
 

Brekkusöngur í Kirkjuhvammi 2021 

 

Kötukvæði 

Það var um kvöld eitt að Kötu ég mætti. 

Hún var að koma af engjunum heim. 

Það var í ágúst að áliðnum slætti 

og nærri aldimmt á kvöldunum þeim. 

 
Hún var svo ung eins og angandi rósir. 
Ég hafði aldrei séð hana fyrr. 
Um vanga dönsuðu lokkarnir ljósir 
og augun leiftruðu þögul og kyrr. 
 
Hlýtt ég tók í hönd á Kötu, 
horfði’ í augun djúp og blá. 
Gengum síðan burt af götu, 
geymdi okkur náttmyrkrið þá. 
 
En þegar eldaði aftur og birti 
í hjarta ákafan kenndi ég sting. 
Og fyrir augum af angist mig syrti. 
Hún var með einfaldan giftingarhring. 
 
Hún var með einfaldan giftingarhring. 
 

Kátir voru karlar 

Kátir voru karlar á kútter Haraldi. 

Til fiskiveiða fóru frá Akranesi. 

Og allir komu þeir aftur 

og enginn þeirra dó. 

Af ánægju út að eyrum 

hver einasta kerling hló. 

 
Hún hló, hún hó, hún skelli, skellihló. 
Hún hló, hún hó, hún skelli, skellihló. 
Hún hló, hún hó, hún skelli, skellihló. 
Hún hló, hún hó, hún skelli, skellihló. 
 
La, la, la-la-la-la-la-la-la, la. 
La, la, la-la-la-la-la-la-la, la. 



Ég veit þú kemur 

Ég veit þú kemur í kvöld til mín, 

þó kveðjan væri stutt í gær, 

ég trúi ekki á orðin þín 

ef annað segja stjörnur tvær. 

 
Og þá mun allt verða eins og var, 
sko, áður en þú veist, þú veist, 
og þetta eina sem út af bar 
okkar á milli í friði leyst. 
 
Og seinna þegar tunglið 
hefur tölt um langan veg, 
þá tölum við um drauminn 
sem við elskum þú og ég. 
 
Ég veit þú kemur í kvöld til mín, 
þó kveðjan væri stutt í gær, 
ég trúi ekki á orðin þín 
ef annað segja stjörnur tvær. 
ef annað segja stjörnur tvær. 
 

 

Segðu ekki nei 

Út við gluggann stendur stúlkan 

og hún starir veginn á 

og hún bíður og hún vonar 

að hún vininn fái að sjá. 

En um síðir hringir síminn 

og hún svarar í hann fljótt, 

"Halló, halló," segir herrann, 

"viltu koma að dansa í nótt?" 

 
"Segðu ekki nei, 
segðu kannski, kannski, kannski, 
segðu að þú elskir engan nema mig. 
Segðu ekki nei, 
segðu kannski, kannski, kannski, 
þá aldrei, aldrei ég skilja mun við þig." 
 
Unga stúlkan hún er stórhrifin 
og strax hún segir "Já". 



Arm í arm þau leiðast ungu hjúin ætla ballið á. 
Þegar hljóma ljúfu lögin 
lágt hann hvíslar: "Heyrðu mig, 
viltu dansa þennan dans, 
ég gjarnan dansa vil við þig." 
 
"Segðu ekki nei, 
segðu kannski, kannski, kannski, 
segðu að þú elskir engan nema mig. 
Segðu ekki nei, 
segðu kannski, kannski, kannski, 
þá aldrei, aldrei ég skilja mun við þig." 
 
Og í ljúfum draumi líður kvöldið, 
loks er komin nótt. 
Við trúum stundum tæplega 
hve tíminn líður fljótt. 
Og er vangi strýkur vanga hlýtt 
af vörum hvíslað er: 
"Elsku litla sæta ljúfan, 
má ég labba heim með þér?" 
 
"Segðu ekki nei, 
segðu kannski, kannski, kannski, 
segðu að þú elskir engan nema mig. 
Segðu ekki nei, 
segðu kannski, kannski, kannski, 
þá aldrei, aldrei ég skilja mun við þig." 
 
Segðu ekki nei, 
segðu kannski, kannski, kannski, 
þá aldrei, aldrei ég skilja mun við þig." 
 
Komdu í kvöld 
Komdu í    kvöld 
út í kofann til mín 
þegar sólin er sest 
og máninn skín. 
 
Komdu þá ein 
því að kvöldið er hljótt, 
og blómin öll sofa 
sætt og rótt. 
 
 



Við skulum vera hér heima 
og vaka og dreyma, 
vefur nóttin örmum 
hlíð og dal. 
 
Komdu í kvöld 
út í kofann til mín 
þegar sólin er sest 
og máninn skín. 
 
 
Ó, María mig langar heim 
Hann sigldi út um höfin blá í 17 ár 
og sjómennsku kunni hann upp á hár, 
Hann saknaði alla tíð stúlkunnar 
og mynd hennar stöðugt í hjarta hann bar. 
 
Ó, María mig langar heim. 
Ó, María mig langar heim. 
Því heima vil ég helst vera. 
Ó, María hjá þér. 
 
Í höfnum var hann hrókur mikils fagnaðar 
hann heillaði þar allar stúlkurnar 
en aldrei hann meyjarnar augum leit 
það átti ekki við hann að rjúfa sín heit. 
 
Ó, María mig langar heim. 
Ó, María mig langar heim. 
Því heima vil ég helst vera. 
Ó, María hjá þér. 
 
Loks kom að því, hann vildi halda heim á leið 
til hennar sem sat þar og beið og beið 
hann hætti til sjós, tók sinn hatt og staf 
og heimleiðis sigldi um ólgandi haf. 
 
Ó, María mig langar heim. 
Ó, María mig langar heim. 
Því heima vil ég helst vera. 
Ó, María hjá þér. 
 
 
 
 



En fleyið bar hann aldrei heim að fjarðarströnd. 
Hann siglir ei lengur um ókunn lönd. 
En María bíður og bíður enn 
Hún bíður og vonar hann komi nú senn. 
 
Ó, María mig langar heim. 
Ó, María mig langar heim. 
Því heima vil ég helst vera. 
Ó, María hjá þér. 
 
 
Það blanda allir landa 
Það blanda allir landa upp til Stranda 
og vanda sig svo við að brugga bjór. 
Síðan drekkur fólkið þennan fjanda 
og viðskiptahópurinn er stór. 
 
Þeir selja hver öðrum slíkan varning 
og úrvalið af tegundum er gott. 
Þó þeir stundi líka ýmsan barning, 
þá lifa þeir víst ótrúlega flott. 
 
Úr turnunum súrhey börnin reykja 
og steikja sér svo smáfugla á tein. 
Næstum því í hlöðunum þeir kveikja 
svo gamla fólkið rekur bar' upp vein. 
 
Já, það blanda allir landa upp til Stranda 
og stand' í þessu nótt sem nýtan dag. 
En unglingarnir valda mörgum vanda; 
þeir kunna ekki foreldranna fag. 
 
 
Síldarvalsinn 
Syngjandi sæll og glaður 
til síldveiða nú ég held. 
Það er gaman á Grímseyjarsundi 
við glampandi kvöldsólareld, 
þegar hækkar i lest og hleðst mitt skip 
við "háfana" fleiri og fleiri. 
Svo landa ég síldinni sitt á hvað: 
á Dalvík og Dagverðareyri. 
 
 
 



Seinna er sumri hallar 
og súld og bræla er, 
þá held ég fleyi til hafnar. 
Í hrifningu skemmti ég mér 
á dunandi balli, við dillandi spil 
og dansana fleiri og fleiri. 
Og nóg er um hýreyg og heillandi sprund 
á Dalvík og Dagverðareyri. 
 
Manstu ekki eftir mér 
Ég er á vestur leiðinni, 
á háheiðinni. 
Á hundrað og tíu, 
ég má ekki verða of seinn. O - Ó. 
 
Það verður fagnaður mikill vegna opnunar, 
fluggrillsjoppunnar. 
Svo ég fór, og pantaði borð fyrir einn. 
 
Ég frestaði stöðugt að fá mér starf, 
síðan síldin hvarf. 
Enda svolítið latur til vinnu 
en hef það samt gott. O - Ó. 
 
Konurnar fíla það mæta vel, 
allflestar að ég tel 
ég er og verð bóhem og finnst það flott. 
 
Manstu’ ekki eftir mér? 
Mikið líturðu vel út beibí frábært hár. 
Manstu’ ekki eftir mér? 
Hvar ertu búin að vera öll þessi ár. 
 
Ég hef nokkurn lúmskan grun um að, 
ein gömul vinkona 
geri sér ferð þangað líka. 
Ég veit hvað ég syng... O - Ó 
 
Hún er á svotil á sama aldri og ég, 
asskoti hugguleg 
og svo er, hún á hraðri leið inn á þing. 
 
Manstu’ ekki eftir mér? 
Mikið líturðu vel út beibí frábært hár. 
Manstu’ ekki eftir mér? 



Hvar ertu búin að vera öll þessi ár. 
 
Ég er á vestur leiðinni, 
á háheiðinni. 
Á hundrað og tíu, 
ég má ekki verða of seinn. O - Ó. 
 
Það verður fagnaður mikill vegna opnunar, 
fluggrillsjoppunnar. 
Svo ég fór, og pantaði borð fyrir einn. 
 
Manstu’ ekki eftir mér? 
Mikið líturðu vel út beibí frábært hár. 
Manstu’ ekki eftir mér? 
Hvar ertu búin að vera öll þessi ár. 
 
Manstu’ ekki eftir mér? 
Mikið líturðu vel út beibí frábært hár. 
Manstu’ 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. 
 
 
Minning um mann 
Nú ætla ég að syngja ykkur lítið fallegt ljóð 
um ljúfan dreng sem fallinn er nú frá, 
um dreng sem átti sorgir en ávallt samt þó stóð 
sperrtur þó að sitthvað gengi á. 
 
Í kofaskrifli bjó hann, sem lítinn veitti yl, 
svo andvaka á nóttum oft hann lá. 
Þá Portúgal hann teygaði, það gerði ekkert til, 
það tókst með honum yl í sig að fá. 
 
Þið þekktuð þennan mann, þið alloft sáuð hann. 
drykkjuskap til frægðar sér hann vann. 
 
Börnum var hann góður, en sum þó hræddust hann, 
þau hæddu hann og gerðu að honum gys. 
Þau þekktu ei, litlu greyin, þennan mæta mann, 
margt er það sem börnin fara á mis. 
 
Þið þekktuð þennan mann, þið alloft sáuð hann. 
drykkjuskap til frægðar sér hann vann. 



 
Munið þið að dæma ei eftir útlitinu menn, 
en ýmsum yfir þessa hluti sést. 
En til er það að flagð er undir fögru skinni enn, 
fegurðin að innan þykir best. 
 
Þið þekktuð þennan mann, þið alloft sáuð hann. 
drykkjuskap til frægðar sér hann vann. 
 
Nú ljóðið er á enda um þennan sómasvein, 
sem að þráði brennivín og sæ. 
Hann liggur nú á kistubotni og lúin hvílir bein 
í öskuhrúgu í Vestmannaeyjabæ. 
 
Þið þekktuð þennan mann, þið alloft sáuð hann. 
drykkjuskap til frægðar sér hann vann. 
Þið þekktuð þennan mann, þið alloft sáuð hann. 
drykkjuskap til frægðar sér hann vann. 
 
 
Ríðum sem fjandinn 
Ríðum og ríðum og rekum yfir sandinn, 
ríðum sem fjandinn 
sláum í gandinn 
svo að skemmtir sér landinn. 
 
Ríðum og ríðum og rekum yfir sandinn, 
ríðum sem fjandinn 
sláum í gandinn 
þetta er stórkostleg reið. 
 
Glóð er enn í öskunni 
og flatbrauðsneið í töskunni 
lögg er enn í flöskunni 
við komum öskufullir heim. 
 
 
Fiskurinn hennar Stínu 
Eitt sinn fór hún Sína litla á sjó 
með pabba sínum. 
Hún veiddi ofurlitla bröndukló 
með öngli fínum. 
 
 
 



Daginn eftir mamma hennar plokkfisk bjó. 
Stína vildi ei borða’ hann. 
„Hvað, viltu ekki fiskinn, Stína þó,“ 
pabbinn tók til orða. 
 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
 
Ömmu sína Stína fór að sjá, 
hún spurði frétta. 
Hvað hún veitt hefði nú sjónum á. 
Stína sagði þetta: 
„Ég plokkfisk veiddi alveg ein 
og var að borða hann.. 
Já, ég plokkfisk veiddi alveg ein 
og var að borða hann.“ 
 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
Fiskinn minn, 
nammi, nammi, namm. 
 
Danska lagið 
Manstu fyrir langa löngu? 
Við sátum saman í skólastofu. 
Ég dáði þig en þú tókst ekki eftir mér, 
ekki frekar en ég væri krækiber. 
Þú varst alltaf best í dönsku, 
það fyllti hinar stelpurnar vonsku, 
þegar kennarinn kallaði á þig til sín 
og lét þig syngja á dönsku fyrir okkur hin. 
Ó, ég mun aldrei gleyma, 
hve fallega þú söngst, þú söngst: 
 
 



"Der bor en bager på Nørregade. 
Han bager kringler og julekage. 
Han bager store, han bager små 
han bager nogle með sukker på 
og i hans vindu' er sukker sager 
og heste grise og peberkager 
og har du penge så kan du få 
men har du ingen så kan du gå." 
 
Og svo mörgum árum seinna, 
þá lágu leiðir okkar beggja 
til útlanda þar sem fórum við í háskóla 
við lærðum söng og héldum saman tónleika. 
Og eina stjörnubjarta kvöldstund, 
ég kraup á kné, ó, hve nett var þín hönd, 
þú sagðir: "Já", kysstir mig og nú erum við hjón 
og eigum litla Gunnu og lítinn Jón. 
en ég mun aldrei gleyma, 
hve fallega þú söngst, þú söngst: 
 
"Der bor en bager på Nørregade. 
Han bager kringler og julekage. 
Han bager store, han bager små 
han bager nogle með sukker på 
og i hans vindu' er sukker sager 
og heste grise og peberkager 
og har du penge så kan du få 
men har du ingen så kan du gå." 
 
 
"Der bor en bager på Nørregade. 
Han bager kringler og julekage. 
Han bager store, han bager små 
han bager nogle með sukker på 
og i hans vindu' er sukker sager 
og heste grise og peberkager 
og har du penge så kan du få 
men har du ingen så kan du gå." 
 
"Der bor en bager på Nørregade. 
Han bager kringler og julekage. 
Han bager store, han bager små 
han bager nogle með sukker på 
og i hans vindu' er sukker sager 
og heste grise og peberkager 



og har du penge så kan du få 
men har du ingen så kan du gå." 
 
"Der bor en bager på Nørregade. 
Han bager kringler og julekage. 
Han bager store, han bager små 
han bager nogle með sukker på 
og i hans vindu' er sukker sager 
og heste grise og peberkager 
og har du penge så kan du få 
men har du ingen så kan du gå." 
 
Týnda kynslóðin 
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. 
 
Traustur vinur 
Enginn veit fyrr en reynir á 
hvort vini áttu þá. 
Fyrirheit gleymast þá furðu fljótt 
þegar fellur á niðdimm nótt. 
 
Já sagt er að, þegar af könnunni ölið er 
fljótt þá vinurinn fer. 
Því segi ég það, ef þú átt vin í raun 
fyrir þína hönd Guði sé laun. 
 
Því stundum verður mönnum á 
styrka hönd þeir þurfa þá 
þegar lífið, allt í einu 
sýnist einskisvert. 
 



Gott er að geta talað við 
einhvern sem að skilur þig. 
Traustur vinur getur gert 
kraftaverk. 
 
Mér varð á, og þungan dóm ég hlaut 
ég villtist af réttri braut. 
Því segi ég það, ef þú átt vin í raun. 
Fyrir þína hönd Guði sé laun. 
 
Því stundum verður mönnum á 
styrka hönd þeir þurfa þá 
þegar lífið, allt í einu 
sýnist ein  skis   vert. 
Gott er að geta talað við 
einhvern sem að skilur þig. 
Traustur vinur getur gert 
kraftaverk. 
 
Já stundum verður mönnum á 
styrka hönd þeir þurfa þá 
þegar lífið, allt í einu 
sýnist einskisvert. 
Gott er að geta talað við 
einhvern sem að skilur þig. 
Traustur vinur getur gert 
kraftaverk. 
 
Komdu í partý 
Ég var að rúnta í ræfilslegum Ford 57, 
einmana í brakinu og klukkan orðin tvö. 
Þá urðu á vegi mínum „pæs“, ég veifaði upp á grín, 
þær sögðu: „Komdu komdu komdu í partý til mín“. 
 
Veistu hvað ég gerði þarna á gamla fordinum, 
bauð þeim öllum þremur far og kveikt' á kananum. 
Ég spurði hvert skal aka og hvort einhver ætti vín, 
þær sögðu: „Komdu komdu komdu í partý til mín“. 
 
Við komum svo í kyrrlátt hús og kveiktum þar dauf ljós, 
þær komu svo með brennivín og kóka kóla í dós. 
Þær klæddu sig úr hverri spjör og kneifðu þetta vín, 
þær sögðu „Komdu komdu komdu í partý til mín“. 
 
 



Þær sögðu „komdu, komdu komdu í partí til mín". 
þær sögðu „komdu, komdu komdu í partí til mín". 
 
Hjálpaðu mér upp 
Hjálpaðu mér upp, ég get það ekki sjálfur. 
Ég er orðinn leiður, á að liggja hér. 
Gerum eitthvað gott, gerum það saman, 
ég skal láta fara lítið fyrir mér. 
 
Hjálpaðu mér upp 
mér finnst ég vera drukkna. 
Hjálpaðu mér upp 
mér finnst ég vera drukkna. 
Hjálpaðu mér upp 
mér finnst ég vera drukkna. 
 
Hvað getum við gert, ef aðrir bjóða betur, 
dregið okkur saman og skriðið inní skelina? 
Nei, það er ekki hægt að vera minni maður, 
og láta slíkt og annað eins spyrjast út um sig. 
 
Hjálpaðu mér upp, 
mér finnst ég vera drukkna. 
Hjálpaðu mér upp, 
mér finnst ég vera drukkna. 
Hjálpaðu mér upp, 
mér finnst ég vera drukkna. 
 
Þú!- Þú getur miklu betur en þú hefur gert. 
Þú!- Þú ert ekki sami maður og þú varst í gær. 
Þú!       opnar ekki augun fyrr en allt of seint 
opnar ekki augun fyrr en allt er breytt. 
 
Hjálpaðu mér upp mér finnst ég vera drukkna. 
Drukkna í öllu þess í kringum mig. 
Flýtum okkur hægt, gerum það í snatri. 
Ég verð að láta fara lítið fyrir mér. 
 
Hjálpaðu mér upp, 
mér finnst ég vera drukkna, ohh ohh. (ahh, ahh, ohh) 
Hjálpaðu mér upp, 
mér finnst ég vera drukkna. (ahh, ahh, ohh) 
Hjálpaðu mér upp, 
mér finnst ég vera drukkna, aahhh (ahh, ahh, ohh) 
Hjálpaðu mér upp, 



mér finnst ég vera drukkna. (ahh, ahh, ohh) 
Hjálpaðu, hjálpaðu, hjálpaðu 
 
Hjálpaðu mér upp, 
mér finnst ég vera drukkna, drukkna. (ahh, ahh, ohh) 
ahh, hjálpaðu mér ahh, ohh 
ahh, ahh, ohh 
ahh, ahh, ohh 
 
 
Þú komst við hjartað í mér 
Og þegar þú komst inn í líf mitt breyttist ég, 
þú komst, þú komst við hjartað í mér. 
Ég þori að mæta hverju sem er, 
þú komst, þú komst við hjartað í mér. 
 
Á diskóbar, 
ég dansaði frá sirka tólf til sjö. 
Við hittumst þar, 
með hjörtun okkar brotin bæði tvö. 
 
Ég var að leita að ást! 
ég var að leita að ást! 
 
Og þegar þú komst inn í líf mitt breyttist ég, 
þú komst, þú komst við hjartað í mér. 
Ég þori að mæta hverju sem er, 
þú komst, þú komst við hjartað í mér. 
 
Það er munur á, 
að vera einn og vera einmana. 
Ég gat ei meir, 
var dauðþreyttur á sál og líkama. 
Ég var að leita að ást! 
ég var að leita að ást! 
 
Og þegar þú komst inn í líf mitt breyttist ég 
þú komst, þú komst við hjartað í mér. 
Ég þori að mæta hverju sem er, 
þú komst, þú komst við hjartað í mér, 
ó sem betur fer. 
 
 
 
 



Og sem betur fer og sem betur fer 
Þá fann ég þig hér. 
Og sem betur fer og sem betur fer 
Þá fann ég þig hér. 
 
Á diskóbar, 
ég dansaði frá sirka tólf til sjö. 
Við hittumst þar, 
með hjörtun okkar brotin bæði tvö. 
 
Ég var að leita að ást! 
var að leita að ást! 
 
Og þegar þú komst inn í líf mitt breyttist ég, 
þú komst, þú komst við hjartað í mér. 
ég þori að mæta hverju sem er, 
þú komst, þú komst við hjartað í mér, 
ó sem betur fer. 
 
Og sem betur fer og sem betur fer 
þá fann ég þig hér. 
Og sem betur fer og sem betur fer 
þá fann ég þig hér 
 
ooooó oooooooooó 
ooooó oooooooooó 
 
Vertu þú sjálfur 
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. 
 
 
Ferðalok 
Er völlur grær og vetur flýr 
og vermir sólin grund. 
Kem ég heim og hitti þig, 
verð hjá þér alla stund. 
 
Við byggjum saman bæ í sveit 
sem brosir móti sól. 
Þar ungu lífi     landið mitt 
mun ljá og veita skjól. 
 
Sól slær silfri á voga, 
sjáðu jökulinn loga. 
Allt er bjart fyrir okkur tveim, 
því ég er kominn heim. 
 
Að ferðalokum finn ég þig 
sem mér fagnar höndum tveim. 
Ég er kominn heim, 
já, ég er kominn heim. 
 
Sól slær silfri á voga, 
sjáðu jökulinn loga. 
Allt er bjart fyrir okkur tveim, 
því ég er kominn heim. 



 
Að ferðalokum finn ég þig 
sem mér fagnar höndum tveim. 
Ég er kominn heim, 
já, ég er kominn heim. 
ég er kominn heim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


