
TÓNAFLÓÐ	UM	LANDIÐ	–	BÍLDUDALUR	
SÖNGBÓK	

 
 
 

  ÞAÐ ER FJÖR 
  Lag og texti: Laddi (Þórhallur Sigurðsson) 

 
Ég tók strætóinn úr Breiðholti og stoppaði á Hlemmi 

og niður allan Laugarveginn og alveg niðrá torg - niðrá torg 
og þaðan þurfti ég að labba eftir Lækjagötunni 

og í gegnum Hljómskálagarðin og út á umferðarmiðstöð - á miðstöð 
og þaðan tók ég rútuna og alveg austur fyrir fjall 

og yfir Þrengslin og allt og niðrí Þorlákshöfn - Þorlákshöfn 
þá var Herjólfur ekki kominn, hann hafði tafist í þrjá tíma 

og þá var ofsa vont í sjóinn og allt í veseni. 
 

Já það er fjör, já það er fjör 
já það er fjör að fara á Þjóðhátíð Vestmannaeyja 

 
Já það er fjör, já það er fjör 

 
já það er fjör að fara á Þjóðhátíð 

svo kom Herjólfur alveg æðandi á fullu spani inn í höfnina 
og skipstjórinn réð ekki við neitt og stímdi á - stímdi á 

og allir hoppuðu um borð og ruddust inn í salinn 
með hávaða og læti og reyndu að ná í sæti - ná í sæti 

svo fór Herjólfur af stað, gaf alveg í botn 
og allir voru í stuði og fóru að drekka og allt - og allt 

svo kom æðislegur veltingur og allir fóru að æla 
en ég sat bara rólegur og drakk mitt malt. 

 
Já það er fjör, já það er fjör 

já það er fjör um borð í MS Herjólfi 
Já það er fjör, já það er fjör 

já það er fjör í Herjólfi 
 

Svo komum við til Vestmannaeyja og það var æðislega gott veður 
og allir vour jafnir svo ég hoppaði í land - í land 

svo tók ég einhvern vörubíl með druslum ofaná og sona 
og hann keyrði okkur alveg niðrí Herjólfsdal - já í dal 
það var alveg fullt af fólki sem sat um alla hlíð 
og sungu og dönsuðu og fyllerí og allt - og allt 

og hljómsveitin var að spila og rándýri skemmtikrafturinn 
en ég fór upp á svið og tók lagið og allt. 

 
Já það er fjör, já það er fjör 

já það er fjör í Vestmannaey,ey,ey,eyum 
Já það er fjör, já það er fjör 

já það er fjör í Vestmannaeyjum (og allir saman nú) 
Já það er fjör, já það er fjör 

já það er fjör á Þjóðhátíð Vestmannaeyja 
Já það er fjör, já það er fjör 



já það er fjör á Þjóðhátíð (og einu sinni en) 
Já það er fjör, já það er fjör 

já það er fjör á Þjóðhátí, í, í, í, íð 
Já það er fjör, já það er fjör 

já það er fjör á Þjóðhátíð Vestmannaeyja!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  BETRI TÍÐ 
Lag: Valgeir Guðjónsson 

Texti: Valgeir Guðjónsson og Þórður Árnason 
 

Sumarið er komið 
svona' á það að vera 
sólin leikur um mig 

algjörlega bera (la, la, la, la, la ... oooohhhhh) 
 

Ég sit hér út' í garði 
það sér mig ekki nokkur 

ég gleymdi víst að kynna kallinn minn hann Binna, 
það munar sko um minna, hann er rosakokkur 

 
Bráðum kemur ekki betri tíð 

því betri getur tíðin, því betri getur tíðin ekki orðið 
Bráðum kemur ekki betri tíð 

þá verður uxahryggjasúpan, nei sveppahalasúpan 
nei uxahryggjahalanegrablómkálssveppasúpan 

sett á borðið, stofuborðið, borðstofu- 
borðið, þarna mundi ég orðið 

A ha, ó húm, u hu 
 

Veturinn er grimmur 
gaf mér fáa kosti 

svo ógurlega dimmur 
með alltof miklu frosti 

 
En nú er komið sumar 
og sólin bræddi hrímið 

en hvað er ég að hugsa, nú þarf ég fyrr en varir 
að fara að far' í spjarir, það er matartími. 

 
Bráðum kemur ekki betri tíð 

því betri getur tíðin, því betri getur tíðin ekki orðið 
Bráðum kemur ekki betri tíð 

þá verður uxahryggjasúpan, nei sveppahalasúpan 
nei uxahryggjahalanegrablómkálssveppasúpan 

sett á borðið, stofuborðið, borðstofu- 
borðið, þarna mundi ég orðið 

A ha, ó húm, u hu 
 

Bráðum kemur ekki betri tíð 
því betri getur tíðin, því betri getur tíðin ekki orðið 

Bráðum kemur ekki betri tíð 
þá verður uxahryggjasúpan, nei sveppahalasúpan 

nei uxahryggjahalanegrablómkálssveppasúpan 
sett á borðið, stofuborðið, borðstofu- 

borðið, þarna mundi ég orðið 
A ha, ó húm, u hu 

 
Bráðum kemur ekki betri tíð 

því betri getur tíðin, því betri getur tíðin ekki orðið 
Bráðum kemur ekki betri tíð 



þá verður uxahryggjasúpan, nei sveppahalasúpan 
nei uxahryggjahalanegrablómkálssveppasúpan 

sett á borðið, stofuborðið, borðstofu- 
borðið, þarna mundi ég orðið 

A ha, ó húm, u hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MALBIK 
Lag: Gauti Þeyr Másson og Þormóður Eiríksson 

Texti: Gauti Þeyr Másson og Kristinn Óli Haraldsson 
 

Ég sit á stað þar sem tíminn líður ekki 
þó ég viti vel að vísarnir þeir ferðast enn á ljóshraða í borginni. 

Í þetta skiptið fórstu, ég var eftir 
í þögninni þrái ekkert heitara en að eiga smá orð við þig. 

Ég veit að ég var heimskur, svo ótrúlega heimskur, 
veit að ég var fífl, og veit að ég á allt skilið. 
Er grasið grænna hinum megin við mig? 

Hvað veit ég um fokkin gróður? 
Ég er alinn upp á malbiki 

 
Ég hleyp og hleyp og hleyp og hleyp og hleyp. 
Ég hleyp og hleyp og hleyp og hleyp og hleyp. 

Ég er alinn upp á malbiki. 
Ég er alinn upp á malbiki. 

Ég hleyp og hleyp og hleyp og hleyp og hleyp. 
Ég hleyp og hleyp og hleyp og hleyp og hleyp. 

Ég er alinn upp á malbiki. 
Ég er alinn upp á malbiki. 

 
Ég hleyp og hleyp og hleyp og hleyp 

og hleyp í burtu frá þér, en ég hrasa alltaf á andlitið 
Er ég reiður út í sjálfan mig? Er ég reiður út í þig 

því ég er titrandi eins og farsími. 
Ég er búinn að venja mig á vonda siði, 

ég læt aðra flösku hverfa, kallaðu það partítrikk. 
Er grasið grænna hinum megin við mig? 

Hvað veit ég um fokking gróður? 
Ég er alinn upp á malbiki 

 
Ég hleyp og hleyp og hleyp og hleyp og hleyp. 
Ég hleyp og hleyp og hleyp og hleyp og hleyp. 

Ég er alinn upp á malbiki. 
Ég er alinn upp á malbiki. 

Ég hleyp og hleyp og hleyp og hleyp og hleyp. 
Ég hleyp og hleyp og hleyp og hleyp og hleyp. 

Ég er alinn upp á malbiki. 
Ég er alinn upp á malbiki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TOSSI 
Lag: Gauti Þeyr Másson, Helgi Sæmundur Guðmundsson og Þormóður Eiríksson 

Texti: Gauti Þeyr Másson 
 

Þegar borgin slekkur á sér 
þá finn ég losna um þessa depurð 
ég veit ekkert hvað amar að mér 

get ekkert í því gert, ég er þannig af guði gerður. 
 

Ég er ekki eins og fólk er flest 
nei ég hef aðra sýn á fegurð 

Ég hef alltaf verið tossi úr skóla lífsins 
get ekkert í því gert, ég er þannig af guði gerður. 

 
En við kunnum allavega að hafa gaman 

Eyðileggjum líf okkar og hlægjum síðan yfir þessu saman. 
En við kunnum allavega að hafa gaman 

Eyðileggjum líf okkar og grátum síðan yfir þessu saman. 
 
 

Ég veit að moldin mun kalla á mig 
tíminn segir svo hvenær það verður 

en ég finn þessar hugsanir herja á mig 
get ekkert í því gert, ég er þannig af guði gerður. 

 
Ég á allt en sé það sem vantar 

það er minn helsti og stærsti brestur 
ég held ég muni alltaf draga skrattann 

get ekkert í því gert, ég er þannig af guði gerður. 
 

En við kunnum allavega að hafa gaman 
Eyðileggjum líf okkar og hlægjum síðan yfir þessu saman. 

En við kunnum allavega að hafa gaman 
Eyðileggjum líf okkar og grátum síðan yfir þessu saman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 



GAGGÓ VEST 
Lag: Gunnar Þórðarson 

Texti: Ólafur Haukur Símonarson 
 

Bjallan glymur gróft er hennar mál. 
Gaggó-Vest hefur enga tildursál. 

Eins og sést, eins og sést, eins og sést 
þá er ég alinn upp í Gaggó-Vest. 

 
Kennarahræin eru kuldaleg í framan 
kannski þykir þeim hreint ekki gaman 

að vakna í bítið í vetrartíð 
til að vitka draugfúlan æskulíð. 

 
Bekkjastofur fyllast af bleikum fésum 

Finnum og Jónum og Siggum og Drésum 
handalögmál og hefðbundin læti 
hundskist þið til að fá ykkur sæti. 

 
Segðu mér hvaða ár hengdu þeir Krist? 
Í hvaða bandi spilar Frans þessi Liszt? 

Einn týndi bókinni annar gleymdi að lesa. 
Af hverju kallar hann okkur lúsablesa? 

 
Eins og sést, eins og sést, eins og sést 
þá er ég alinn upp í Gaggó-Vest. 

Gaggó-Vest, Gaggó-Vest, 
gaf mér allt sem reyndist svo best. 

 
Nú er kennarafundur um komandi fár 

þeir kalla faraldurinn bítla-hár. 
Frá Lifrapolli ljót berast org, 

lýðurinn dansar um stræti og torg. 
 

Var ekki nóg að fá tjútt og tvist? 
Tæpast flokkast þessi öskur sem list. 
Drottinn minn er dansæfing í kvöld? 
Djöfullinn sjálfur mun taka hér völd. 

 
Allt í einu er Andrés littli orðinn stór 
það gera hinri alræmdu bítla-skór. 
Hér verður rokkað og rólað um allt 

það rennur vatn undir hörund vort kalt. 
 

Eins og sést, eins og sést, eins og sést 
þá er ég alinn upp í Gaggó-Vest. 

Gaggó-Vest, Gaggó-Vest, 
gaf mér allt sem reyndist svo best. 

 
Komdu upp að töflunni hvað sem þú heitir 

þú minnir á púk'a- og öfgasveitir. 
Af hverju er haus á herðum þínum? 

Taktu nú vel eftir orðum mínum: 
Þú verður aldrei annað en rukkari, róni 



eða þaðan af verra, 
rugguhestur og uxakerra. 

 
Eins og sést, eins og sést, eins og sést 
þá er ég alinn upp í Gaggó-Vest. 

Gaggó-Vest, Gaggó-Vest, 
gaf mér allt sem reyndist svo best. 

 
Ó kennari minn, ég kveð ég þig nú 
með kurt og pí og segi I love you. 

Ich Liebe dich, Jet aime, ég elska þig. 
Er nokkur von til þess að þú elskir mig? 

 
Því eins og sést, eins og sést, eins og sést 

þá er ég alinn upp í Gaggó-Vest. 
Gaggó-Vest, Gaggó-Vest, 

gaf mér allt sem reyndist svo best. 
 

Því eins og sést, eins og sést, eins og sést 
þá er ég alinn upp í Gaggó-Vest. 

Gaggó-Vest, Gaggó-Vest, 
gaf mér allt sem reyndist svo best. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  HUGARRÓ 
Lag: Arnar Ingi Ingason, GDRN og Magnús Jóhann Ragnarsson 

Texti: GDRN 
 

Nóg um allt það sem að 
betur mætti fara 

Að skilja náungann 
er það eina sem að þarf til að leysa 

þær lífsins áhyggjur 
sem hvíla fast á herðum þér 

Held að tímanum betur sé varið í finna þessa 
margrómuðu, stórkostlegu 

 
Hugarró, hugarró 
Hugarró, hugarró 
Hugarró, hugarró 

 
Held að tímanum betur sé varið í að finna þessa 

 
Mér finnst að dagsbirtan megi endast aðeins lengur 

Þá kannski 
mun mér og skammdeginu semja aðeins betur 

Hvers konar hluti sem þú hamingjunni selur 
Jafnast ekkert á 

við þá tilfinningu að finna fyrir 
rándýrri, þokkalegri 

 
Hugarró, hugarró 
Hugarró, hugarró 
Hugarró, hugarró 

 
Held að tímanum betur sé varið í að finna þessa 

 
Hugarró, hugarró 
Hugarró, hugarró 
Hugarró, hugarró 

 
Held að tímanum betur sé varið í að finna þessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ÁÐUR EN DAGUR RÍS 
Lag: Arnar Ingi Ingason, Bergur Einar Dagbjartsson, Birnir Sigurðarson, GDRN og 

Magnús Jóhann Ragnarsson 
Texti: Arnar Ingi Ingason, Birnir Sigurðarson og GDRN 

 
Tunglskinið 

Stendur upp og lítur við 
Dagarnir leysast upp og byrja upp á nýtt 

Sólsetrið sýnir sína bestu hlið 
Á meðan við göngum inn í sjóndeildarhringinn 

 
Áður en dagur rís 

Viltu vitja mín 
Viltu segja hvað í þér býr 

Áður en dagur rís 
Skal ég vitja þín 

Skulum liggja hér hlið við hlið 
 

Stjörnuskin 
Undan skýjum lifnar við 

Staldrar við 
Þegar dimman tekur við 

Tímaskyn hverfur hægt og bítandi 
Þegar dagur flýr 

Og nóttin tekur við 
 

Áður en dagur rís 
Viltu vitja mín 

Viltu segja hvað í þér býr 
Áður en dagur rís 
Skal ég vitja þín 

Skulum liggja hér hlið við hlið 
 

Þetta er stærra en þú 
Stærra en ég 

Hvað heita stjörnurnar sem ég sé 
Fylgi tilfinningunni sem að ég er með 
Himininn hlýnar þegar ég er með þér 

 
Þetta er stærra en þú 

Stærra en ég 
Hvað heita stjörnurnar sem ég sé 

Fylgi tilfinningunni sem að ég er með 
Himininn hlýnar þegar ég er með þér 

 
Þetta er stærra en þú 

Stærra en ég 
Hvað heita stjörnurnar sem ég sé 

Fylgi tilfinningunni sem að ég er með 
Himininn hlýnar þegar ég er með þér 

 
Áður en dagur rís 

Viltu vitja mín 
Viltu segja hvað í þér býr 



Áður en dagur rís 
Skal ég vitja þín 

Skulum liggja hér hlið við hlið 
 

Þetta er stærra en þú 
Stærra en ég 

Hvað heita stjörnurnar sem ég sé 
Fylgi tilfinningunni sem að ég er með 
Himininn hlýnar þegar ég er með þér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AUSTURSTRÆTI 
Lag og texti: Haraldur Sigurðsson og Þórhallur Sigurðsson 

 
Ég niður' í Austurstræti snarast létt á strigaskónum, 

með bros á vör og tyggígúmmí í munninum. 
Ég labba um og horfi á liðið sem er þar í hópum 

frá lassarónum upp í snobbaðar kerlingar. 
 

Austurstræti, 
ys og læti, 

fólk á hlaupum 
í innkaupum, 
fólk að tala, 
fólk í dvala 

og fólk sem ríkið þarf að ala. 
 

Þar standa bankarnir í röðum: Lands-Búnaðar-Útvegs, 
og fyrir utan stendur horaður almúginn. 

En fyrir innan sitja feitir peninganna verðir 
og passa að vondi kallinn komi ekki og taki þá. 

 
Austurstræti, 

ys og læti, 
fólk á hlaupum 
í innkaupum, 
fólk að tala, 
fólk í dvala 

og fólk sem ríkið þarf að ala. 
 

Austurstræti, 
ys og læti, 

fólk á hlaupum 
í innkaupum, 
fólk að tala, 
fólk í dvala 

og fólk sem ríkið þarf að ala. 
 

Ég niður' í Austurstræti snarast létt á strigaskónum, 
með bros á vör og tyggígúmmí í munninum. 

Ég labba um og horfi á liðið sem er þar í hópum 
frá lassarónum upp í snobbaðar kerlingar. 

 
Austurstræti, 

ys og læti, 
fólk á hlaupum 
í innkaupum, 
fólk að tala, 
fólk í dvala 

og fólk sem ríkið þarf að ala. 
 

Þar standa bankarnir í röðum: Lands-Búnaðar-Útvegs, 
og fyrir utan stendur horaður almúginn. 

En fyrir innan sitja feitir peninganna verðir 
og passa að vondi kallinn komi ekki og taki þá. 



 
Austurstræti, 

ys og læti, 
fólk á hlaupum 
í innkaupum, 
fólk að tala, 
fólk í dvala 

og fólk sem ríkið þarf að ala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANDALAR 
Lag og texti: Þórhallur Sigurðsson 

 
Það jafnast ekkert á við það 
að þruma sér í gott sólbað 

og liggja á bekk með bland og bús 
og bjórinn teyga úr líterskrús. 

 
Á Spáni er gott að djamma og djúsa 

diskótekunum á. Hei! 
Sólbrenndur með Quick Tan-brúsa. 

Í sandölum og ermalausum bol. 
 

Grísaveisla, sangría og sjór, 
senjórítur, sjóskíði og bjór. 

Nautaat og næturklúbbaferð, 
nektarsýningar af bestu gerð. 

 
Á Spáni er gott að djamma og djúsa 

diskótekunum á. Hei! 
Sólbrenndur með Quick Tan-brúsa. 

Í sandölum og ermalausum bol. 
 

Það jafnast ekkert á við það 
að þruma sér í gott sólbað 

og liggja á bekk með bland og bús 
og bjórinn teyga úr líterskrús. 

 
Á Spáni er gott að djamma og djúsa 

diskótekunum á. Hei! 
Sólbrenndur með Quick Tan-brúsa. 

Í sandölum og ermalausum bol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Í SÆLGÆTISLANDI 
Lag: Ragnhildur Gísladóttir og Þórhallur Sigurðsson 

Texti: Andrés Indriðason 
 

Söngur Skráms 
Þetta er mikið nammi namm 

nítján tonn og milligramm 
Sætabrauð og súkkulað 

af sykurkringlum hálft hundrað 
 

Lakkrísar í stórum stíl 
staurar fyrir kranabíl 

hundrað milljón handa mér 
hátt i þúsund gef ég þér 

 
Kandís upp í hvolftinn fér 
kynstrin öll það líkar mér 

bolsér rauður, gulur, grænn 
gríðarlega stór og vænn 

 
Brjóstsykurinn bryðja vil 
bráðum kemur meira til 

allt fer þetta oní oss 
svo ótrúlega mikið hnoss 

 
Söngur súkkulaðiprinsessunnar 

 
Það sést varla sála nokkur hér 

Úr Sælgætislandi allir fluttu 
Tóm eru húsin trúið mér 

því tennurnar úr öllum duttu 
Já, tannpínupúkinn í tennurnar fer 

og tekur þær úr mér og þér 
Hirðin er tannlaus í höllini hjá mér 

og hans hátign - því er ver 
 

Tannpínusöngurinn 
 

Kóngurinn: 
Ég týnt hefi öllum tönnunum mínum 
Tannpínupúkinn þar læddist í feitt 

Áður ég tuggði með tönnum sem þínum 
Nú tel ég slíkt fráleitt - ég tygg ekki neitt. 

Viðlag: 
Hann er tannlaus greyið, takið eftir því 
tönnunum hann týndi - takið eftir því 
tönnunum hann týndi - sykursnúði í. 

Nú er illt í efni ekkert tyggja má. 
Ekki er heldur frýnilegt að horfa á. 

Kóngurinn: 
Sjáiði mig er ég segi ykkur þetta : 

Sætindi öll eru tönnunum böl. 
Annað hvort munu þær ein og ein detta 

ellegar eyðast og verða ykkur kvöl. 



Viðlag: 
Æj jaj æj æj 

Hann er tannlaus greyið, takið eftir því 
tönnunum hann týndi - takið eftir því 
tönnunum hann týndi - sykursnúði í. 

Nú er illt í efni ekkert tyggja má. 
Ekki er heldur frýnilegt að horfa á. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 EKKERT BREYTIR ÞVÍ 
Lag: Jens Hansson 

Texti: Stefán Hilmarsson 
 

Ef ég ætti fleiri stundir, fleiri mínútur. 
Fleiri orð, fleiri nætur fyrir þig. 

Þó að ævin geymi óteljandi sekúndur, 
þá er oft eins og tíminn svíkji mig. 

 
Samt er ekkert sem að breytir því. 
Samt er ekkert sem að breytir því 
hversu heitt þetta hjarta þráir þig. 

 
Ef ég hefði önnur færi, önnur augnablik. 

Önnur ráð, aðra kosti handa þér. 
Oft á tíðum á ég ekki nógu hægt um vik 

til að sá eða gef´af sjálfum mér. 
 

Samt er ekkert sem að breytir því. 
Samt er ekkert sem að breytir því 
hversu heitt þetta hjarta þráir þig. 
Það er ekkert sem að breytir því, 
ekkert annað sem mig þyrstir í. 
Þessi sál, þessi hugur þráir þig. 

 
Þó að myrkrið virðist endalaust 

vetur, sumar, vor og haust, 
skaltu minnast þess að lífið er 

ýmist fjara eða flóð. 
 

Það er ekkert sem að breytir því. 
Það er ekkert sem að breytir því 
hversu heitt þetta hjarta þráir þig. 

 
Það er ekkert sem að breytir því, 
ekkert annað sem mig þyrstir í. 
Þessi sál, þessi hugur þráir þig. 

 
Það er ekkert sem að breytir því, 
Það er ekkert sem að breytir því, 
hversu heitt þetta hjarta þráir þig. 

 
Ef ég ætti fleiri stundir, fleiri mínútur. 

Fleiri orð, fleiri nætur fyrir þig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VALUR OG JARÐARBERJAMAUKIÐ HANS 
Lag: Grýlurnar 

Texti: Kristján Edelstein og Ævar Rafnsson 
 

Þegar hann, er til svæðis, 
Þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. 

Ég finn kikkið wö-hö 
Og allt verður æðislega heví. 

Ég reyni að fríka út 
En ég meika það ekki 

Því hann er svo meiriháttar. 
 

Þegar ég, fer á bömmer 
Þá verður hann svo speisaður 

Ég meika' ekki sens. 
Ég kötta á búsið wö-hö 

Og allt verður gjörsamlega glatað. 
Ég reyni' að fríka út 

En ég meika það ekki 
Því hann er svo meiriháttar. 

 
Hvað er að ske? 
Hvað er að ske? 
Hvað er að ske? 

Hvað er að ske -, ske-he? 
 

Þetta er blús. 
Svona er lífið. 

Ég fíla mig í sukkinu 
En samt ekki grimmt. 
Ég finn kikkið wö-hö 

Og allt verður æðislega heví. 
Ég reyni að fríka út 

En ég meika það ekki 
Því hann er svo meiriháttar. 

 
Hvað er að ske? 
Hvað er að ske? 
Hvað er að ske? 

Hvað er að ske -, ske-he? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REYKJAVÍK 
Lag: Björn Valur Pálsson og Emmsjé Gauti (Gauti Þeyr Másson) 

Texti: Emmsjé Gauti (Gauti Þeyr Másson) 
 

Kroppar 
Má ég sjá þá hoppa 

Bassinn er svo þungur 
Ég finn gólfið byrja að brotna 

Svo ef þú vilt koma 
Mundu ekki fokkast 

Því ég held það sé á hreinu að Reykjavík er okkar 
 

Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 

Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 

Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna 
 

Stimpla mig út 
Því ég er búinn að skila mínu 

Vinn yfirvinnu í sirkustjaldi 
Því að ég nýt mín að lifa á línum 

Í jútópíu í dystópíu 
Jarðýtur og nokkrar listaspírur 
Kæri vinur vertu skilningsríkur 
Engar myndir hér í Kristaníu 
Gef mér frelsi, gef mér pínu 

Eitthvað sem lengir lífið 
Gefðu mér bensín, gefðu mér eldfæri 

Eitthvað sem kveikir í mér 
Ég heyrði þig tala, bla bla bla bla 

Skjóttu á mig, ratatata 
Hlæjum svo saman 

Ég er svo fyndinn á leiðinni í bankann 
Hahahaha 

Teppi upp við arininn að halda hita á hópnum 
Ekki koma með í nösinni, ekki vaða inn á skónum 
Þetta er svo rólegt partí, ég finn ekki fyrir ógnun 
Því að allir sem að eru eitthvað eru í vinahópnum 

 
Kroppar 

Má ég sjá þá hoppa 
Bassinn er svo þungur 

Ég finn gólfið byrja að brotna 
Svo ef þú vilt koma 
Mundu ekki fokkast 

Því ég held það sé á hreinu að Reykjavík er okkar 
 

Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 



Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 

Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna 
 

Ég finn malbikið banka 
Í skósólann og ranka 

Við mér með sólheimaglott því ég er á leiðinni í bankann 
Allt sem ég geri er svakalegt, vó þetta er nett 

Birtist í blaðinu, er þetta frétt 
Mamma sjáðu hvað ég er nettur 
Mamma horfðu, mamma sjáðu 

En líttu síðan undan svo þú verðir ekki brjáluð 
Ég og vinir mínir lifum draumi sem við þráðum 
Og við tókum fram úr fullt af liði sem við dáðum 

Greddan er leikandi, bassinn deyfandi heilann minn 
Chilla það mikið á Prikinu að þau halda að ég sé eigandinn 

Þegar ég stend uppi á borði með hausinn á hvolfi 
Akrabadabra og ég er horfinn 

 
Kroppar 

Má ég sjá þá hoppa 
Bassinn er svo þungur 

Ég finn gólfið byrja að brotna 
Svo ef þú vilt koma 
Mundu ekki fokkast 

Því ég held það sé á hreinu að Reykjavík er okkar 
 

Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 

Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 
Reykjavík er okkar, já hún er okkar 

Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SÍSÍ 
  Lag og texti: Ragnhildur Gísladóttir 

 
Vo oh oh oh oh oh ohh 
Vo oh oh oh oh oh ohh 
Vo oh oh oh oh oh ohh 

ÍSúsúkí e plemerg 
 

Sísí sveimar á Súsúkí - vo-oh - vo-oh. 
 

Vo oh oh oh oh oh ohh 
segtangseple enedy 

 
voh oh oh, 

oh oh oh oh oh oh ohh 
oh ho o, oh ho oh, 

oh oh oh oh oh ooh ohh 
 

Ó Sísí. 
 

voh oh oh, 
oh oh oh oh oh oh ohh 

oh ho o, oh ho oh, 
oh oh oh oh oh ooh ohh 

 
Ó Sísí. 

 
Vo oh oh oh oh oh ohh - lactonsjo 
Vo oh oh oh oh oh ohh - eplemení 

Vo oh oh oh oh oh ohh 
elegtúsúní súkí 

 
Sísí saumar á síðkvöldum - vo-oh - vo-oh. 

Vo oh oh oh oh oh ohh - 
lesansúldú amon. 

 
voh oh oh, 

oh oh oh oh oh oh ohh 
oh ho o, oh ho oh, 

oh oh oh oh oh ooh ohh 
 

Ó Sísí. 
 

voh oh oh, 
oh oh oh oh oh oh ohh 

oh ho o, oh ho o, 
oh ho o, oh ho o, 

oh oh oh oh oh ooh ohh 
 

Ó Sísí. 
 

Sísí fríkar út 
Sísí fríkar út 
Sísí fríkar út 



Sísí fríkar út 
Sísí fríkar út 
Sísí fríkar út 
Sísí fríkar út 
Sísí fríkar út 

 
voh oh oh, 

oh oh oh oh oh oh ohh 
oh ho o, oh ho oh, 

oh oh oh oh oh ooh ohh 
 

Ó Sísí. 
 

voh oh oh, 
oh oh oh oh oh oh ohh 

oh ho o, oh ho o, 
oh ho o, oh ho o, 

oh oh oh oh oh ooh ohh 
 

Ó Sísí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  MANSTU EKKI EFTIR MÉR? 
Lag: Ragnhildur Gísladóttir 

Texti: Þórður Árnason 
 

Ég er á vesturleiðinni, á háheiðinni. 
Á hundraðogtíu ég má ekki verða of seinn 

Ó-ó 
Það verður fagnaður mikill vegna opnunar 

Fluggrillsjoppunnar 
Svo ég fór og pantaði borð fyrir einn 

 
Ég fresta því stöðugt að fá mér starf, síðan síldin hvarf 

Enda svolítið latur til vinnu en hef það samt gott 
Ó-ó 

En konurnar fíla það mætavel, allflestar að ég tel 
Ég er og verð bóhem og þeim finnst það flott 

 
Manst' ekki eftir mér 

Mikið lítur þú vel út beibí, frábært hár 
Manst' ekki eftir mér 

Hvar ertu búin að vera öll þessi ár 
 

Ég hef nokkuð lúmskan grun um að, ein gömul vinkona 
Geri sér ferð þangað líka ég veit hvað ég syng 

O-ó 
Hún er svo til á sama aldri og ég, askoti hugguleg 

Og svo er hún á hraðri leið inná þing 
 

Manst' ekki eftir mér 
Mikið lítur þú vel út beibí, frábært hár 

Manst' ekki eftir mér 
Hvar ertu brúin að vera öll þessi ár 

 
Ég er á vesturleiðinni, á háheiðinni. 

Á hundraðogtíu ég má ekki verða of seinn 
Ó-ó! 

Það verður fagnaður mikill vegnar opnunar 
Flugrillsjoppunnar 

Svo ég fór og pantaði borð fyrir einn 
 

Manst' ekki eftir mér 
Mikið lítur þú vel út beibí, frábært hár 

Manst' ekki eftir mér 
Hvar ertu búin að vera öll þessi ár 

 
Manst' ekki eftir mér 

Mikið lítur þú vel út beibí, frábært hár 
Manst' ekki eftir mér 

Hvar ertu búin að vera öll þessi ár 
Hvar ertu búin að vera öll þessi ár 
Hvar ertu búin að vera öll þessi ár 


