
TÓNAFLÓÐ UM LANDIÐ 
HÖFN 

  
Gróðurhúsið 

Lag: Magnús Jónsson 
Texti: Steinunn Jónsdóttir 

 
Ég er með gróðurhús í garðinum 
þar sem ég ætla að rækta mig. 
Þarf að reyta burt allt illgresið 
sem ég finn mig flækta við. 

 
Verð að bleyta upp í moldinni 

þegar hún verður þurr. 
Færa mig úr stað 

ef ég hef staðið of lengi kjurr. 
 

Gróðurhúsið hefur glerveggi. 
Í gegnum þá sólin skín 

geislum sem að eiga að næra mig 
og skýra mína sýn. 

 
En þegar sólin felur sig 

lengi á bak við ský 
þarf ég að fara burt 

en ég alltaf til baka sný. 
 

Í þessu gróðurhúsi 
er bara pláss fyrir mig. 

Veit ég dafna betur 
ef að enginn er mér við hlið. 

 
Ég er með gróðurhús í garðinum 
þar sem ég ætla að rækta mig. 

Ég er með gróðurhús í garðinum 
þar sem ég ætla að rækta mig. 

 
 
  



Stelpurokk 
Lag: Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson og Andrea Gylfadóttir 

Texti: Andrea Gylfadóttir 
 

Pabbi, pabbi er í París og mamma er í Róm. 
Ég er bara heima í alveg nýjum skóm. 
Ég sef uppi á þaki þegar mig langar til 

og gef fuglunum súpu og kisunum blóm. 
 

Í herbergi í engu nema skóm, með aðeins lítið ástarblóm. 
Ról og rokk í stuttbuxum og kjól með fána í hárinu. 

Syngjandi stelpurokk, stelpan hún stígur á stokk í stuttbuxum, 
a ha ha, syngur um mig eða þig. 

 
Ról og rokk í allt of stuttum kjól með fána í hárinu. 

Syngjandi stelpurokk, stelpan hún stígur á stokk í stuttbuxum, 
a ha ha, syngur um mig eða þig. 

Í herbergi í engu nema skóm, með aðeins lítið ástarblóm. 
 

Pabbar, þegar pabbar eru í París og mömmur eru í Róm, 
þá rokka stelpur því húsin eru tóm. 

Þær spila á gítar þegar þær langar til og búa svo til voða 
skrítin hljóð. 

 
Í herbergi í engu nema skóm, með aðeins lítið ástarblóm. 

Ról og rokk í stuttbuxum og kjól með fána í hárinu. 
Syngjandi stelpurokk, stelpan hún stígur á stokk í stuttbuxum, 

a ha ha, syngur um mig eða þig. 
 

Ról og rokk í stuttbuxum og kjól með fána í hárinu. 
Syngjandi stelpurokk, stelpan hún stígur á stokk í stuttbuxum, 

a ha ha, syngur um mig eða þig. 
Í herbergi í engu nema skóm, með aðeins lítið ástarblóm. 

 
Ról og rokk í stuttbuxum og kjól með fána í hárinu. 

Syngjandi stelpurokk, stelpan hún stígur á stokk í stuttbuxum, 
a ha ha, syngur um mig eða þig. 

Í herbergi í engu nema skóm, með aðeins lítið ástarblóm. 
 
  



Ísbjarnarblús 
Lag og texti: Bubbi Morthens 

 
Við vélina hefur hún staðið síðan í gær, 

blóðugir fingur, illa lyktandi tær. 
Þúsund þorskar á færibandinu þokast nær. 

 
Á skrifstofunni arðræninginn situr og hlær 

því línuritið sýnir að afköstin eru meiri í dag en í gær. 
Þúsund þorskar á færibandinu þokast nær. 

 
Herbergið mitt er uppi'á verbúð, þar lifa lýs og flær, 

þó á ég litasjónvarp og frystikistu sem hlær. 
Þúsund þorskar á færibandinu þokast nær. 

 
Sigga á borði númer 22, hún hætti í gær. 

Ég er að spekúlera að hætta líka, ha ha, hæ hæ. 
Þúsund þorskar á færibandinu þokast nær. 

 
Það er enginn fiskur í dag, þið getið farið heim og slappað af, 

tekið ykkur sturtu eða farið í bað. 
Þúsund þorskar á færibandinu þokast nær. 

 
Ég ætla aldrei, aldrei, aldrei meir að vinna í Ísbirninum. 

Ó nei. Ég ætla aldrei, aldrei, aldrei meir að vinna í Ísbirninum. 
Ég ætla með kíló af hassi út í náttúruna 

og fíla grasið þar sem það grær. 
 
  



Braggablús 
Lag og texti: Magnús Eiríksson 

 
Ein í bragga, Magga, gægist út um gluggann, 

bráðum sér hún Skuggabaldur skunda hjá. 
Enn einn túrinn, stúrin, olíu á skúrinn 
er erfitt nema fyrir fjandans aur að fá. 

 
Í vetur, betur gekk henni að galdra 

til sín glaða og kalda karla sem oft gáfu aur. 
En Magga í sagga, situr ein í bragga 

á ekki fyrir olíu er alveg staur. 
 

Fyrst kom Bretinn, rjóður, yndislega góður 
þá bjó hún Magga á Borginni í bleikum kjól. 

Svo kom Kaninn, þaninn, kommúnistabaninn 
þá kættist Magga ofsarlega og hélt sín jól. 

 
Svo færðist aldur yfir eins og galdur 

og ávallt verra og verra varð í karl að ná. 
Nú er Magga stúrin því olíu á skúrinn 
er erfitt nema fyrir fjandans aur að fá. 

 
Ein í bragga Magga, gægist út um gluggann 
bráðum sér hún Skuggabaldur skunda hjá. 

Enn einn túrinn, stúrin, olíu á skúrinn 
er erfitt nema fyrir fjandans aur að fá. 

 
Í vetur betur gekk henni að galdra 

til sín glaða og kalda karla sem oft gáfu aur. 
En Magga í sagga situr ein í bragga 

á ekki fyrir olíu er alveg staur. 
  



Funheitur 
Lag og texti: Friðrik Sturluson og Stefán Hilmarsson 

 
Funheitur, 
funheitur. 

Í fötum keisarans, 
þau færa mig í trans, trúðu mér. 

Ég tekst á loft í þeim, 
tek himin höndum tveim, hvar sem er. 

Ég stíg rauðan dans og rykið þyrlast upp. 
Í þessum búningi, á þéttum snúningi, 

ég snýst og gleymi mér. 
 

Ég er funheitur, fleiri ár og öld. 
Dansa alla daga, frá morgni fram á kvöld. 

Funheitur, fötin geyma völd, 
Linni aldrei látum, eilífa orku gefa mér. 

Gammageislafjöld. 
 

Einhvern tíma allt er breytt, 
enginn kuldi, aðeins heitt, brennisól. 

Þangað til á Celsius, 
cirka tvö hundruð mínus, mmm, glýseról. 
En þau hrífa þó og hreyfa mig með glans. 

Í þessum búningi, á þéttum snúningi, 
ég alltaf gleymi mér. 

 
Ég er funheitur, fleiri ár og öld. 

Dansa alla daga, frá morgni fram á kvöld. 
Funheitur, fötin geyma völd. 

Linni aldrei látum, eilífa orku gefa mér. 
 

Oh! Í þessum búningi, á þéttum snúningi, 
ég alltaf gleymi mér. 

Oh! 
 

Funheitur, fleiri ár og öld. 
Dansa alla daga, frá morgni fram á kvöld. 

Funheitur, fötin geyma völd. 
Linni aldrei látum, eilífa orku gefa mér. 

 
Funheitur, fleiri ár og öld. 

Dansa alla daga, frá morgni fram á kvöld. 
Funheitur, fötin geyma völd. 

Linni aldrei látum, eilífa orku gefa mér. 
 

Funheitur, funheitur, 
uhh huh! 



Funheitur, það eru víða skil. 
Uhh förum heim, 

mmm, 
  



Líf ertu að grínast 
Lag: Prins Póló (Svavar Pétur Eysteinsson) 

Texti: Prins Póló 
 

Hann er fagur halur. 
Magur sem mánudagur. 

 
Hann er gríðar svalur, 
svag fyrir fínum vínum 

og vel skipulögðum innri rýmum. 
 

Hún er með mikinn sans fyrir smáatriðum. 
Dansar villta dansa allra kynslóða polka, ræl og valsa. 

 
Hann getur ennþá rappað þó að hann sé löngu orðinn pabbi. 

Hann er með sitt eigið lingó. Hann er algert bingó. 
Hann er sléttur pappi. 

 
Hún er kominn niðrí kjallarann, 

dimman og saggafullan. 
Ætlar að setja í vélina 

og fara vandlega yfir stöðuna 
 

Hver er skjótasta leiðin 
til að græða peninga? 

 
Hver er fljótlegasta leiðin 

til að fanga lífshamingjuna. 
 

Hvar er núvitundin? 
Er hún úti með hundinn? 

 
Nei, hér er allt eins og það á að vera, 
allir úti að vinna og brjálað að gera. 

 
Líf - ertu að grínast? 

Hvað - kemst ég langt? 
Á ég einhvern séns 

að eignast gervipels, 
blásanseraðan bens 
án alls estrógens? 

 
Líf - ertu að grínast? 

Hvað - kemst ég langt? 
Á ég einhvern séns 
að eignast gervipels 
blásanseraðan bens 
án alls estrógens? 

  



 
Franskar (sósa og salat) 
Lag: Valgeir Guðjónsson 

Texti: Egill Ólafsson 
 

Sjáið hvað úr sjó má fá, 
hlýddu‘ á ljóð mitt hringaná, 

hörpudisk og hámeri, 
hamsatólg úr Jónsveri, 

oj – oj. 
 

Hamborgarann helst ég kýs, 
pinkstöffið og pinnaís, 

ekkert illt af þessu hlýst, 
síðast svo en ekki síst 

við viljum franskar, sósu‘ og salat, 
við viljum franskar, sósu‘ og salat. 

 
Af þorskalýsi braggast best 

börnin smáu allra flest, 
þau úða í sig ýsunni, 
ýsa‘ er góð í krísunni, 

oj – oj… 
 

Grillmatur er góður, 
gómsætt kjarnafóður. 

 
Rjómasoðnu rækjurnar. 

Ég girði frá mér brækurnar. 
Svona fór um sjóferð þá, 

af þessu sitthvað læra má. 
Við viljum franskar, sósu‘ og salat, 
við viljum franskar, sósu‘ og salat. 

 
Þetta‘ er langbesta sjoppan sem að ég hef komið í 

og hún er æðislega góð. (Sósu‘ og salat? Sósu‘ og salat?) 
Þetta‘ er langbesta sjoppan sem að ég hef komið í 

og hún er æðislega góð. (Sósu‘ og salat? Sósu‘ og salat?) 
Þetta‘ er langbesta sjoppan sem að ég hef komið í 

og hún er æðislega góð. (Sósu‘ og salat? Sósu‘ og salat?) 
Þetta‘ er langbesta sjoppan sem að ég hef komið í 

og hún er æðislega góð. 
 

Andartak í munninum 
Ævilangt á mjöðmunum, 
Svona fór um sjóferð þá 

af þessu sitthvað læra má. 
  



Láttu mig vera 
Lag: Guðmundur Jónsson 
Texti: Stefán Hilmarsson 

 
Það er af sem áður var, 
annar heimur en í gær. 

Þó ég losi um ýmis leyndarmál 
er ég sáralitlu nær. 

Andi minn er opið sár 
og ég engist um af kvöl. 

Eftir umhugsun bind ég endahnút, 
ég á enga aðra völ. 

 
Ég mun ekki leggja á herðar þínar fleiri lóð. 

Ég mun ekki gera þér annan grikk, 
því lífið liggur við. 

 
Láttu mig vera, leiktu við aðra en mig. 

Láttu mig vera og losaðu um. 
Láttu mig vera, leystu þig viðjunum úr. 

Láttu mig vera og lifðu’ upp á nýtt. 
 

Það er ólga inni í mér 
og ég ærist smátt og smátt. 

Ég er umvafinn öllum orðunum 
en ég segi ósköp fátt. 
Þessi sál er kaunum sett 

eftir samviskunnar bit. 
Það er ótrúlegt eftir allt sem var 

að þú ennþá e vit. 
 

Ég mun ekki leggja á herðar þínar fleiri lóð. 
Ég mun ekki gera þér annan grikk, 

því lífið liggur við. 
 

Láttu mig vera, leiktu við aðra en mig. 
Láttu mig vera og losaðu um. 

Láttu mig vera, leystu þig viðjunum úr. 
Láttu mig vera og lifðu’ upp á nýtt. 

 
Hann var dimmur þessi dagur, 
þú mátt dæma það á mig. 
Það mun rísa annar fagur, 

já – þú munt finna þig, og feta nýja leið. 
 
 

Ég mun ekki leggja á herðar þínar fleiri lóð. 
Ég mun ekki gera þér annan grikk, 

því lífið liggur við. 



 
Láttu mig vera, leiktu við aðra en mig. 

Láttu mig vera og losaðu um. 
Láttu mig vera, leystu þig viðjunum úr. 

Láttu mig vera og lifðu’ upp á nýtt. 
  



 
 

Blús í G 
Lag og texti: Magnús Eiríksson 

 
Mánudagsmorgunn á fætur ég fer, 
höfuðið á mér þunnt eins og gler. 

Ég þrái að fá þig – sjá þig 
sofa eina nótt hjá þér. 

 
Hvað var ég að gera, hvar fékk ég að vera 

í ókunnri borg svo fjarri þér. 
Ég þrái að sjá þig – fá þig 

fíla eina nótt hjá þér. 
 

Tungan við góminn er eins og gróin, 
gerbragð í munni af öldrykkju er. 

Ég þrái að fá þig – sjá þig 
sofa eina nótt hjá þér. 

 
Ég horfi út um dyrnar, geng út um gluggann, 

geri allt vitlaust hvar sem ég fer. 
Ég þrái að sjá þig – fá þig 

fíla eina nótt hjá þér. 
 

Í hillingu heyri ég þig syngjandi sálma. 
Svona ertu heilög í augum á mér 

Ég þrái að fá þig – sjá þig 
sofa eina nótt hjá þér. 

  



Prumpufólkið 
Lag: Gunnar Lárus Hjálmarsson (Dr. Gunni) 

Texti: Jón Gnarr 
 

Í Vesturbænum býr skrítinn karl 
og jafnvel furðulegri er konan hans. 

Hann er með rosalega bumbu 
úti á götu þau tvö stíga trylltan dans. 

Þau skreyttu jólatré í júní 
og karlinn sagðist vera kind. 
Þau stóðu á höndum út á túni 
og fóru bæði að leysa vind. 

 
Og karlinn prumpar svona… 
og konan prumpar svona… 

og krakkarnir prumpa með… 
La la la la la la la la la la la la la. 

 
En fullorðna fólkið það varð brjálað 

og skammaði börnin sín: 
„Það er dónaskapur að prumpa 
já, það er sko alls ekkert grín!“ 

Og lögga kom á hjóli 
og spurði: „Hvað þykist þið geta? 

Ég heiti Siggi stóri 
og ég kann sko að freta!“ 

 
Og löggan prumpar svona….. 
Og karlinn prumpar svona….. 
og konan prumpar svona….. 

og krakkarnir prumpa með….. 
La la la la la la la la la la la la la. 

 
Og nú kemur fólk frá útlöndum 

frá Hong Kong og París og Kúala Lúmp. 
Það kemur alla leið til Íslands 

til þess eins að heyra alvöru prump. 
 

Og karlinn prumpar svona… 
og konan prumpar svona… 
Og löggan prumpar svona… 

og krakkarnir prumpa svona… 
og túristarnir prumpa svona….. 

En fullorðna fólkið 
Bara brumpar ekki neitt 

La la la la la la la la la la la la la 
La la la la la la la la la la la la la. 

  



 
Er hann birtist 

Lag: Gunnar Þórðarson 
Texti: Þorsteinn Eggertsson 

 
Alein bíð ég við gluggann endalaust 

eftir að finna hann. 
Veit ég að gömlum vana 

að hann vanur er að ganga götuna 
vor og haust. 

 
Er hann birtist 

byrjar mitt hjarta að slá. 
Bíð ég aðeins 

til að fá hann að sjá. 
 

Þó ég þekki hann ekki er ég svo 
ástfangin hverju sinni. 
Myrkrið í stofu minni. 

Ég læt matinn á borðið sérhvert kvöld 
fyrir tvö. 

 
Er hann birtist 

byrjar mitt hjarta að slá. 
Bíð ég aðeins 

til að fá hann að sjá 
 

Einhvern tíma hann eflaust biður mín. 
Ég þykist verða hissa 

svo fer ég kanski að flissa. 
Þá við giftumst og við hann segi ég, 

ég er þín. 
 

Er hann birtist 
byrjar mitt hjarta að slá. 

Bíð ég aðeins 
til að fá hann að sjá. 

  



Grenja 
Lag og texti: Bragi Valdimar Skúlason 

 
Sloj, eftir allskonar innsogin grömm, 

eftir endalaus bömmeradjömm, 
með fullmörgum fullorðinsdrykkjum. 

 
Ég, lendi alltaf á upphafsreit 

eftir uppsöfnuð vonbrigðadeit 
með tálbitnum tinderbykkjum. 

 
Nóttin var að vakna 

af værum svefni. 
Þessi gamla góða 
með glænýtt efni. 

Láttana sjá þig, láttana fá þig, 
láttana eftir þér. 

 
En hvað ef ég nenni ekki. 

Hvað ef ég hitti engan sem ég þekki? 
 

Viltekki bara farað grenja? 
Viltekki bara farað grenja? 

Viltekki bara fara barað grenja? 
— Sérðekki veisluna? 

 
Viltekki bara farað grenja? 
Viltekki bara farað grenja? 

Viltekki bara fara barað grenja? 
— Sérðekki veisluna? 

 
Foj, eftir veturlangt tilraunatjútt, 

eftir trúnó og munúðarprútt, 
eftir of marga óminniskossa 

 
Stúmm, eftir vanhugsað bílífisbrölt, 

eftir bleiknefjað skömmusturölt 
og kulnaðan kynferðisblossa 

 
Nóttin var að vakna 

af værum svefni 
Þessi gamla góða 
með glæný efni. 

Taktana til þín, taktana að þér, 
taktana með þér heim. 

 
Æ, hvað ef ég nenn'enn ekki. 

Hvað ef ég hitti einhvern sem ég þekki? 



 
Viltekki bara farað grenja? 
Viltekki bara farað grenja? 

Viltekki bara fara barað grenja? 
— Sérðekki veisluna? 

 
Viltekki bara farað grenja? 
Viltekki bara farað grenja? 

Viltekki bara fara barað grenja? 
— Sérðekki veisluna? 

 
Viltekki bara farað grenja? 
Viltekki bara farað grenja? 

Viltekki bara fara barað grenja? 
Fara að grenja. 

— Sérðekki veisluna? 
  



Krókurinn 
Lag: Guðmundur Jónsson 
Texti: Stefán Hilmarsson 

 
Komdu nú með gamla Guðstein út á kantinn. 

Gamli dwellinn skýtur á sig grimmu skoti. 
Það er ekki spurning að hún er til deilda 

þessi Svanfríður, þessi Svan, Svanfríður, ríður. 
Gamli var í honkara hér áður fyrr í old-days 

eftir að hafa lent í alveg sjúku gargi. 
Hey gamli swingur vertu klár í gamla hookinn, 

Skjóttu, skjóttu, áááá, skjóttu! 
 

Krókurinn hér, hvar og hvenær sem er. 
Ég er kominn í gamla formið. 

Hvernig sem fer, ekki stendur á mér. 
Skiptir engu með gamla normið. 

Krókurinn hér, hvar og hvenær sem er. 
Ég er kominn í gamla formið. 

Hvernig sem fer, ekki stendur á mér. 
Skiptir engu með gamla normið. 
Skiptir engu með gamla normið. 
Hvenær sem er, hvenær sem er, 

ég kominn er í gamla formið. 
 

Þetta' er alla vega átján grýlna jakki. 
Ef ekki þá að minnsta kosti svona sautján. 

Ooooh, þvílíkan thunderwagon 
hef ég aldrei áður séð. 

Wildarinn tekinn, líka Later-on og sjúkheit. 
Haffari eða klukkari með gömlu. 

Blöðruskapur, Emmarinn, Ystarinn, oh. 
Þett' er nú fyrir löngu orðið algjört cerwin. 

Já, komdu með hookinn gamli swingur, skjóttu. 
 

Krókurinn hér, hvar og hvenær sem er. 
Ég er kominn í gamla formið. 

Hvernig sem fer, ekki stendur á mér. 
Skiptir engu með gamla normið. 

Krókurinn hér, hvar og hvenær sem er. 
Ég er kominn í gamla formið. 

Hvernig sem fer, ekki stendur á mér. 
Skiptir engu með gamla normið. 
Skiptir engu með gamla normið. 
Hvenær sem er, hvenær sem er 

ég kominn er í gamla formið. 
 

Krókurinn hér, hvar og hvenær sem er 
ég er kominn í gamla gargið. 



Ég „kúarann“ ber, ekki stendur á mér, 
skiptir engu með aukaargið. 

  



París norðursins 
Lag: Prins Póló (Svavar Pétur Eysteinsson) 

Texti: Prins Póló 
 

Fögur fyrirheit á blússandi siglingu 
á ullarnærfötum í grenjandi rigningu 

stími heim í heiðardalinn 
góður strákur og vel upp alinn. 

 
Mikið verður gott að knúsa kerlu, 
Erlu, Erlu, Erlu, Erlu góðu Erlu, 

sem giftist mér því ég kunni að skaffa 
sjómaður og sonur hans Haffa. 

 
Hlakka svo til að hitta börnin, 

Maríu Hænu, Hafþór og Örninn. 
Vinna upp tíma, klippa smá og líma. 

Í eltingaleik fram að háttatíma. 
 

Hafið – ég þekki ekki annað. 
Afi – var harðmenni annálað. 
Mamma – sultuslök nunna. 
Systir mín – Gunna þunna. 

Brósi – var örugglega vangefinn. 
Frændi – rændi mig æskunni. 

 
Hafið – ég þekki ekki annað. 
Afi – var harðmenni annálað. 
Mamma – sultuslök nunna. 
Systir mín – Gunna þunna. 

Brósi – var örugglega vangefinn. 
Frændi – rændi mig æskunni. 

 
En þegar heim er komið bíður mín flaskan 

og á tröppunum stendur ferðataskan. 
Erla góða, fór með vini á hestbak 

síðasti túr hann keyrði um þverbak. 
 

En þegar botni er náð er bara að standa upp aftur. 
Þetta veit hver heilvita raftur. 

Batnandi mönnum er best að lifa. 
Hinir geta bara étið hundaskít og slefað. 

 
Hafið – ég þekki ekki annað. 
Afi – var harðmenni annálað. 
Mamma – sultuslök nunna. 
Systir mín – Gunna þunna. 

Brósi – var örugglega vangefinn. 
Frændi – rændi mig æskunni. 



 
Láttu þér líða vel 

Lag: Grétar Örvarsson 
Texti: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 

 
Hlustaðu nú, reyndu að hafa bæði augun opin, 

heimurinn er, aðeins meira en það sem flestir sjá. 
Gerðu helst allt, sem þú getur til að njóta lífsins, 
gleymdu í bráð, því sem erfitt er að komast hjá. 

 
Menn eru alltaf að 

upplifa nýjar freistingar. 
Sitjandi á sama stað 

og segja góð ráð vera dýr. 
 

Láttu þér líða vel, 
þetta líf er til þess gert, trúðu mér. 

Láttu þér líða vel, 
því leikur einn það er, hvar sem er. 

 
Sama er mér, þó að sumir haldi að allt sé glatað, 

sannaðu til, það er lítið mál að breyta því. 
Horfðu á mig, ég er hamingjan í öðru veldi, 
Hefur þú séð, að við göngum allar gildrur í. 

 
Menn eru alltaf að 

upphugsa miklar breytingar. 
Sitjandi á sama stað 

og segja góð ráð vera dýr. 
 

Láttu þér líða vel, 
þetta líf er til þess gert, trúðu mér. 

Láttu þér líða vel, 
því leikur einn það er, hvar sem er. 

 
Menn eru ennþá að 

upplifa nýjar freistingar. 
 

Láttu þér líða vel, 
þetta líf er til þess gert, trúðu mér. 

Láttu þér líða vel, 
því leikur einn það er, hvar sem er. 

 
Láttu þér líða vel, 

þetta líf er til þess gert, trúðu mér. 
Láttu þér líða vel, 

því leikur einn það er, hvar sem er. 



 
Láttu þér líða vel, 

þetta líf er til þess gert, trúðu mér. 
Láttu þér líða vel, 

því leikur einn það er, hvar sem er. 



Gleðibankinn 
Lag og texti: Magnús Eiríksson 

 
Tíminn líður hratt á gervihnattaöld. 

Hraðar sérhvern dag, hraðar sérhvert kvöld. 
Ertu stundum hugsandi yfir öllum gulu miðunum? 
Þú tekur kannski of mikið út úr Gleðibankanum. 

 
Hertu upp huga þinn, hnýttu allt í hnút. 

Leggur ekkert inn, tekur bara út. 
Syndir þínar sem þú aldrei drýgðir sitja í þankanum. 

Óútleystur tékki í Gleðibankanum. 
 

Þú skalt syngja lítið lag 
um lífsgleðina sjálfa í brjósti þér 

og láttu heyra að þú eigir litið gleðihús. 
Kósí lítið lag, sem gæti gripið mig og hvern sem er. 
Þú leggur ekki inn í Gleðibankann tóman blús. 

 
Þú skalt syngja lítið lag 

um lífsgleðina sjálfa í brjósti þér 
og láttu heyra að þú eigir litið gleðihús. 

Kósí lítið lag, sem gæti gripið mig og hvern sem er. 
Þú leggur ekki inn í Gleðibankann tóman blús 

 
Hertu upp huga þinn, hnýttu allt i hnút. 

Leggur ekkert inn, tekur bara út. 
Syndir þínar sem þú aldrei drýgðir sitja í þankanum. 

Óútleystur tékki í Gleðibankanum. 
 

Þú skalt syngja lítið lag 
um lífsgleðina sjálfa í brjósti þér 

og láttu heyra að þú eigir litið gleðihús. 
Kósí lítið lag, sem gæti gripið mig og hvern sem er. 
Þú leggur ekki inn í Gleðibankann tóman blús 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


