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_______________________________

KANÍNA
Höfundur lags: Demis Visvikis og 
George Chatziathanassiou
Höfundur texta: Rafn Ragnar 
Jónsson og Reynir Guðmundsson
Flytjandi: Ýr
 
Hey kanína, komdu í partý.
Jói splæsir í kvöld.
Skelltu þér í tuskið, og hirtu ekki um 
hyskið.
(Hey ka ní na, na-na-na-na-na-na-na)
Komdu með mér vina og líttu ekki á 
hina.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
 
Strjúka, stynja, klípa, væla, utan um 
að taka.
Skvetta, falla, hossa, hrista, jugga sér 
og skaka.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
 
Kvöldið verður gaman ef verjum við 
því saman.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
Ef má ég fyrir þig blanda ég læt ekki á 
mér standa.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
Ún liv gé reþ aðír, þó ég verði faðir.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
 
Drekka, æsa, renna, skvetta sér beint 
ofan í svaðið.
Rífa, tæta, fíla, spýta öllu útí loftið.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
 
Hey kanína, komdu í partý.
Jói splæsir í kvöld. (X2)

 
Kvöldið verður gaman ef verjum við 
því saman.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
Ef má ég fyrir þig blanda ég læt ekki á 
mér standa.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
Ún liv gé reþ aðír, þó ég verði faðir.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na)
 
Drekka, æsa, renna, skvetta sér beint 
ofan í svaðið.
Rífa, tæta, fíla, spýta öllu útí loftið.
(Hey kanína, na-na-na-na-na-na-na) 
(X8)
 
Hljómsveitin Ýr var stofnuð á Ísafirði 
og starfaði á árunum 1973-1978. 
Ýr gaf út eina plötu, árið 1975, 
sem var samnefnd hljómsveitinni. 
Platan var tekin upp í New York og 
fékk hljómsveitin hjálp frá Jakobi 
Frímanni Magnússyni í tökunum. 
Þekktasta lag plötunnar er án efa 
Kanína, lagið þótti lengi nokkuð 
dularfullt enda engar upplýsingar 
um höfunda lagsins á plötunni frá 
Ýr. Þeir tóku það upp á segulband 
í Radio Luxembourg en upptakan 
var léleg og eyðilagðist áður en þeir 
náðu að pikka það upp og þeir höfðu 
enga hugmynd um hver hafði samið 
lagið upprunalega. 
  



_______________________________

ÉG ÆTLA AÐ 
SKEMMTA MÉR
Höfundur lags: Albatross
Höfundur texta: Albatross
Flytjandi: Albatross
 
Nú er ég kominn í city dressið
eins og Sigfús segir nýgreiddur og 
næs
Nú er Teitur Heitur, Hamarinn
Ég sá svo sæta stelpu að ég fór alveg 
framhjá mér
 
Stend hér einn með danskortið 
galtómt
Má ég kannski bjóða þér í dans
Geggjað sánd, allir í f íling
Snúum þessu partýi á hvolf, á hvolf
 
(Viðlag)
Ég og þú og allir vinir mínir erum hér
Og allir vinir þínir eru hér
Ég ætl‘að skemmta mér
Ég og þú og allir vinir mínir erum hér
Og allir vinir þínir eru hér
Ég ætl‘að skemmta mér
 
Fer niðrí bæ að sjá mig, og sýn‘aðra
Þetta er ekki lengi gengið af mörgum 
mönnum (rétt)
Já maður reynir eins og gamall hrútur 
(rólegur)
Ég var gassalegur tvítugur drengur 
minn
 
Geggjað sánd, allir í f íling
Snúum þessu partýi á hvolf, á hvolf
 
(Viðlag) X6

 
Halldór Gunnar Pálsson, fyrrum 
Vestfirðingur ársins, er bæði 
hljómsveitarstjóri og gítarleikari 
Albatross. Halldór Gunnar fæddist 
og ólst upp á Flateyri. Hann samdi 
alla tónlist við kvikmyndina 
Albatross en sú mynd var öll tekin 
upp á Vestfjörðum. Upp úr þeirri 
vinnu spratt svo hljómsveitin 
Albatross. 
 
_______________________________

KLETTURINN
Höfundur lags: Mugison
Höfundur texta: Mugison
Flytjandi: Mugison
 
Þeir kölluðu mig klett
en dropinn holar stein
nú sit ég einn á gangstétt
og man ei leiðina heim
tóbak og tjútt stytta þá leið
sú á er bæði djúp og breið
sú á er bæði djúp og breið
 
úr holdi er ég kominn
og mold skal verða
löngu aðframkominn
ónýtt til viðgerða
tóbak og tjútt stytta þá leið
sú á er bæði djúp og breið
sú á er bæði djúp og breið
 
en ég á mér draum - bara ef þú spyrð
um að menn einsog ég renni ekki úr 
ábyrgð
 



eins og jarðskjálfti
sem bítur allt
tapaði öllu sem ég átti
sjálfum mér þúsundfalt
tóbak og tjútt stytta þá leið
sú á er bæði djúp og breið
sú á er bæði djúp og breið
 
já ég á mér draum - bara ef þú spyrð
um að menn einsog ég renni ekki úr 
ábyrgð
 
hjálpaðu mér - þar sem ég stend
það æðsta er - alltaf - samkennd
 
Örn Elías Guðmundsson, eða 
Mugison, er Vestfirðingur í húð og hár 
og á ættir að rekja til Bolungarvíkur 
og Ísafjarðar og er í dag búsettur í 
Súðavík. Mugison gaf út sína fyrstu 
plötu árið 2003 og segja má að hann 
hafi slegið í gegn árið 2004 þegar að 
platan Mugimama, is this Monkey 
Music? kom út. Platan hlaut íslensku 
tónlistarverðlaunin árið 2004 sem 
poppplata ársins og lagið Murr Murr 
var valið besta lagið. Mugison var 
einnig tilnefndur sem söngvari ársins 
og flytjandi ársins.
 
Lagið Kletturinn er á plötunni Haglél 
sem kom út árið 2011.
 

_______________________________

PRESLEY
Höfundur lags: Grafík
Höfundur texta: Rúnar Þórisson
Flytjandi: Grafík
 
Slegið á strengi, hárlokkur sveiflast.
Dynjandi rytmi, reykur og sviti.
Glæstur frami, gleði, konur og vín.
 
Í vímu týndur leitar en finnur ei.
sálin sundur tætt líkaminn þreyttur 
og sár.
Glæstur frami, gleði, konur og vín.
 
(Viðlag)
Sjarmi, elegans,
stiginn trylltur dans.
Lifað og leikið,
búinn að reyna allt sem má.
Sjarmi, elegans,
stiginn trylltur dans.
Lifað og leikið,
búinn að reyna allt sem má.
 
Fallin stjarna, sviðsljósið slokknar,
úr hendinni fallið glas, rettuglóðin 
dauð.
Röddin þögnuð er, Í minninguni Hún 
lifir hann lifir hún lifir
 
(Viðlag) X2
 
Hljómsveitin Grafík var stofnuð á 
Ísafirði árið 1981. Að öðrum sveitum 
ólöstuðum er Grafík trúlega sú 
þekktasta frá Vestfjörðum. Þeir 
sem komu að stofnun sveitarinnar 
höfðu spilað lengi saman í öðrum 
hljómsveitum, þar á meðal Ýr. 



Fyrsti söngvari Grafíkur var Ólafur 
Guðmundsson en árið 1983 gekk 
hinn nýútskrifaði leikari Helgi 
Björnsson til liðs við sveitina og í 
kjölfarið varð hún ein vinsælasta 
hljómsveit landsins. Vorið 1986 
hætti Helgi í hljómsveitinni og 
eftir ábendingu frá Kolbrúnu 
Halldórsdóttur, var Andrea 
Gylfadóttir, þá óþekkt söngkona frá 
Akranesi, ráðin inn í stað Helga. 
 
Lagið Presley kom út á plötunni 
Leyndarmál sem Grafík gaf út árið 
1987. 
  
_______________________________

INTO THE DARK
Höfundur lags: Katla Vigdís 
Vernharðsdóttir
Höfundur texta: Katla Vigdís 
Vernharðsdóttir
Flytjandi: Between Mountains
 
He told me not to cry
when I held his hand
to look what I did Next
I look up to the sea
and it greeted me back
and it promise to let me rest
I fell in the ocean
when I knew I would drown
I didn’t fight back
I sank deeper into the dark
from the bottom I found
 
Now I’m gone
Now I’m gone
Now you’re gone
Now you’re gone
 

(Viðlag) X3
It says you’re deeper in the sea
I feel you’re face
I see you’re face
 
When I was gone under the surface 
of sea
I started looking for you
I walked as the seashells under my 
feet
They cut me and they started to 
bleed
but it was all worth it to find to my day
together will be at last
then I got distracted that you were 
gone away
to lie and I was drown
 
Now I’m gone
Now I’m gone
Now you’re gone
Now you’re gone
 
(Viðlag) X7
 
Katla Vigdís og Ástrós Helga 
stofnuðu hljómsveitina Between 
Mountains en þær eru frá Suðureyri 
við Súgandafjörð og Núpi í Dýrafirði. 
Katla Vigdís segir að Vestfirðir og 
fjöllin hafi áhrif á tónlist Between 
Mountains eins og nafnið gefi til 
kynna. Hljómsveitin kom, sá og 
sigraði í Músíktilraunum árið 2017.
 
Lagið Into the Dark kom út árið 
2018 og má einnig finna á plötunni 
Between Mountains sem kom út árið 
síðar.



_______________________________

MAMMA ÞARF 
AÐ DJAMMA
Höfundur lags: Bragi Valdimar 
Skúlason
Höfundur texta: Bragi Valdimar 
Skúlason
Flytjandi: Baggalútur og Jóhanna 
Guðrún
 
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.
 
Baggalútur er útgáfufélag og 
hljómsveit sem hefur verið áberandi 
á Íslandi síðustu ár. Hljómsveitin 
hefur gefið út fjöldann allan af lögum 
og plötum og það er mikill kántríblær 
yfir mörgum lögum hennar. Árið 2013 
gaf Baggalútur út plötuna Mamma 
þarf að djamma sem er tekin upp í 



kjörlendi kántrítónlistar, Nashville 
í Bandaríkjunum. Samnefnt lag, 
sungið af Jóhönnu Guðrúnu, sló 
í gegn. Bragi Valdimar Skúlason, 
textahöfundur Baggalúts, flutti 
ungur í Hnífsdal þar sem bókasafnið 
varð hans helsta athvarf. 
 
_______________________________

GÓÐA FERÐ
Höfundur lags: Jose Feliciano
Höfundur texta: Jónas Friðrik 
Guðnason
Flytjandi: B.G. og Ingibjörg
 
Þér leiðist hér ég veit það kæra vina
Þú vilt á brott að kanna nýjan stig
en þig skortir kjark þú hikar og hugsar 
dag og nótt
og hræðist að þú munir særa mig
 
(Viðlag)
Góða ferð, góða ferð, góða ferð
góða ferð já það er allt og síðan bros
því ég geymi alltaf vina það allt er 
gafstu mér
góða ferð, vertu sæl já góða ferð
 
Við áttum saman yndislegar stundir
við áttum sól og blóm og hvítan sand
og skjól á köldum vetri er vindur 
napurt söng
og von um gullin ský og fagurt land
 
(Viðlag)
 
Þó farir þú í fjarlægð kæra vina
og fætur þínir stígi ókunn skref
En draum er æðstan áttir, þú áður 
sagðir mér
þín ást var mín og brosin geymt ég 
hef
 

(Viðlag) X2
 
Hljómsveitin B.G. starfaði 
á Ísafirði áratugum saman. 
Hljómsveitaskipanin var breytileg 
í áranna rás en sveitin var þó alltaf 
undir stjórn BG sjálfs eða Baldurs 
Geirmundssonar. Hljómsveitin 
kallaðist mismunandi nöfnum eins 
og BKB, KBK og B.G. og Árni eftir 
því hvaða fólk skipaði hana. Þegar 
Ingibjörg G. Guðmundsdóttir gerðist 
söngkona hljómsveitarinnar var 
nafninu breytt í B.G. og Ingibjörg. 
Söngkonan varð þekktasta og 
vinsælasta söngkona Vestfjarða. 
 
Lagið Góða ferð kom út árið 1974.
 
_______________________________

ÉG ER FRJÁLS
Höfundur lags: Pétur Bjarnason
Höfundur texta: Pétur Bjarnason
Flytjandi: Facon
 
Ég er frjáls eins og fuglinn, flogið 
næstum ég gæti.
Mér er ekkert til ama flest nú eykur 
mér kæti.
Alsæll er ég því orðinn, ekki kann ég 
mér læti.
Ég er frjáls, ég er frjáls.
 
(Viðlag)
Ég er frjáls, ég er frjáls. Frjáls eins og 
fuglinn er,
frjáls og ég skemmti mér. Ég er frjáls.
Ég er frjáls, ég er frjáls. Frjáls eins og 
fuglinn er
frjáls og ég skemmti mér. Ég er frjáls.
 



Förum út til að fagna, lyftum 
freyðandi skálum.
Gleði og ánægju aukum, öllum 
leiðindum kálum.
En þó alltaf við hrópum, þegar 
einhvern við skálum.
Ég er frjáls, ég er frjáls.
 
(Viðlag)
 
Hljómsveitin Facon frá Bíldudal 
hafði starfað í þó nokkurn tíma 
þegar fyrsta og eina plata hennar 
kom út. Facon var fyrsta vestfirska 
dægurlagasveitin sem gaf út plötu 
en það var fjögurra laga platan 
Facon sem SG hljómplötur gáfu 
út árið 1969. Facon hætti reyndar 
skömmu eftir útgáfuna en lagið Ég er 
frjáls varð mjög vinsælt á landsvísu. 
Á meðan hljómsveitin starfaði 
kom hún fyrst og fremst fram á 
dansleikjum á Vesturlandi. 
 
_______________________________

STINGUM AF
Höfundur lags: Mugison
Höfundur texta: Mugison
Flytjandi: Mugison
 
Það er andvökubjart
himinn - kvöldsólarskart,
finnum læk, litla laut,
tínum grös, sjóðum graut
finnum læk, litla laut,
tínum grös, sjóðum graut
 

Finnum göldróttan hval
og fyndinn sel í smá dal
lækjarnið, lítinn foss,
skeinusár, mömmukoss
lækjarnið, lítinn foss,
skeinusár, mömmukoss
 
(Viðlag)
stingum af
í spegilsléttan fjörð
stingum af
smá fjölskylduhjörð
senn fjúka barnaár
upp í loft, út á sjó
verðmæt gleðitár,
- elliró, elliró
 
hoppum út í bláinn,
kveðjum stress og skjáinn,
syngjum lag, spilum spil,
þá er gott að vera til
syngjum lag, spilum spil,
þá er gott að vera til
 
tínum skeljar, fjallagrös,
látum pabba blása úr nös,
við grjótahól í feluleik,
á hleðslu lambasteik,
við grjótahól í feluleik,
á hleðslu lambasteik,
 
(Viðlag)
 



Mugison er einn af þeim 
sem eru í forsvari vestfirsku 
tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór 
ég suður. Hún var haldin í fyrsta 
sinn árið 2004 á Ísafirði og hefur 
verið árlegur viðburður síðan. 
Hugmyndina að hátíðinni má rekja 
til þess að Mugison og Mugipapa, 
faðir hans, sátu og drukku bjór og 
á nokkrum klukkutímum teiknuðu 
þeir upp flottustu hátíð í heimi, að 
eigin sögn. Þeir létu ekki þar við sitja 
heldur buðu vinum úr hljómsveitum 
vestur til að sýna þeim hversu 
skemmtilegir Vestfirðingar eru.
 
Lagið Stingum er á plötunni Haglél 
sem kom út árið 2011, einni mest 
seldu plötu hér á landi.
 
_______________________________

GÚANÓ- 
STELPAN
Höfundur lags: Mugison, Ragnar 
Kjartansson og Rúna Esradóttir
Höfundur texta: Mugison, Ragnar 
Kjartansson og Rúna Esradóttir
Flytjandi: Mugison
 
Þarna fékk ég það fyrst,
þarna fékk ég þig kysst,
hingað kem ég þegar heimurinn frýs,
aldrei faðmað aðra eins dís,
 
En ég veit þú liggur með þeim,
en nú er ég á leiðinni heim,
til þess að fara í brjálað geim,
með þér og þessum rugluðu tveim.
 

(Viðlag)
Sakna Ísafjarðar og þín,
gúanóstelpan mín,
langar að hitta þig,
kíkja smá inn í þig,
gúanóstelpan mín.
 
Þú kenndir mér svo margt,
svo lífið er fallega svart,
smá snert af rugli er allt sem þú þarft,
ástin er bara hjartaskart.
 
(Viðlag) X2
 
Árið 2011 gaf Mugison út plötuna 
Haglél. Hún var nokkuð heimilisleg 
enda tekin upp í alls kyns 
heimatilbúnum hljóðverum. Plata 
sló svo sannarlega í gegn og seldist 
í rúmlega 30.000 eintökum. Hvert 
einasta eintak var handgert og því 
voru vinir og vandamenn Mugisons 
nánast í fullu starfi við að brjóta 
saman plötuumslög. Til að þakka 
fyrir sig hélt Mugison þrenna ókeypis 
tónleika í Hörpu og víðs vegar um 
landið.
 
Lagið Gúanóstelpan er á plötunni 
Haglél. 
 
_______________________________

HAFIÐ EÐA 
FJÖLLIN
Höfundur lags: Ólafur Ragnarsson
Höfundur texta: Ólafur Ragnarsson
Flytjandi: Ólafur Ragnarsson (Óli 
Popp)
 



Er ég kom fyrst á þennan stað,
ekki leist mér beint á það
fólk vann hér alla daga
við störfin hér og þar - hér og þar.
 
Ég kynntist fólkinu og
ég kunni vel við það,
en tíminn hann flaug áfram
og ég yfirgaf þennan stað.
Er ég kom svo aftur,
ekkert hafði breyst
frá því ég var hér síðast -
ekkert breyst – ekkert breyst
 
(Viðlag)
Er það hafið eða fjöllin
sem að laða mig hér að
eða er það kannski fólkið
á þessum staaaað – á þessum stað
 
Hér á ég nokkra vini og marga 
kunningja
sem eru mér óskop góðir allt fyrir mig 
gera
Fáir svartir sauðir búa í þessum bæ
allt leikur hér í lyndi –
í þessum bæhaææ – í þessum bæ
 
(Viðlag) X2

Hafið eða fjöllin hefur verið nefnt 
ættjarðarlag Önfirðinga og allar 
alvöru samkomur þeirra enda á því 
að lagið er sungið. Höfundur lagsins 
er Flateyringurinn Ólafur Ragnarsson 
sem gengur iðulega undir 

gælunafninu Óli Popp. Fjölmargt 
vestfirskt tónlistarfólk hefur 
sungið lagið frá því að það kom út, 
trúbadorinn Siggi Björns, rokkarinn 
Helgi Björns og Fjallabræður svo 
dæmi séu tekin. 
 
_______________________________

ÉG STOPPA 
HNÖTTINN MEÐ 
PUTTANUM
Höfundur lags: Guðmundur Óskar og 
Helgi Björnsson
Höfundur texta: Atli Bollason og 
Helgi Björnsson
Flytjandi: Helgi Björnsson

Ég gægist út um gluggann og ég 
þekki þessi þök,
ég þekki Parísarborg.
Niðri á götu, rauður dregill, fullt af 
löggum
múgur sem goðin vill sjá.
Átta hæðum ofar bankar einhver 
dyrnar á
og býður mér kavíar.
Ég brosi í kampinn, hugsa með mér
hvar ég verði næst þegar sólina lít.
Og heimurinn snýst hring eftir hring
og ég stoppa hnöttinn svo með 
puttanum
og ég vakna í París eða Berlín eða 
Bangalore.
 
Hvert sem að ég kem þá fyllir vitin
eins lags ilmur af unaði.
Kardimomma, kóríander, kassía
og svolítil sinnepsfræ.



Allir þessir litir og allt þetta
fallega fólk, þessi bros
hver á sínum vegi, með sinn hatt
og sína drauma um betri tíð.
Og heimurinn snýst hring eftir hring
og ég stoppa hnöttinn svo með 
puttanum
og ég vakna í Porto eða Sjanghæ eða 
Singapore.
 
 
Og heimurinn snýst hring eftir hring
og ég stoppa hnöttinn svo með 
puttanum
og ég vakna á Balí eða Tulum eða 
Istanbúl.
 
Ísfirðingurinn Helgi Björnsson 
hefur komið víða við á ferli sínum. 
Hann sló í gegn bæði sem leikari í 
kvikmyndinni Atómstöðinni og sem 
söngvari þegar hann gekk til liðs við 
hljómsveitina Grafík. Helgi hefur 
gert það gott sem leikari á sviði 
og í kvikmyndum, en flestir tengja 
hann við tónlist. Hann stofnaði 
hljómsveitina Síðan skein sól, sem 
fékk seinna nafnið SSSól. Hann setti 
saman hljómsveitina Reiðmenn 
vindanna sem sló heldur betur í 
gegn með plötum sínum en auk þess 
hefur Helgi gert nokkrar vinsælar 
sólóplötur.   

_______________________________

ÉG SKRIFA 
ÞÉR LJÓÐ Á 
KAMPAVÍNS-
TAPPA
Höfundur lags: Helgi Björnsson
Höfundur texta: Helgi Björnsson
Flytjandi: Helgi Björnsson

Máninn skín hunangsblítt
Lítil vík og gamall turn
Ég sit hérna einn og hugsa um 
stundirnar með þér
 
Og svölurnar fljúga með skilaboð 
heim til þín
En kveðjan mín náði ekki að rata þá 
réttu leið til þín
 
Ég skrifa þér ljóð á kampavínstappa
og sendi með öldunni í átt til þín
Ég skrifa þér ljóð á kampavínstappa
 
Lítið barn og móðir þess
á ströndinni að leika sér
Ég sit hérna einn og hugsa um 
stundirnar með þér
 
Og svölurnar fljúga með skilaboð 
heim til þín
En kveðjan mín náði ekki að rata þá 
réttu leið til þín
 
Ég skrifa þér ljóð á kampavínstappa
og sendi með öldunni í átt til þín
Ég skrifa þér ljóð á kampavínstappa
 



Og svölurnar fljúga með skilaboð 
heim til þín
En kveðjan mín náði ekki að rata þá 
réttu leið til þín
 
Ég skrifa þér ljóð á kampavínstappa
og sendi með öldunni í átt til þín
Ég skrifa þér ljóð á kampavínstappa
og sendi með öldunni í átt til þín

_______________________________

ÞAÐ BERA SIG 
ALLIR VEL
Höfundur lags: Helgi Björnsson
Höfundur texta: Helgi Björnsson
Flytjandi: Helgi Björnsson
 
Mér var litið út um gluggann sá að 
laufin voru fokin út á haf,
lægðirnar að tikka inn og færa okkur 
öll á bólakaf.
Á lofti svifi fuglarnir mót frelsinu því 
ekkert heftir þá,
ég fékk mér meira kaffi, hellti upp á 
nýjan skammt af eftirsjá.
 
Við ætluðum að hittast, manstu 
auðvitað fannst hvergi stund í það,
einhvernveginn skorti bæði tilefni og 
réttan fundarstað.
Öllum þessum tæknivædda tíma 
urðu minningar að bráð,
þær týndust ein og ein og voru 
horfnar þegar betur var að gáð.
 
(Viðlag) X2
Það bera sig allir vel
þótt úti séu stormur og él,
allt í góðu inni hjá mér,
lífið gott sem betur fer.
 

Veturinn mun enda þegar vorið flæðir 
inn um gluggana,
þú veist að þegar sólin birtist aftur 
mun ég reynað huggana.
Og ef þú vilt ég fylg’enni þá býð ég 
uppá kaffi, stund og stað,
það stendur alltaf boðið um að fljúga 
með þig héðan, mundu það.
 
(Viðlag) X5
Það bera sig allir vel
þótt úti séu stormur og él,
allt í góðu inni hjá mér,
lífið gott sem betur fer.
 
Ísfirðingurinn Helgi Björnsson 
hefur komið víða við á ferli sínum. 
Hann sló í gegn bæði sem leikari í 
kvikmyndinni Atómstöðinni og sem 
söngvari þegar hann gekk til liðs við 
hljómsveitina Grafík. Helgi hefur 
gert það gott sem leikari á sviði 
og í kvikmyndum, en flestir tengja 
hann við tónlist. Hann stofnaði 
hljómsveitina Síðan skein sól, sem 
fékk seinna nafnið SSSól. Hann setti 
saman hljómsveitina Reiðmenn 
vindanna sem sló heldur betur í 
gegn með plötum sínum en auk þess 
hefur Helgi gert nokkrar vinsælar 
sólóplötur. 
 



_______________________________

HÚSIÐ OG ÉG
Höfundur lags: Helgi Björnsson, Örn 
Jónsson, Rafn Ragnar Jónsson og 
Rúnar Þórisson
Höfundur texta: Vilborg 
Halldórsdóttir
Flytjandi: Grafík
 
é é é é é é o o
é é é é é é o o
 
Húsið er að gráta alveg eins og ég.
Da-ra-ra-ra-ra, o-ó
 
Það eru tár ár rúðunni
sem leka svo niður veggina.
Gæsin flýgur á rúðunni,
eða er hún að fljúga á auganu á mér?
Ætli húsið geti látið sig dreyma,
ætli það fái martraðir?
 
Hárið á mér er ljóst,
þakið á húsinu er grænt,
ég Íslendingur,
það Grænlendingur.
 
(Viðlag)
Mér finnst rigningin góð,
la-la-la-la-la, o-ó
Mér finnst rigningin góð,
la-la-la-la-la, o-ó
 

Einu sinni fórum við í bað
og ferðuðumst til Balí.
Við heyrðum í gæsunum
og regninu.
Það var í öðru húsi,
það var í öðru húsi
Það var í öðru húsi,
það á að flytja húsið í vor.
 
(Viðlag) X3
 
Vinsældir Grafíkur jukust þegar Helgi 
Björnsson gekk til liðs við sveitina og 
í ljós kom að Helgi var nokkuð flinkur 
textahöfundur. Það var þó ekki Helgi 
sem átti textann við vinsælasta lag 
sveitarinnar, heldur var það kona 
hans, Vilborg Halldórsdóttir. Það 
var lagið Húsið og ég (Mér finnst 
rigningin góð) en Vilborg samdi ljóðið 
um hús á Ísafirði sem hún og Helgi 
leigðu og bjuggu í veturinn 1977-78.
 
Lagið Húsið og ég er á plötunni Get 
ég tekið cjéns sem kom út árið 1984

_______________________________

VERTU ÞÚ 
SJÁLFUR
Höfundur lags: SSSól
Höfundur texta: Helgi Björnsson
Flytjandi: SSSól
 
Vertu þú sjálfur,
gerðu það sem þú vilt.
Vertu þú sjálfur,
eins og þú ert.



Láttu það flakka,
dansaðu í vindinum.
Faðmaðu heiminn,
elskaðu.
Farðu alla leið
Va-bam-a-lú-ma-ba-ba-bei
Farðu alla leið.
Allt til enda, alla leið.
Vertu þú, (vertu...)
þú sjálfur.
Gerðu það (það sem þú vilt)
sem þú vilt.
Jamm og jive
og sveifla.
Honky tonk og (honky tonk)
hnykkurinn.
Farðu alla leið
Va-bam-a-lú-ma-ba-ba-bei
Við förum alla leið.
Tjúttí frúttí, alla leið.
 
Farðu alla leið
Va-bam-a-lú-ma-ba-ba-bei
Við förum alla leið.
Allt til enda, alla leið.




