
NESKAUPSTAÐUR24. júlí 



HVERS VEGNA 
VARST’ EKKI 
KYRR?
Höfundur lags: Jóhann G. 
Jóhannsson
Höfundur texta: Jóhann G. 
Jóhannsson
Flytjandi: Pálmi Gunnarsson
 
Ég hef engu gleymt þó að ég tali ekki 
um það
og láti sem ekkert sé.
Það er víst best geymt sem er tengt 
er sorg eða trega
þögnin mitt eina vé.
 
Draumar og þrár sem eiga aldrei að 
rætast
taka þér aðeins blóð.
Draga að þér dár uns þér finnst erfitt 
að látast
og svefninn þér neitar um skjól.
Oh, oh, hó.
 
Samt leitar hugur minn heim til þín
uns heitur sársaukinn mót mér gín.
Svo hvar er sakleysið ég spyr
hví varstu’ ekki kyrr?
Hversvegna varstu’ ekki kyrr?
Hversvegna varst’ ekki kyrr?
Hversvegna varstu’ ekki kyrr, kyrr, 
kyrr?
 
Pálmi Gunnarsson ólst upp 
á Vopnafirði og bjó einnig 
lengi á Hornafirði. Þarf hófst 
tónlistarferillinn árið 1969 þegar 
að hann var 18 ára og spilaði með 
bítlabandi. Hann frétti að Villi Vill 
væri að hætta í hljómsveit Magnúsar 

Ingimarssonar og sendi Magnúsi 
formlega umsókn með pósti. Það 
skilaði sér því Magnús pantaði 
flugmiða fyrir Pálma til Reykjavíkur 
og gerði skriflegan samning við 
hann um að ganga í hljómsveitina. 
Pálmi starfaði einnig með öðrum 
hljómsveitum og er trúlega 
þekktastur fyrir að hafa verið í 
Mannakorni og Brunaliðinu. 
 
Hvers vegna varst’ ekki kyrr? kom út 
á samnefndri sólóplötu Pálma árið 
1980.

NÚ LIGGUR VEL 
Á MÉR
Höfundur lags: Óðinn G. Þórarinsson
Höfundur texta: Númi Þorbergsson
Flytjandi: Ingibjörg Smith
 
Stína var lítil stúlka í sveit,
stækkaði óðum blómleg og heit,
Hún fór að vinna, var margt að gera,
lærði að spinna, látum það vera.
Svo var hún úti sumar og haust,
svona var lífið strit endalaust.
Samt gat hún Stína söngvana sína 
sungið
með hárri raust.
 
(Viðlag) X2
Nú liggur vel á mér, nú liggur vel á 
mér,
gott er að vera léttur í lund,
lofa skal hverja ánægjustund.
 
Gaman fannst Stínu að glettast við 
pilt,
gaf hún þeim auga, var oftast stillt.
Svo sá hún Stjána, það vakti þrána,



hann kom á Grána út yfir ána.
Sæl var hún Stína saklaus og hraust,
svo fór hann burtu koldimmt um 
haust.
Samt gat hún Stína söngvana sína 
sungið
með hárri raust.
 
(Viðlag) X2
 
Nú er hún Stína gömul og grá,
getur þó skemmt sér dansleikjum á,
situr hún róleg horfir á hina
hreyfast í takt við dansmúsikina.
Alltaf er Stína ánægð og hraust,
aldrei finnst henni neitt tilgangslaust.
Enn getur Stína söngvana sína sungið
með hárri raust.
 
(Viðlag) X2
 
Óðinn G. Þórarinsson er fæddur á 
Fáskrúðsfirði árið 1932. Hann flutti 
á Akranes á unglingsárunum og 
þarf hófst tónlistarferillinn. Óðinn 
flutti þó aftur til Fáskrúðsfjarðar 
rúmlega tvítugur og hélt áfram 
að spila á böllum. Hann var iðinn 
við að semja lög og tók oft þátt í 
dægurlagakeppnum með góðum 
árangri. Nú liggur vel á mér vann 
dægurlagakeppni Félags íslenskra 
dægurlagahöfunda og lagið varð 
mjög vinsælt í flutningi Ingibjargar 
Smith. 

ELÍSA
Höfundur lags: Ingvar Jónsson, 
Steinar Gunnarsson
Höfundur texta: Hólmgrímur 
Heiðreksson
Flytjandi: SúEllen
 
Í eyðilegri borg
um ókunn stræti og torg
andlit liðu hjá
andlit liðu hjá
svo kuldaleg og grá
 
(Viðlag)
Í huga minn
þar komst þú inn
settist þar að
ég hjarta mitt þér gaf
Ég hafði leitað þín
í hundrað þúsund ár
 
Þú fékkst hjarta mitt, Elísa
En ég fékk aldrei þitt, Elísa
Nú ertu farin burt
Nú ertu farin burt
Ég sé þig aldrei meir
 
(Viðlag)
 
Í eyðilegri borg
um ókunn stræti og torg
andlit liðu hjá
andlit liðu hjá
svo kuldaleg og grá
 
Í huga minn
þar komst þú inn
settist þar að
ég hjarta mitt þér gaf
Komdu, því lífið er mér
einskis vert, án þín
 

Þú fékkst hjarta mitt, Elísa
En ég fékk aldrei þitt, Elísa
Nú ertu farin burt
Nú ertu farin burt
Ég sé þig aldrei meir
 
(Viðlag) X2
 
SúEllen er ein þekktasta hljómsveit 
Austfjarða og var á hátindinum á 
árunum 1987-1994. Hljómsveitin 
er frá Neskaupstað en eftir að 
hafa notið mikilla vinsælda lagðist 
hljómsveitin í dvala árið 1994. Hún 
hefur þó margoft komið saman aftur 
og sendi frá sér nýja plötu árið 2013.  

HVAR SEM ÉG 
FER
Höfundur lags: Heimir Eyvindarson
Höfundur texta: Heimir Eyvindarson
Flytjandi: Á móti sól

Hugsa um þig á daginn,
og dreymir fram á nótt.
Er dimmir fæ ég hallað mér að þér,
þú ert allt sem ég á.
 
(Viðlag)
Hvar sem ég fer,
hvert sem þú leiðir mig.
þar vil ég vera,
þar vil ég vera með þér
 
Að hvíla þér við hlið,
og hvísla að þér orð.
er sem heimurinn sé allur hér hjá mér,
hér er allt sem ég þarf.
 
(Viðlag)

 Án þín væri lífið,
mér lítils virði og ósátt.
leið að lokum komin,
þú er allt sem ég á
 
(Viðlag) X2

Tónlistarmaðurinn Magni Ásgeirsson 
er frá Borgarfirði eystra en hann gekk 
til liðs við Á móti sól árið 1999. Hann 
starfaði sem bakari á Egilsstöðum og 
söng með hljómsveitinni Shape þar til 
honum bauðst að ganga til liðs við Á 
móti sól. Með Magna í broddi fylkingar 
festi hljómsveitin sig í sessi sem ein 
vinsælasta poppsveit landsins.   

OG ÞÁ STUNDI 
MUNDI
Höfundur lags: Írskt þjóðlag
Höfundur texta: Jónas Árnason
Flytjandi: Þrjú á palli

Hann Mundi á sjóinn í fyrsta sinn fór
á fjórtánda árinu, lítill og mjór.
Og það sem hann dró hirti húsbóndi 
hans
og hét því að koma’ honum þannig til 
manns.
 
(Viðlag)
Og þá stundi Mundi:
„Þetta er nóg! Þetta er nóg!
Ég þoli ekki lengur
að þvælast á sjó.“
 
Hjá Munda var lítið um leik eða hvíld.
Hann lenti eftir fermingu norður á síld
og síðan á línu og síðan á net
og síðan á línu og aftur á net.



 (Viðlag)
 
Og æska hans leið, og hann vann og 
hann vann,
því vinnan hún „göfgar og bætir hvern 
mann.“
En lítið var það sem úr býtum hann 
bar,
því bláblönk að jafnaði útgerðin var.
 
(Viðlag)
 
Hann varð af því hokinn, hann varð af 
því grár
að velkjast á togurum þrjátíu ár.
Í stórsjó og ágjöf hann stóð sína plikt
með sting fyrir brjósti og króníska 
gigt.
 
(Viðlag)
 
Í hífingu eitt sinn hann hentist á vír,
og hurfu þar fingur hans tveir eða þrír.
Í annað sinn bobbing hann oná sig 
fékk,
og eftir það haltur og skakkur hann 
gekk.
 
(Viðlag)
 
Til fimmtugs hann þraukaði, en þá 
fékk hann slag,
og það gerðist einmitt á 
sjómannadag.
Og sungið var þá eins og sungið er 
enn
um særokna, vindbarða 
Hrafnistumenn.
 
(Viðlag)

Jónas Árnason, rithöfundur 
og alþingismaður, fæddist á 
Vopnafirði og var afar afkastamikill 
rithöfundur og textahöfundur. 
Þrátt fyrir að Jónas hafi að mestu 
alist upp í Reykjavík var hann 
tengdur Vopnafirði alla tíð og í dag 
má fræðast um líf hans og list á 
Múlastofu, safni sem er tileinkað 
Jónasi og Jóni Múla Árnasyni. 
 
Jónas samdi fjölmörg leikrit og þar 
spilaði tónlist stórt hlutverk. Jónas 
átti stóran þátt í því að setja saman 
hljómsveitina Þrjú á palli sem flutti 
mörg lög með textum eftir Jónas.

SVARTHVÍTA 
HETJAN MÍN
Höfundur lags: Gréta Sigurjónsdóttir
Höfundur texta: Gréta 
Sigurjónsdóttir
Flytjandi: Dúkkulísurnar
 
Þegar ég sé svona gæja eins og þig
finnst mér veröldin breyta um svip.
Þú hefur þannig áhrif á mig
að ég fell í yfirlið.
 
(Viðlag)
Svarthvíta hetjan mín
Svarthvíta hetjan mín
Svarthvíta hetjan mín
hvernig ertu í lit?
 
Síðan þegar líður á kvöld
þú birtist mér á sjónvarpsskerminum.
Gæjalegur tekur öll völd
umvafinn svarthvíta sjarmanum.
 (Viðlag)

 Píunum þú vefur um fingur þér
með því að sýna hörku kjark og þor.
Þú veist ekki hve heitt ég óska mér
að vera bara komin í þeirra spor.
 
(Viðlag) X2
 
Dúkkulísurnar eru frá Egilsstöðum 
en hljómsveitin var stofnið þar í bæ 
árið 1982 í kjölfar þess að Grýlurnar 
slógu í gegn. Þær tóku þátt í 
Músíktilraunum árið 1983 og sigruðu 
og unnu sér þá inn hljóðverstíma. Sá 
tími var nýttur til að taka upp fyrstu 
breiðskífu þeirra sem kom út 1984 
og hét einfaldlega Dúkkulísurnar. 
Hljómsveitin gaf út tvær breiðskífur 
en hætti skömmu eftir að önnur 
platan kom út. Þær hafa af og til 
komið aftur saman, meðal annars á 
50 ára afmæli Egilsstaðakaupstaðar. 
 
Svarthvíta hetjan mín kom út á 
plötunni Í léttum leik árið 1985. 

SYNETA
Höfundur lags: Martin Hoffman
Höfundur texta: Bubbi Morthens
Flytjandi: Bubbi Morthens

Milli jóla og nýárs um nótt við komum,

í nístingskulda, slyddu og éli’.

Syneta hét skipið sem skreið við 
landið,

með skaddað stýri og laskaða vél.

 

Við austurströndina stóðum á dekki,

störðum í sortans kólguský,

drunur brimsins bárust um loftið,

bæn mín drukknaði óttanum í.

 

Innst í firðinum sáum við ljósin lýsa,

ljósin sem komu þorpinu frá,

um síðir þau hurfu í hríðina dökku,

um hjörtu okkar flæddi lífsins þrá.

 

Þessa nótt skipið á Skrúðanum 
steytti,

skelfing og ótti töku öll völd.

Í bátana komumst við kaldir og 
þreyttir,

í kolsvarta myrkri beið aldan köld.

 

Þá nótt við dóum, drottinn minn 
góður,

drukknuðum bjarg’lausir einn og einn.

Himinn og haf sýndust saman renna,

okkar síðasta tak var brimsorfinn 
steinn.

 

Innst í firðinum sáum við ljósin lýsa,

ljósin sem komu þorpinu frá,

um síðir þau hurfu í hríðina dökku,

um hjörtu okkar flæddi lífsins þrá.

 

Í þangi við fundumst, en fimm ennþá 
vantar,

fjörunni aldan skilaði oss,

í hús á börum við bornir vorum

með bláa vör eftir öldunnar koss.

 Ef þú siglir um sumar, vinur,

og sérð við Skrúðinn brimsorfin sker,



viltu biðja þeim fyrir er fórust,

þeim fimm sem aldrei skiluðu sér.

Syneta var tankskip sem 
strandaði við eyjuna Skrúð í 
mynni Fáskrúðsfjarðar rétt fyrir 
miðnætti á jóladag árið 1986. 
Skipið átti upphaflega að sigla 
til Vestmannaeyja en áætlun var 
breytt og hélt skipið þá áleiðis til 
Eskifjarðar. Allir 12 skipverjarnir 
drukknuðu og er þetta því 
eitt mannskæðasta sjóslys 
Íslandssögunnar. Bubbi Morthens 
samdi ljóð um slysið við lag eftir 
Martin Hoffman. 
 
Syneta kom út á plötunni Sögur af 
landi árið 1990. 

STÁL OG 
HNÍFUR
Höfundur lags: Bubbi Morthens
Höfundur texta: Bubbi Morthens
Flytjandi: Bubbi Morthens

Þegar ég vaknaði um morguninn,
er þú komst inn til mín,
hörund þitt eins og silki,
andlitið eins og postulín.
 
Við bryggjuna bátur vaggar hljótt
í nótt mun ég deyja.
Mig dreymdi dauðinn sagði: „Komdu 
fljótt,
 
það er svo margt sem ég ætla þér að 
segja.“
Ef ég drukkna, drukkna í nótt,
ef þeir mig finna.

Þú getur komið og mig sótt,
þá vil ég á það minna.
 
Stál og hnífur er merkið mitt,
merki farandverkamanna.
Þitt var mitt og mitt var þitt
meðan ég bjó á meðal manna.
 
Bubbi Morthens er án efa eitt 
ástsælasta söngvaskáld Íslendinga. 
Hann dvaldi oft á Austfjörðum í 
verbúð. Bubbi á mikið af lögum 
sem eru samin fyrir austan og eru 
innblásin af lífinu og fólkinu þar. Stál 
og hnífur er eitt þeirra.

PAMELA
Höfundur lags: Karl Erlingsson
Höfundur texta: Gréta 
Sigurjónsdóttir
Flytjandi: Dúkkulísurnar

Fimmtán ára kasólétt
Það er fúlt og ógeðslegt
Ég vildi ég væri Pamela í Dallas
 
Þessi krakki hann er slys
í maga mínum eins og blys
Ég vildi ég væri Pamela í Dallas
 
en eiga óléttar
rétt eins og ég?
Með ermarnar uppbrettar
í upp-vaskið fer
 
Fulla fíflið stakk svo af
hvað hann heitir hvað um það
ég vildi ég væri Pamela í Dallas
 
Hróið fæddist þriðja des
mér fannst krakkinn ekkert spes

Ohh ef ég væri Pamela í Dallas
 
Gaf svo krakkann ansi heppin
En hún mamma fór á Kleppinn
Ég vildi ég væri Pamela í Dallas
 
Fimmtán ára kasólétt
Það er fúlt og ógeðslegt
Ohh ef ég væri Pamela í Dallas
Ohh ef ég væri Pamela í Dallas
Ohh ef ég væri Pamela í Dallas…

Dúkkulísurnar gáfu út fyrstu plötu 
sína árið 1985. Platan varð mjög 
vinsæl og lög hennar fengu mikla 
spilun á Rás 2 sem var þá nýfarin 
í loftið. Vinsældir Dúkkulísanna 
urðu svo miklar að þær fluttu frá 
Egilsstöðum til Reykjavíkur til 
að anna eftirspurn. Hljómsveitin 
spilaði á alræmdri útihátíð í Atlavík 
verslunarmannahelgina 1984 þar 
sem bítillinn Ringo Starr var gestur. 

NEGRIL
Höfundur lags og texta:
Bjartmar Guðlaugsson
Flytjandi: Bjartmar og Bergrisarnir

Það var ljóð
sem lifði langan vetur
læddist þó til suðurs
þegar færi til þess gafst
Þetta ljóð
vildi líta allan heiminn
tyllti sér á klettaströnd
við Karabíahaf
 
(Viðlag)
Þar má sjá
þegar sólin súnkar í hafið
og býður góða nótt.

Heyra má
þegar takturinn rumskar í rjóðrinu
og fæðist ofurhljótt
Innst í orðsins spá
lífsins speki í letikasti lá
 
Það var ljóð
sem vildi sætta allan heiminn
lét þó lítið á sé bera
þar til færi til þess gafst
Þetta ljóð
með augu blíð og dreymin
tyllti sér á klettaströnd
við Karabíahaf
(Viðlag)
 
Þar má sjá
þegar sólin súnkar í hafið
og býður góða nótt.
Heyra má
þegar takturinn rumskar í rjóðrinu
og fæðist ofurhljótt
Innst í orðsins spá
lífsins speki í letikasti lá
Þvílík veisla fyrir heilann
mælti rokkskáldið og steig sinn 
ástardans
 
Bjartmar Guðlaugsson er fæddur 
á Fáskrúðsfirði árið 1952 en hefur 
komið víða við á ferli sínum. Hann 
fluttist til Keflavíkur þegar hann 
var sex ára og ári síðar hélt hann til 
Vestmannaeyja þar sem hann ólst 
upp að mestu. Þar byrjaði hann að 
semja og mála. Bjartmar hefur verið 
einn afkastamesti og vinsælasti 
tónlistarmaður þjóðarinnar og 
fjölmörg lög með honum teljast 
þjóðargersemar. Lagið Þannig týnist 
tíminn sem Bjartmar samdi var valið 
Óskalag þjóðarinnar í samnefndum 
sjónvarpsþáttum á RÚV árið 2014.



SUMARLIÐI ER 
FULLUR
Höfundur lags: Bjartmar 
Guðlaugsson
Höfundur texta: Bjartmar 
Guðlaugsson
Flytjandi: Bjartmar Guðlaugsson
 
Ég veit allt, ég get allt,
geri allt miklu betur en fúll á móti.
Ég kann allt, ég skil allt,
fíla allt miklu betur en fúll á móti.
 
(Viðlag)
Smíða skútu skerpi skauta
bý til þrumu ost og grauta.
Haltu kjafti.
 
Ég sé allt, ég má allt,
Brugga miklu betur heldur en fúll á 
móti.
Ég finn allt, ég er allt,
hef miklu hærri tekjur heldur en fúll á 
móti.
 
(Viðlag) X2
 
Ég er kroppur, ég er fróður,
fallegri í framan heldur en fúll á móti.
Ég er góður, aldrei óður,
ekki fitukeppur eins og slappi fúll á 
móti
 
(Viðlag) X3

ÉG ER EKKI 
ALKI
Höfundur lags og texta: 
Bjartmar Guðlaugsson
Flytjandi: Bjartmar Guðlaugsson

Ég er ekki nærri eins blautur og 
margir halda
ég er ekki einn af þeim sem eru með 
mas.
En ég viðurkenni vel að ég fæ mér þó 
í glas
ég viðurkenni jú að það kostar 
stundum þras
en ég er ekki alki fyrir fimmaura.
 
Ég er ekki einn af þeim sem sofna 
fullur
ég er ekki einn af þeim sem vakna 
skel.
En viðurkenni vel ef að þynnkan 
angrar mig
ég viðurkenni það þá skít ég einum 
öllara á mig.
 
(Viðlag)
Ég er ekki alki
ég er ekki alki
ég er ekki alki fyrir fimmaura.
 
Ég er ekki einn af þeim sem kýli konur
ég er ekki einn af þeim sem hræði 
börn.
En ég viðurkenni vel ef að ráðist er á 
mig
ég viðurkenni það þá launar Sumarliði 
fyrir sig.
 
Ég er ekki einn af þeim sem keyrir 

fullur
Ég er ekki einn af þeim sem tek þann 
séns.
En ég viðurkenni vel ef ég þarf að ná 
í öl
Ég viðurkenni það þá spæni ég upp 
malbiki og möl.
 
(Viðlag) X2

SPENNTUR
Höfundur lags og texta:
Einar Bárðarson
Flytjandi: Á móti sól

Soltið skrýtin, soltið þvæld
Samt ekk’of mikið, ekk’útpæld
Þó ekki afleit, einhver fær
Samt ekk’of mikið komdu nær.
 
Enn ein nóttin engin hér
Ég sit hér einn með sjálfum mér
Finnst allt svo tómlegt, líður hægt
Finn ekkert fyrr en hefur lægt
Það hjálpar helling hvað þú ert sæt
 
(Viðlag)
Ég er miklu meir’en spenntur fyrir þér
Mig langar bar’að vera einn með þér
Þó vindar blás’á móti stend ég hér
Ég er miklu meir’en spenntur fyrir þér
 
Svoltið fríkað soltið svart
Kannsk’ekkert skýtið dáldið hart
Það er ótrúlega sárt
Að finna svona mikið fyrir ást
Það hjálpar ekkert hvað þú ert sæt
 
(Viðlag) X2
 
Oft á tíðum þá sé ég ekki út

Stund og staður binda á mig hnút
 
(Viðlag) X3

Austfirðingurinn Magni Ásgeirsson 
sló í gegn þegar hann gekk til liðs 
við Á móti sól árið 1999 sem hefur 
verið með vinsælustu hljómsveitum 
landsins allar götur síðan. Árið 
2006 varð Magni að algjörri 
þjóðargersemi þegar hann keppti 
í sjónvarpsþáttunum Rock Star: 
Supernova. 
 
Spenntur kom út á plötunni ÁMS árið 
2001. 

ÞORPARINN
Höfundur lags  og texta: 
Magnús Eiríksson
Flytjandi: Mannakorn

Þau sögðu að ég væri þorpari,
þorpari í þorpinu.
Og kjaftasögur kunni fólk um mig,
ég flutti burt úr þorpinu.
 
Svo kem ég aftur löngu síðar
til að líta á gamla staðinn minn.
Tvær gamlar konur stungu saman 
nefjum,
þarna kemur þorparinn.
 
Nú lá mín leið um stræti stórborga
og oft var ég þar einmana.
Ég veit samt ekki hvers ég saknaði
en upp af svefni vaknaði.
 
(Viðlag)
Hér kem ég aftur svona löngu síðar



til að líta á staðinn minn
og finn að ég er enn í eðli mínu
sami gamli þorparinn.
 
Þau byrja öll og enda alveg eins
líkt á milli sleggju og steins.
Með ógnar brimöldu á aðra hönd
og sjoppu út við gráa strönd.
 
(Viðlag)
 
 
Á meðan grösin uxu í vorinu
unnum við í slorinu.
Hjá einu af fyrirtækjum Sambandsins
inn á reikning félagsins.
 
(Viðlag) X2

TÝNDA 
KYNSLÓÐIN
Höfundur lags og texta: 
Bjartmar Guðlaugsson
Flytjandi: Bjartmar Guðlaugsson

Pabbi minn kallakókið sýpur
hann er með eyrnalokk og strípur
og er að fara á ball, hann er að fara á 
ball.
 
Mamma beyglar alltaf munninn
þegar hún maskarar augun
og er að fara á ball, hún er að fara á 
ball.
 
Blandaðu mér í glas segir hún
út um neðra munnvikið.
Ekki mikið kók, ekki mikinn ís,
réttu mér kveikjarann.
Barnapían er með blásið hár

og pabbi yngist upp um
átján ár á nóinu.
Drífðu þig nú svo við missum
ekki af Gunnari og sjóinu.
 
Pabbi minn setur Stones á fóninn
fæst ekki um gömlu partýtjónin,
hann er að fara á ball, hann er að fara 
á ball.
 
Nú skal honkí tonkið spilað
þó svo að mónóið sé bilað,
hann er að fara á ball, hann er að fara 
á ball.
 
Manstu eftir Jan og Kjell,
segir hann eftir gítarsólóið.
Manstu eftir John,
manstu eftir Paul,
réttu mér albúmið.
Þá var pabbi sko með heví hár
en síðan hafa liðið
hundrað ár á nóinu.
Drífðu þig nú svo við
missum ekki af matnum og sjóinu
 
Það er alltaf sama stressið
sú gamla er enn að víkka dressið
og er að fara á ball, hún er að fara á 
ball.
 
Mamma beyglar alltaf munninn
Þegar hún maskarar augun
og er að fara á ball, hún er að fara á 
ball.
 
Blandaðu mér í glas segir hún
út um neðra munnvikið.
Ekki mikið kók, ekki mikinn ís,
réttu mér kveikjarann.
Barnapían er með blásið hár
og pabbi yngist upp um

átján ár á nóinu.
Hringdu á bíl svo við missum
ekki af borðinu og sjóinu.
 
Mamma beyglar alltaf munninn
Mamma beyglar alltaf munninn
Mamma beyglar alltaf munninn
Hún er að fara á ball, hún er að fara á 
ball.
 

ÞANNIG TÝNIST 
TÍMINN
Höfundur lags  og texta: 
Bjartmar Guðlaugsson
Flytjandi: Lay Low og Raggi Bjarna

Líkt og ástarljóð sem enginn fékk að 
njóta,
eins og gulnað blað sem geymir óræð 
orð,
eins og gömul hefð sem búið er að 
brjóta,
þar er ég, þar ert þú, þar er allt það 
sem ástin okkur gaf
 
(Viðlag)
Þannig týnist tíminn, þannig týnist 
tíminn,
þannig týnist tíminn þó hann birtist 
við og við.
 
Líkt og sumarást sem aldrei náði að 
blómstra,
líkt og tregatár sem geymir falleg 
bros,
þarna er gömul mynd sem sýnir 
glaðar stundir,
þar er ég, þar ert þú, þar er allt það 
sem ástin okkur gaf.
 
(Viðlag) X2

 
Líkt og mynd sem bjó í vonarlandi 
þínu,
eins og æskuþrá sem lifnar við og við,
býr þar sektarkennd sem að ennþá 
nær að særa,
þar er ég, þar ert þú, þar er allt það 
sem ástin okkur gaf.
 
(Viðlag) X2
 
Líkt og ástarljóð sem enginn fær að 
njóta
endar sem gulnað blað er geymir 
óræð orð,
eins og gamalt heit sem búið er að 
brjóta,
þar er ég, þar ert þú, þar er allt það 
sem ástin okkur gaf.




