
TÓNAFLÓÐ	UM	LANDIÐ	
VESTMANNAEYJAR 

  
Nr: 1 
Titill: Ég gef þér allt mitt líf – 3:44 
Lag: Jóhann Helgason 
Texti: Jón Sigurðsson 
Upprunalegur flytjandi: Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir 
Flytjandi/Flytjendur: Friðrik Dór Jónsson og Bryndís Jakobsdóttir 
 
Ég gef þér allt mitt líf, 
Allt sem ég veit og skil. 
Ég gef þér allt, sem best og fegurst fundið get. 
Hjá mér þú hæli átt 
Hvar sem ég verð og er. 
Hjá þér vil una öllum stundum mínum. 
  
Ég er oftast ein, og þá 
ég hugsa títt um þig. 
En veit þó ei hvað þú 
Munt ætla þér með mig. 
Því þú ert svo óákveðinn oft 
Og ég þori ei að spyrja þig. 
Þú gætir reiðst mér þá. 
 
Ég gef þér allt mitt líf, 
Allt sem ég veit og skil. 
Ég gef þér allt, sem best og fegurst fundið get. 
Hjá mér þú hæli átt 
Hvar sem ég verð og er. 
Hjá þér vil una öllum stundum mínum. 
  
Viltu vina mín í dag 
Mér svara, því ég spyr 
Og verð að fá það svar, 
Sem segir hvar ég stend. 
Því ég get ei 
í blindni treyst á þig, 
því þú hefur oft brugðist mér 
Og þetta særir mig. 
  
En ást mín er öll ætluð þér 
Ef aðeins þú ert mér tryggur. 
Enginn nær mér frá þér 
En þá verður þú að gefa vissu um það 
Að ég eigi þig alein, því að ég er þér trú. 
Ég er þín 
Ég er þín 
Ég er þín alla tíð. 
 
Ég gef þér allt mitt líf, 
Allt sem ég veit og skil. 
Ég gef þér allt, sem best og fegurst fundið get. 
Hjá mér þú hæli átt 



Hvar sem ég verð og er. 
Hjá þér vil una öllum stundum mínum. 
 
Ég gef þér allt mitt líf, 
Allt sem ég veit og skil. 
Ég gef þér allt, sem best og fegurst fundið get. 
Hjá mér þú hæli átt 
Hvar sem ég verð og er. 
Hjá þér vil una öllum stundum mínum. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr: 2 
Titill: Afgan – 5:25 
Lag: Bubbi Morthens 
Texti: Bubbi Morthens 
Upprunalegur flytjandi: Bubbi Morthens 
Flytjandi/Flytjendur: Bryndís Jakobsdóttir 
 
Ég hlusta á Zeppelin og ég ferðast aftur í tímann. 
Þú spyrð mig hvar er geimsteinninn í augum þínum ljúfan? 
Svitinn perlar á brjóstum þínum, þú bítur í hnúann, 
þú flýgur á brott með syndum mínum, svartur afgan. 
 
Ég elska þig svo heitt að mig sundlar og verkjar. 
Í faðmi þínum þú lætur mig finna til sektar. 
Úti í horni liggur kisi þinn og malar, 
inni á baðherbergi stendur vofan þín og talar. 
 
Úti hamast regni við að komast inn til þín. 
Ég skríð undir sængina, heyri hvernig stormurinn hvín. 
Drottningin með stríðsfákana sína býður okkur inn til sín. 
Hún sýnir okkur inn í sólina, segir að sólin sé sín. 
  
Lyftan var biluð, húsvörðurinn kallaði mig svín. 
Sagðist hata alla poppara, ég hélt hann væri að gera grín. 
Ég sagði vera að heimsækja stúlku, hún væri unnusta mín. 
Hann sagði mér er nákvæmlega sama þó hún sé ekki stúlkan þín. 
 
Þegar ég bankaði á dyrna opnaði vofan þín. 
Hún sagði þú varst bara draumur, ég hef aðeins séð þig í sýn. 
Ó, ég elska þig, ég vil ekki vakna, 
svartur afgan, drauma minna ég sakna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr: 3 
Titill: Dýrka mest – 3:24 
Lag: Jón Jónsson 
Texti: Jón Jónsson   
Upprunalegur flytjandi: Jón Jónsson 
Flytjandi/Flytjendur: Jón Jónsson 
 
Góðan daginn, ert’ekk’að djóka 
þarna er gamla góða gula upp’að spóka sig 
Allt í góðu lagi, já allt í blóma 
Þó að sólin hverfi fæ ég samt að horfa á þig 
 
Þú ert óaðfinnanleg 
og ég finn að mér 
bara líður alltaf vel 
þegar ég er með þér 
 
Ég dýrka þegar sólin fer að skína 
Ég dýrka þegar blómin springa út 
Ég dýrka þegar úti fer að hlýna 
En staðreyndin er sú, jú 
Það sem ég dýrka mest ert þú 
 
Ég dýrka þig í sólstöfum 
já, ég dái þig í viðvörun 
Ég dýrka þig í smá skömmtum 
og ég þrái þig í bílförmum 
 
Þú ert óaðfinnanleg 
og ég finn að mér 
bara líður alltaf vel 
þegar ég er með þér 
 
Ég dýrka þegar sólin fer að skína 
Ég dýrka þegar blómin springa út. 
(Ég dýrka þegar) úti fer að hlýna 
En staðreyndin er sú, jú 
Það sem ég dýrka mest ert þú 
 
Ég dýrka þegar sólin fer að skína 
Ég dýrka þegar blómin springa út... 
(Ég dýrka þegar) úti fer að hlýna 
En staðreyndin er sú, jú 
Það sem ég dýrka mest ert þú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr: 4 
Titill: Ef ástin er hrein – 3:04 
Lag: GDRN  og Jón Jónsson 
Texti: GDRN og Jón Jónsson 
Upprunalegur flytjandi: GDRN og Jón Jónsson 
Flytjandi/Flytjendur: Jón Jónsson og Jóhanna Guðrún Jónsdóttir 
 
Þú falsar ekki kærleikann 
hann endurspeglar sannleikann. 
Hið sanna sést í augunum 
þau hörfa ef' í huganum. 
  
Leynist fræ af efasemd 
og burðast þú með sektarkennd 
svo tölum bæði af hreinskilni 
við lesum ekki hugsanir. 
 
En ef ástin er hrein 
ratar hamingjan heim 
birtir til yfir okkur tveim. 
Já, ef ástin er hrein 
þá er aldrei of seint 
því að hjartað vísar leið. 
  
Það stjórnar enginn stefinu 
sem bergmálar í brjóstinu. 
Það efast allir einhvern dag 
við vitum bæði allt um það. 
  
Lofir þú að hlusta á mig 
augliti til auglitis 
finnum við í friði og ró 
saman okkar eigin hljóm. 
  
En ef ástin er hrein 
ratar hamingjan heim 
birtir til yfir okkur tveim. 
Já, ef ástin er hrein 
þá er aldrei of seint 
því að hjartað vísar leið. 
  
úúúú-ú-ú-ú, ú-ú-ú-úúúú 
úúúú-ú-ú-ú, ú-ú-ú-úúúú 
  
En ef ástin er hrein 
ratar hamingjan heim 
birtir til yfir okkur tveim. 
Já, ef ástin er hrein 
þá er aldrei of seint 
því að hjartað vísar leið. 
 
Já, ef ástin er hrein 
þá er aldrei of seint 
því að hjartað vísar leið. 
Því að hjartað vísar leið 



Nr: 5  
Titill: Rain – 4:38 
Lag: Jet Black Joe 
Texti: Páll Rósinkranz 
Upprunalegur flytjandi: Jet Black Joe  
Flytjandi/Flytjendur: Jóhanna Guðrún Jónsdóttir 
 
You are the sun 
You are the rain keep falling on me 
Never get enough 
  
You are the sun 
You are the rain keep falling on me 
Never get enough 
  
You are saying 
You are leaving, I don't know why 
You coming in my heart 
  
You are saying 
You are leaving, I don't know why 
You drowning out on me 
  
Come'on baby lets forget about the truth 
Try to set my mind on something', oh yeah 
Don't try to change me 
Don't try to change me 
Now... Yeah... Oh yeah... Oh yeah... 
  
You are the sun 
You are the rain keep falling on me 
Never get enough 
You are the sun 
You are the rain keep falling on me 
Never get enough 
  
Come'on baby lets forget about the truth 
Try to set my mind on nothing', oh no 
Don't try to change me 
Don't try to change me now 
  
Come'on baby lets forget about the truth 
Try to set my mind on nothing', oh no 
Don't try to change me 
Don't try to change me 
Now... Yeah yeah yeah... 
  
I won't do that thing 
  
You don't have to change me 
I've already set my eyes on something', oh yeah 
I really won't blame you 
If you walk down out the door 
Because of me... Yeah 
  



Come'on baby lets forget about the truth 
Try to set my mind on something', oh yeah 
Don't try to change me 
Don't try to change me now 
Come'on baby lets forget about the truth 
Try to set my mind on something', oh yeah 
Don't try to change me 
Don't try to change me 
Now... 
Yeah... Yeah... 
  
I won't do that thing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr: 6  
Titill: Dönsum eins og  hálvitar – 3:23 
Lag: Friðrik Dór Jónsson, StopWaitGo 
Texti: Friðrik Dór Jónsson, StopWaitGo 
Upprunalegur flytjandi: Friðrik Dór Jónsson 
Flytjandi/Flytjendur: Friðrik Dór Jónsson 
 
Ég er aldrei minna en skikkanlegur 
Ég veit það kemur betra veður 
Snýst allt um hnattræna legu 
Hún er ekki á vora vegu 
En hey hey hey hey 
Hvað ætlar þú að gera í því? 
Já hey hey hey hey 
Hvað ætlar þú að gera í því? 
 
Gerum bara eitthvað gott og gerum það saman 
Mér er alveg sama hvað, bara ef það er gaman 
Svífum saman eins og poppins á hlífinni 
Brotlendum þegar hún týnist í hríðinni 
Fljúgum saman eins og dúmbó á eyrunum 
Gerum eitthvað gott sem fólk fær að heyra um... 
Gerum eitthvað gott sem fólk fær að heyra um... 
Gerum eitthvað gott sem fólk fær að heyra um... 
 
Dönsum eins og hálfvitar 
Það er miklu betra að missa sig en missa það 
Hristum okkur cirkí í takt 
Og ef við tínum kúlinu þá 'sorry' með það 
 
Skrái engar athugasemdir 
Ég veit það kemur ei heimsendir 
En það er margt sem að bendir 
Til þess að guðinn minn sé kvendýr 
En hey hey hey hey 
Hvað ætlar þú að gera í því? 
Já hey hey hey hey 
Hvað ætlar þú að gera í því? 
 
Gerum bara eitthvað gott og gerum það saman 
Mér er alveg sama hvað, bara ef það er gaman 
Svífum saman eins og poppins á hlífinni 
Brotlendum þegar hún týnist í hríðinni 
Fljúgum saman eins og dúmbó á eyrunum 
Gerum eitthvað gott sem fólk fær að heyra um... 
Gerum eitthvað gott sem fólk fær að heyra um... 
Gerum eitthvað gott sem fólk fær að heyra um... 
 
Dönsum eins og hálfvitar 
Það er miklu betra að missa sig en missa það 
Hristum okkur cirkí í takt 
Og ef við tínum kúlinu þá 'sorry' með það 
 
Ef að þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu það, þá máttu það 



Ef að þú vilt dansa eins og fiðlarinn á þakinu máttu það, þá máttu það 
Og ef að þú vilt bara sófa dilla það með laginu máttu það, þá máttu það 
En ef að þú vilt dansa eins og fagmaður í faginu máttu það, þá máttu það 
 
Dönsum eins og hálfvitar 
Það er miklu betra að missa sig en missa það 
Hristum okkur cirkí í takt 
Og ef við tínum kúlinu þá 'sorry' með það 
Dönsum eins og hálfvitar 
Það er miklu betra að missa sig en missa það 
Hristum okkur cirkí í takt 
Og ef við tínum kúlinu þá 'sorry' með það 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr: 7 
Titill: Á sama tíma, á sama stað – 3:56 
Lag: Friðrik Dór Jónsson og Jón Jónsson  
Texti: Friðrik Dór Jónsson og Jón Jónsson  
Upprunalegur flytjandi: Friðrik Dór Jónsson og Jón Jónsson  
Flytjandi/Flytjendur: Friðrik Dór Jónson og Jón Jónsson  
 
Það er á þessum tíma ársins 
Sem ég hugsa alltaf mest til þín 
Til þín og ferðalagsins 
Dagsins þegar þú komst fyrst til mín 
  
Og ég veit að þú veist að , þó höfin skilji okkur að 
Við eigum alltaf þennan stað 
Og ég veit að þú veist að , þó höfin skilji okkur að 
Við eigum alltaf þennan stað 
  
Þú finnur mig þar, alveg sama hvað 
Finnur mig þar 
Þú finnur mig þar, alveg sama hvað 
Finnur mig þar 
Á sama tíma á sama stað 
Á sama tíma á sama stað 
Finnur mig þar 
Á sama tíma á sama stað 
  
Nú hef ég ekki séð þig lengi 
En mikið væri notalegt 
Ef ég aðeins fengi 
Að vera á ný þar sem þú ert 
  
Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur að 
Við eigum alltaf þennan stað 
Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur að 
Við eigum alltaf þennan stað 
  
Þú finnur mig þar, alveg sama hvað 
Finnur mig þar 
Þú finnur mig þar, alveg sama hvað 
Finnur mig þar 
Á sama tíma á sama stað 
Á sama tíma á sama stað 
Finnur mig þar 
Á sama tíma á sama stað 
  
Og við eigum, og við eigum 
Þessa stund og þennan stað 
Og við eigum, þessa stund í Herjólfsdal 
  
Þú finnur mig þar, alveg sama hvað 
Finnur mig þar 
Þú finnur mig þar, alveg sama hvað 
Finnur mig þar 
Á sama tíma á sama stað 
Á sama tíma á sama stað 



Finnur mig þar 
Á sama tíma á sama stað 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr: 8 
Titill: Sumarið er tíminn – 4:11 
Lag: GCD 
Texti: Bubbi Morthens og Rúnar Júlíusson 
Upprunalegur flytjandi: GCD  
Flytjandi/Flytjendur: Sverrir Bergmann 
 
Sumarið er tíminn 
þegar hjartað verður grænt 
Og augu þín verða 
Himinblá... ójá 
 
Sumarið er tíminn 
þegar þjófar fara á stjá 
Og stela hjörtum 
Fullum af þrá... ójá 
 
Þér finnst það í góðu lagi 
þér finnst það í góðu lagi 
þér finnst það í góðu lagi... ójá 
 
Sumarið er tíminn 
þegar kvenfólk springur út 
Og þær ilma  
af dulúð og sól... ójá 
 
Sumarið er tíminn 
þegar mér líður best 
Með stúlkunni minni 
Uppá Arnarhól... ójá 
 
Og þér finnst það í góðu lagi 
Og þér finnst það í góðu lagi 
Og þér finnst það í góðu lagi 
ójaaáááááá 
Og þér finnst það í góðu lagi 
Og þér finnst það í góðu lagi 
Og þér finnst það í góðu lagi 
ójaaáááááá 
Og þér finnst það í góðu lagi 
Og þér finnst það í góðu lagi 
Og þér finnst það í góðu lagi 
ójaaáááááá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr: 9 
Titill: Eniga meniga – 1:53 
Lag: Ólafur Haukur Símonarson 
Texti: Ólafur Haukur Símonarson 
Upprunalegur flytjandi: Olga Guðrún Árnadóttir 
Flytjandi/Flytjendu: Bryndís Jakobsdóttir 
 
Eniga - meniga 
allir rövla um peninga 
Súkkadí - púkkadí 
kaupa meira fínerí 
kaupæði - málæði 
er þetta ekki brjálæði 
 
Eitthvað fyrir alla 
konur og kalla 
krakka með hár 
og kalla með skalla 
Eitthvað fyrir krakka 
káta krakkalakka 
sem kostar ekki neitt 
þú krækir bara í pakka 
eða fyndinn frakka 
eða feitan takka 
 
Eniga - meniga 
ég á enga peninga 
súkkadí - púkkadí 
en ég get sungið fyrir því 
sönglandi raulandi 
með garnirnar gaulandi 
 
Eitthvað fyrir alla 
konur og kalla 
krakka með hár 
og kalla með skalla 
Eitthvað fyrir krakka 
káta krakkalakka 
sem kostar ekki neitt 
þú krækir bara í pakka 
eða fyndinn frakka 
eða feitan takka 
Eitthvað fyrir alla 
konur og kalla 
krakka með hár 
og kalla með skalla 
 
Eitthvað fyrir krakka 
káta krakkalakka 
sem kostar ekki neitt 
þú krækir bara í pakka 
eða fyndinn frakka 
eða feitan takka 
 



Nr: 10 
Titill: Can't Walk Away – 4:25 
Lag: Herbert Guðmundsson 
Texti: Herbert Guðmundsson 
Upprunalegur flytjandi: Herbert Guðmundsson 
Flytjandi/Flytjendur: Bryndís Jakobsdóttir 
 
There's a way every day   
to the problems men just can't turn away. 
Cause in this life people try   
to walk away and say it's okay. 
But I’ve seen, a terror screen 
and it builds up like a monster machine. 
 
Got to look into all directions. 
Have to know life has difficult questions 
Have to look into all directions. 
Can't walk away (no no no no, can't walk away) 
Can't walk away. 
    
Got to look into all directions. 
Have to know life has difficult questions 
Have to look into all directions. 
Can't walk away (no no no no, can't walk away) 
Can't walk away. 
 
So what we have to do   
me and you have to learn like we’re in school. 
Cause in this life have to realize 
that no one can make it without working price 
 
Got to look into all directions. 
Have to know life has difficult questions 
Have to look into all Directions. 
Can't walk Away (no no no no, can't walk Away) 
Can't walk Away. 
 
Got to look into all directions. 
Have to know life has difficult questions 
Have to look into all directions. 
Can't walk away (no no no no, can't walk away) 
Can't walk away. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr: 11 
Titill: Ég lifi í draumi – 3:06 
Lag: Eyjólfur Kristjánsson 
Texti: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 
Upprunalegur flytjandi: Eyjólfur Kristjánsson 
Flytjandi/Flytjendur: Jóhanna Guðrún Jónsdóttir 
 
Ég lifi í draumi, dregi hvergi mörkin 
Dags og nætur, sveiflast aðeins ósjálfrátt. 
Í hægum gangi, á fullt í fangi 
Með að finna það sem oftast reynist öfug átt. 
 
Það er líkt og ég sé laus úr öllum viðjum, 
Lentur hringsólandi á vegi miðjum. 
Ég lifi í draumi, dreg hvergi mörkin 
dags og nætur, sveiflast aðeins ósjálfrátt. 
 
Ég lifi í tómi, tek engan þátt í 
trylltum dansi fólksins allt í kringum mig. 
Aleinn á randi, veit að minn vandi 
er að vera þar sem enginn getur áttað sig. 
 
Það er líkt og ég sé lagstur út í bili, 
Leitandi að bát á réttum kili. 
Ég lifi í tómi, tek engan þátt í 
trylltum dansi fólksins allt í kringum mig. 
 
Ég lifi í veröld, veit ekki hvaðan 
Vindar þjóta, en þeir fara framhjá mér. 
Einskonar fangi á víðavangi 
eða varnalaus gegn því sem er á meðan er. 
 
Það er líkt og ég sé lamaður af ótta, 
Líf mitt rennur burt á hröðum flótta. 
Ég lifi í veröld, veit ekki hvaðan 
Vindar þjóta, en þeir fara framhjá mér. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr: 12 
Titill: Mamma þarf að djamma – 3:14 
Lag: Bragi Valdimar Skúlason 
Texti: Bragi Valdimar Skúlason 
Upprunalegur flytjandi: Baggalútur og Jóhanna Guðrún Jónsdóttir 
Flytjandi/Flytjendur: Jóhanna Guðrún Jónsdóttir 
 
Mamma er enn í eldhúsinu, úh, úh, úh, 
uppgefin á þessu og hinu, úh, úh, úh. 
Teygir sig í kampavínið, kælir það í drasl, 
á klaka setur vandamálin, áhyggjur og basl. 
  
Spyrðir sig í sparigallann, úh, úh, úh, 
sparslar fésið, reyrir mallann, úh, úh, úh. 
Mamma þyrfti að sofna því mamma er svo þreytt 
en mamma landar engum þorskum sofi hún út í eitt. 
  
Mamma, mamma ætlar að djamma 
fá sér nýjan vin. 
Mamma, mamma ætlar að djamma 
elsku kerlingin. 
  
Svo ljúfsárt getur lífið verið, úh, úh, úh, 
hún losar sig við krakkagerið, úh, úh, úh. 
Rauðum vörum litar glasið, lakkar tásurnar, 
lyftir barmi, þarf að toppa hinar pjásurnar. 
  
Af lymsku skal nú lagt á ráðin, úh, úh, úh, 
Hvar leynist skársta næturbráðin? Úh, úh, úh. 
Stundum er hún heppin en oftast fer allt í fokk 
Þá fer hún heim með öskupöddufullan drullusokk. 
  
Mamma, mamma ætlar að djamma 
til í tuskið er. 
Mamma, mamma ætlar að djamma 
ein með sjálfri sér. 
  
Fengitíminn löngu liðinn, úh, úh, úh, 
lokametrinn skal þó skriðinn, úh, úh, úh. 
Þó óbeislaðar gamlar merar ættu að brokka heim, 
það eru engir prinsar eftir til að brynna þeim. 
  



Mamma, mamma ætlar að djamma 
hún á engan mann. 
Mamma, mamma ætlar að djamma 
það eina sem hún kann. 
  
Mútta, mútta ætlar að tjútta 
elsku kerlingin. 
Mútta, mútta ætlar að tjútta 
og finna í þetta sinn 
nýja pabbann þinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr: 13 
Titill: Ljúft að vera til – 3:55 
Lag: Jón Jónsson 
Texti: Jón Jónsson 
Upprunalegur flytjandi: Jón Jónsson  
Flytjandi/Flytjendur: Jón Jónsson 
 
Í Herjólfsdalnum, við lífsins njótum. 
Það er svo ljúft að vera til. 
Vináttuörvum allt í kring skjótum. 
Samveran veitir birtu og yl. 
 
Hér er hamingja, ást og gleði. 
Stemningin í dalnum er svo blíð. 
Forréttindi að vera með í, 
Veisluhöldunum á þjóðhátíð. 
 
Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að  vera til. 
Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til. 
  
Í bleikri brekkunni við syngjum saman. 
Svo ljúft að vera þér við hlið 
Í þínum örmum svo hlýtt svo gaman. 
Vor bjarta framtíð blasir við. 
 
Hér er hamingja, ást og gleði. 
Stemningin í dalnum er svo blíð. 
Forréttindi að vera með í, 
Veisluhöldunum á þjóðhátíð. 
 
Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til. 
Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til. 
  
Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til. 
Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til. 
 
Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til. 
Eyja meyja og peyja, lof mér að segja, 
ó, hve ljúft það er að vera til, 
ó, hve ljúft það er að hafa þig, 
ó, hve ljúft það er að vera á Þjóðhátíð 
 
	
	
	
	
	



Nr: 14 
Titill: Í síðasta skipti – 3:00 
Lag: StopWaitGo, (Ásgeir Orri Ásgeirsson, Pálmi Ragnar Ásgeirsson, Sæþór Kristjánsson) 
Texti: Friðrik Dór Jónsson og StopWaitGo 
Upprunalegur flytjandi: Friðrik Dór Jónsson 
Flytjandi/Flytjendur: Friðrik Dór Jónsson 
 
Ég man það svo vel 
Manstu það hvernig ég sveiflaði þér 
Fram og tilbaka í örmunum á mér 
Ég man það, ég man það svo vel   
  
Því þessar minningar, minningar kvelja mig, kvelja mig 
Gerðu það, leyf mér að leiða þig 
  
Í síðasta skipti 
Haltu í höndina á mér og ekki sleppa 
Sýndu mér aftur hvað er að elska 
Og o-o-o-o 
Segðu mér 
Að þú finnir ekkert og enga neista 
Og slokknað í þeim glóðum sem brunnu heitast 
Þá rata ég út 
  
Ég man það svo vel 
Manstu það hvernig þú söngst alltaf með 
Hver einasta bílferð sem tónleikar með þér 
Ég man það, ég man það svo vel   
  
Því þessar minningar, minningar kvelja mig, kvelja mig 
Gerðu það, leyf mér að leiða þig 
  
Í síðasta skipti 
Haltu í höndina á mér og ekki sleppa 
Sýndu mér aftur hvað er að elska 
Og o-o-o-o 
Segðu mér 
Að þú finnir ekkert og enga neista 
Og slokknað í þeim glóðum sem brunnu heitast 
  
Í síðasta skipti 
Haltu í höndina á mér og ekki sleppa o... 
Sýndu mér aftur hvað er að elska 
Og o-o-o-o 
Segðu mér 
Að þú finnir ekkert og enga neista 
Og slokknað í þeim glóðum sem brunnu heitast 
Þá rata ég út 
	
	
 
 
 
 



Nr: 15  
Titill: Ástin á sér stað – 3:57 
Lag: Halldór Gunnar Pálsson 
Texti: Magnús Þór Sigmundsson 
Upprunalegur flytjandi: Albatross, Sverrir Bergmann og Friðrik Dór Jónsson 
Flytjandi/Flytjendur: Friðrik Dór Jónsson, Sverrir Bergmann, Bryndís Jakobsdóttir og Jón Jónsson 
  
Eitthvað sérstakt á sér stað  
eldar lýsa ský, ég man  
Saman göngum þennan stíg  
aftur enn á ný, ég man  
  
Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum  
ég fagna því að vera til  
ég klappa lófunum, ég stappa fótunum  
ég finn í hjarta ást og yl  
  
Ástfangin við göngum hér  
Hjörtun slá í takt á ný  
Ástin býr í mér og þér  
Ástin á sér stað á ný  
Ástin á sér stað  
 
Lengi lifna minningar,  
logar enn í glóð, ég finn  
Sögu vil ég segja þér  
sagan gerðist hér, eitt sinn  
  
Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum  
ég fagna því að vera til  
ég klappa lófunum, ég stappa fótunum  
ég finn í hjarta ást og yl  
  
Ástfangin við göngum hér  
Hjörtun slá í takt á ný  
Ástin býr í mér og þér  
Ástin á sér stað á ný  
  
Ástin á sér stað  
Ástin á sér stað  
Ástin á sér stað  
Hér í Herjólfsdal  
 
Ástfangin við göngum hér  
Hjörtun slá í takt á ný  
Ástin býr í mér og þér  
Ástin á sér stað á ný  
 
Ástfangin við göngum hér  
Hjörtun slá í takt á ný  
Ástin býr í mér og þér  
Ástin á sér stað á ný  
  
Ástfangin við göngum hér  
Hjörtun slá í takt á ný  



Ástin býr í mér og þér  
Ástin á sér stað á ný  
  
Ástin á sér stað	


