, 
þar eru fötur til að mjólka í.  
Flokkur: Almenn sönglög 
  

104. Óðurinn til gleðinnar
Lag: Beethoven. Ljóð: Mattías Jochumsson

Fagra gleði, guða logi, 
Gimlis dóttir, heill sé þér. 
Í þinn hásal, hrifnir eldi, 
heilög gyðja komum vér. 
Þínir blíðu töfrar tengja, 
tískan meðan sundur slær; 
allir bræður aftur verða 
yndisvængjum þínum nær.

105. Óskasteinar
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Fann ég á fjalli fallega steina, 
faldi þá alla vildi þeim leyna, 
huldi þar í hellisskúta heilla steina 
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 mína græt ég ei lengur 
geti þær fundið telpa eða drengur 
silfurskæra kristalla með grænu og gráu 
gullna roðasteina rennda fjólubláu. 

106. 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.

107. Pompulagið

:/: Ég pompa á bossann í skólanum :/: 
Ég pompa á bossann en iss iss iss iss siss með það. 
Ég pompa á bossann en stend upp og held af stað.

108. Ruggutönn
Lag: Poul Kjøller / Charlotte Blay

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 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!  
        
Ég elska mína ruggutönn  
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Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn  
Eg vil ekki missa mina ruggutönn  
Ruggu-ruggu-ruggutönn  

109. 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. 
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. 

110. Siggi var úti

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

111. Signir sól
Þýskt lag. Ljóð: Gunnar M. Magnúss

Signir sól sérhvern hól. 
Sveitin klæðist geislakjól. 
Blómin blíð, björt og fríð, 
blika fjalls í hlíð. 
Nú er fagurt flest í dag. 
Fuglar syngja gleðibrag. 
Sumarljóð, sæl og rjóð, 
syngja börnin góð. 
Flokkur: Vor- og sumarlög 
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112. Skín í rauðar skotthúfur
Friðrik Guðni Þórleifsson/Franskt þjóðlag

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, út́í 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 ekkí í bæinn inn,  
inn' í frið og ró, út́ í frost 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 snjó þá í friði og ró  
við höldum heilög jólin  
heilög blessuð jólin.

113. Skreytum hús

Skreytum hús með greinum grænum 
falalalala falalala. 
Gleði ríkja skal í bænum 
falalalala falalala. 
Tedrum senn á trénu bjarta 
falalalala falalala. 
Tedrum ljós í hverju hjarta 
falalalalla falalala. 

114. Skýin
Spilverk þjóðanna

Við skýin felum ekki sólina af illgirni 
(klapp,klapp,klapp) 
Við skúin erum bara kíkja á leiki mannanna 
(klapp, klapp, klapp) 
við skýin sjáum ykkur hlaupa 
ohohohohohohohoo 
í rokinu 
klædd gulum rauðum grænum bláum regnkápum 
eins og regnbogi meistarans 
regnbogi meistarans 
við skýin erum bara grá bara grá 

á morgun kemur sólin, 
hvað verður um skýin þá?

115. Snjókorn falla

Snjókorn falla á allt og alla 
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börnin leika og skemmta sér 
nú ert árstíð kærleika og friðar 
komið er að jólastund 
Vinir hittast og halda veislur 
borða saman jólamat 
gefa gjafir - fagna sigri ljóssins 
syngja saman jólalag. 

Á jólaball við höldum í kvöld 
ég ætl'a' kyssa þig undir mistiltein í kvöld 
við kertaljóssins log 
Götur ljóma - söngvar óma 
gömlu lögin syngjum hátt 
bara'ef jólin væru aðeins lengri 
en hve gaman væri þá.

116. Sól, sól skín á mig

Sólin er risin, sumar í bænum, 
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 sólinni að gleðja sig. 
Sól, sól skín á mig. 

Blóm vekur skrautlega iðandi angan, 
andblærinn bælir við marglitan vangann. 
Ómar allt lífið af ylríkum söng 
unaðsbjörtu dægrin löng. 

Sól, sól skín á mig… 

Leikandi skarinn af ánægju iðar, 
áhugi samlætis glitrar og niðar. 
Ómar allt lífið af ylríkum söng 
unaðsbjörtu dægrin löng. 

Sól, sól skín á mig… 

Blómkrónur skínandi blöðum úr slétta. 
Bikar sinn fullan af hunangi rétta. 
Ómar allt lífið af ylríkum söng 
unaðsbjörtu dægrin löng. 

Sól, sól skín á mig… 

Finnst mér nú tilveran órofa eining 
úrelt sú kenning um mismun og greining. 
Ómar allt lífið af ylríkum söng 
unaðsbjörtu dægrin löng. 

117. Sprengidagur
höf.Herdís Egilsdóttir

Á sprengidegi er bumban að springa hreint á mér. 
Því magnið er ei smátt sem í magann á mér fer. 
Af salkjöti og baunum ég saðningu í magann fæ. 
Af salkjöti og baunum ég saddur er og hlæ. 
Já bragðgóðar eru baunirnar, baunirnar, baunirnar 
já bragðgóðar eru baunirnar, húllum hæ. 
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(Lag: Við erum söngvasveinar)

118. Söngvaseiður

Do er dós af djásnum full,  
Re er refur, rándýr eitt.  
Mí er mýsla, mórautt grey,  
Fa er fax á fáki greitt, 
So er sólin sæla skin,  
La er lamb í lautú og mó,   
Tí er tína berin berin blá.  
Byrjum aftur svo á do o o o  

119. Söngvasveinar

;;Við erum söngvasveinar á leiðinni út í lönd;; 
Leikum á flautu, skógarhorn og skógarhorn 
Leikum á flautu, fiðlu og skógarhorn. 
Og við getum dansað hoppsasa, 
 hoppsasa, hoppsasa. 
Og við getum dansað hoppsasa, 
hoppsasa. 

120. Tombai.

Tombai, tombai, tombai, tombai, 
tombai, tombai, tombai. 
Don, don, don, di ri don, 
di ri di ri don. 
Tra la la la la, 
tra la la la la, 
Hei. 

121. Upp á grænum, grænum,

Upp á grænum, grænum,  
himinháum hól  
sá ég héra hjónin ganga.  
Hann með trommu, bomm,  
bomm, bomm, bomm bomm bomm,  
hún með fiðlu sér við vanga.  
Þá læddist að þeim ljótur byssu karl,  
hann miðaði í hvelli.  
En hann hitti bara trommuna sem small  
og þau hlupu og héldu velli. 

122. Upp, upp, upp á fjall
Enskt keðjulag. Textahöf. ókunnur

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

123. Út um mó, inn 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, 
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tína, tína, tína má.

124. 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.

125. Við göngum mót hækkandi sól
Skandinavískt lag. Ljóð: Aðalsteinn Sigmundsson

Við göngum mót hækkandi sól, sól, sól, 
og sjáum hana þíða allt er kól, kól, kól, 
:/: sjá vætlurnar streyma 
og vetrinum gleyma, 
því vorið er komið með sól, sól, sól. :/: 

Ó, heill sé þér, bráðláta vor, vor, vor. 
Velkomið að greikka okkar spor, spor, spor, 
:/: því ærsl þín og læti 
og ólgandi kæti 
er æskunnar paradís vor, vor, vor. :/: 

Og hjörtúokkar tíðara slá,slá, slá. 
Við slöngvum deyfð og leti okkur frá, frá, frá, 
og leggjum til iðin, 
í leysingakliðinn 
það litla sem hvert okkar má, má, má. 

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

Sunnan yfir sæinn breiða 
sumarylinn vindar leiða 
- draumalandið himinheiða 
hlær og opnar skautið sitt. 
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!

127. Vinalagið

Viltu vera vinur minn  
þá líður mér svo vel 
Viltu vera vinur minn  



2/2/2016 Barnabær

http://www.leikskolinn.is/barnabaer/ 38/41

þá líður mér svo vel. 

Í höfðinu og hjartanu 
og maganum
og allsstaðar 

Viltu vera vinur minn 
þá líður mér svo vel.

128. Vinalagið
Hafdís Huld Þrastardóttir og Alisdair Wright

Það er skemmtilegast að leika sér 
þegar allir eru með. 
Í stórum hóp'inn um hlátrasköll 
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 ótrúlegt hverju lítið bros 
fengið getur breytt

129. Vísurnar um refinn
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá Djúpalæk

Ég raula raunakvæði 
um refinn sem hér býr. 
Í græðgi vill hann gleypa 
hin góðu skógardýr. 
Já þett́er sorgarsöngur víst 
því sagan illa fer. 
Hæ fallerafaddí rúllanræ 
nú verstur endir er. 

Einn dag hann var á veiðum 
þar voru músahús.. 
Þá rak hann gular glyrnur 
í gráa litla mús. 
“Ég tek þig” sagði tæfan þá 
upp trjábol músin rann. 
Hæ fallerafaddí rúllanræ 
hún fylgsni öruggt fann. 

Þá varð hann súr á svipinn 
og sagði: “Gott hjá þér, 
en bíddu bara góða 
ég bíða skal þín hér.” 
Svo tautar hann við sjálfan sig, 
“þú síðsta leikinn átt.” 
Hæ fallerafaddí rúllanræ 
“hún bröltir niður brátt.” 

En Mikki mátti bíða 
og músin engu kveið. 
Þú heyra skalt hvað skeði 
hjá skrögg er vikan leið 
þó hungrið alveg ærð́ann 
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og enga veitti ró. 
Hæfallerafaddí rúllanræ 
hann datt um koll og dó.

130. Vorvindar glaðir

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

131. Vögguvísa
Lag:Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá Djúpalæk

Dvel ég í draumahöll 
og dagana lofa. 
Litlar mýs um löndin öll 
liggja nú og sofa. 
Sígur ró á djúp og dal 
dýr til hvílu ganga. 
Einnig sofna skolli skal 
með skottið undir vanga. 

132. Öskudagur
Herdís Egilsdóttir

Á öskudegi fer ég með öskupoka af stað. 
Og elti menn og konur sem ekkert vita um það. 
Hengi svo poka á hinn og þennan sem ég næ 
lauma á poka, læðist burt og hlæ. 
Svo dingla þeir þarna pokarnir, pokarnir, pokarnir 
svo dingla þeir þarna pokarnir, húllum hæ. 

(lag: Við erum söngva sveinar) 

133. Þá nýfæddur Jesús

Þá nýfæddur Jesús í jötunni lá 
á jólunum fyrstu var dýrðlegt að sjá. 
Þá sveimuðu englar frá himninum hans, 
því hann var nú fæddur í líkingu manns. 

Þeir sungu hallelúja með háðtíðarbrag 
nú hlotnast guðsbörnunum friður í dag. 
Og fagnandi hirðarnir fengu að sjá, 
hvar frelsarinn okkar í jötunni lá. 

Ég bið þig, ó Drottin, að dvelja mér hjá, 
að dýrlinga þína ég fái að sjá. 
Ó, blessa þú Jesús öll börnin þín hér, 
að búa þau fái á himnum hjá þér. 

134. Það á að gefa börnum brauð
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. 
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Nú er hún gamla grýla dauð 
og gafst hún upp á rólunum. :/:

135. Það búa litlir dvergar

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

136. Þei, þei, ró, ró

Þei, þei, ró, ró 
Þagnar fugl í mó. 
Ei við skulum hafa hátt, 
hægt og rótt þú sofa mátt 
Þei, þei, ró, ró, 
þagnar fugl í mó 

137. Þorramatur

Ó hangikjöt, ó hangikjöt 
og rófustappa, grænar baunir og súrhvalur, 
ó hangikjöt, ó hangikjöt 
og sviðasulta, hrútspungar og harðfiskur 

Og hákarl og flatbrauð 
mér finnst svo gott að borða allan þennan mat. 
Og hákarl og flatbrauð, 
mér finnst svo gott að borða allan þennan mat 

lag (A-ramms-sa-sa) 

138. Þorraþræll 1866

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. 
 - 
Horfir á heyjaforðann 
hryggur búandinn: 
„Minnkar stabbinn minn, 
magnast harðindin. 

Nú er hann enn á norðan, 
næðir kuldaél 
yfir móa og mel, 
myrkt sem hel.” 
Bóndans býli á 
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björtum þeytir snjá. 
Hjúin döpur hjá 
honum sitja þá. 
Hvítleit hringaskorðan 
huggar manninn trautt: 
Brátt er búrið autt,  
búið snautt.   
 - 
- 
Þögull Þorri heyrir  
þetta harmakvein, 
en gefur grið ei nein, 
glíkur hörðum stein, 
engri skepnu eirir, 
alla fjær og nær 
kuldaklónum slær 
og kalt við hlær: 
„Bóndi minn, þitt bú  
betur stunda þú. 
Hugarhrelling sú, 
er hart þér þjakar nú, 
þá mun hverfa, en fleiri  
höpp þér falla í skaut. 
Senn er sigruð þraut,  
ég svíf á braut.  
 

139. 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. 
Vaka þó ennþá vinir saman 
varðeldi hjá í fögrum dal. 
Lífið er söngur, glaumur, gaman. 
Gleðin, hún býr í fjallasal.


