BROSLAGIÐ
Það er alveg ókeypis að b-r-o-s-a
það er alveg ókeypis að b-r-o-s-a,
það er alveg ókeypis að b-r-o-s-a
Að b-r-o-s-a BROSA
ÉG HLAKKA SVO TIL
Ég hlakka svo til þegar hættir að
snjóa.
Ég hlakka svo til þegar veturinn dvín.
Ég hlakka svo til þegar hér fer að
gróa.
Ég hlakka svo til þegar vorsólin skín.
Ég hlakka svo til þess að hlusta á
hann spóa.
Ég hlakka að kyssa þig sóleyjan mín.
Ég hlakka svo til þess að hleyp´onum
Glóa.
Ég hlakka svo til þess að koma til þín.
í mér.

Disney-lag
Það er gott að vera
þar sem gleðin býr
þar gerast sögur og ævintýr.
Það er veröldin okkar sem
laðar og lokkar
svo ljúf og hýr.
Lítil heimur ljúfur, hýr,
lítill heimur ljúfur, hýr
lítill heimur ljúfur, hýr
Eins og ævintýr.

VÉR GÖNGUM
Vér göngum svo léttir í lundu,
því lífsgleðin blasir oss við.
Vér lifum á líðandi stundu,
við lokkandi söngvanna klið.
Tra la la la ...
Vér göngum og syngjum hér saman,
því söngurinn hann er vort mál.
Og nú verður glaumur og gaman,
nú gleðjist hver einasta sál.
Tra la la la ...
TILFINNINGABLÚS
Ég finn það niður í maga oó, oó.
Ég finn það niður í hendur oó, oó.
Ég finn það niður í fætur oó, oó.
Ég finn það upp í höfuð oó, oó.
Ég finn það hér og hér og hér ...
hvað ég er glöð, hér inn í mér.
Ég finn það niður í maga oó, oó,
ég finn það fram í hendur oó, oó,
ég finn það niður í fætur oó, oó,
ég finn það upp í höfuð oó, oó.
ég finn það hér og hér og hér ...
hvað ég er reið, hér inn

Lína Langsokkur
Hér skal nú glens og gaman
við getum spjallað saman.
gáum hvað þú getur,
vinur, gettu hver ég er.
Verðlaun þér ég veiti
ef veistu hvað ég heiti.
vaðir þú í villu,
þetta vil ég segja þér.
Hér sérðu Línu langsokk
tralla hopp, tralla hei,
tralla hopp sa-sa.
já, líttu, það er ég.
Svo þú sérð minn apa,
minn sæta, fína, litla apa,
herrann Níels heitir,
já, hann heitir reyndar það.
Hérna höll mín gnæfir,
við himin töfraborg mín gnæfir,
fannstu annan fegri
eða frægðarmeiri stað?
Hér sérðu Línu langsokk...
Þú höll ei hefur slíka,
ég á hest og rottu líka.
Og kúffullan af krónum
einnig kistil á ég mér.
veri allir vinir,
velkomnir, einnig hinir.
nú lifað skal og leikið,
þá skal lífí tuskum hér.
Hér sérðu Línu langsokk...

Ef þú ert súr
Ef þú ert súr vertu þá sætur
sjáðu í speglinum hvernig þú lætur
ekkert er varið í sút eða seyru
teygð'u á þér munnvikin út undir
eyru.
Viðlag
Galdurinn er að geta brosað
geta í hláturböndin tosað
geta hoppað, hlegið, sungið endalaust.
Ef þú ert fýldur þá líkist þú apa
eða krókódíl sem er of fúll til að gapa
ekkert er varið í sút eða seyru
teygð'u á þér munnvikin út undir
eyru.
Viðlag
Ef þú ert illur þá líkist þú nauti
eða eldgömlum potti með
viðbrenndum grauti
ekkert er varið í sút eða seyru
teygð´u á þér munnvikin út undir
eyru.
Viðlag

Nú er úti norðanvindur

Krummi krunkar úti

Nú er úti norðanvindur

Krummi krunkar úti

nú er hvítur Esjutindur.

kallar á nafna sinn:

Ef ég ætti úti kindur,

„Ég fann höfuð af hrúti,

mundi ég‘ setja‘ þær allar inn,

hrygg og gæruskinn.

elsku besti vinur minn.

:,:Komdu nú og kroppaðu með mér

:,:Úmbarassa, úmbarassa,
úmbarassasa:,:

krummi, nafni minn.:,:

Upp er runninn öskudagur,
ákaflega skýr og fagur.
Einn með poka ekki ragur.

Ó hangikjöt
Ó hangikjöt, ó hangikjöt

Úti vappar heims um ból.

og rófustappa, grænar baunir,
súrhvalur.

Góðan daginn og gleðileg jól.

Ó hangikjöt, ó hangikjöt

:,:Úmbarassa, úmbarassa,
úmbarassasa:,:

og sviðasulta, hrútspungar og
harðfiskur.
:,: og hákarl og flatbrauð,

Frost er úti fuglinn minn
Frost er úti fuglinn minn,

mér finnst svo gott að borða allann
þennan mat.:,:

ég finn hvað þér er kalt.
Nærðu engu í nefið þitt,
því nú er frosið allt?

En ef þú bíður augnablik
ég ætla að flýta mér,
að biðja hana mömmu mína
um mylsnu handa þér.

Krummi svaf í klettagjá
Krummi svaf í klettagjá,
Kaldri vetrarnóttu á,
:,: Verður margt að meini:,:
Fyrr en dagur fagur rann,
Freðið nefið dregur hann
:,: undan stórum steini:,:

Mér er kalt á tánum

Nú er frost á Fróni

Mér er kalt á tánum

Nú er frost á Fróni

ég segi það satt.

frýs í æðum blóð,

Ég er skólaus og skjálfandi

kveður kuldaljóð

og hef engann hatt.

Kári í jötunmóð.

Það snjóaði í morgun

Yfir Laxalóni

það snjóaði í dag.

liggur klakaþil

ég er hreint alveg ráðalaus,

hlær við hríðarbyl

en hvað um það?

hamragil.

Ég syng mína vísu
um snjóinn og mig.

Marar bára blá

Tralla la la la la la um snjóinn og mig.

brotnar þung og há
unnarsteinum á

Þorraleikur

yggl og grett á brá

Harðfiskur, harðfiskur.

Yfir aflatjóni

Flatbrauð, flatbrauð.

æðrast skipstjórinn,

Hangikjöt, hangikjöt

harmar hlutinn sinn

Sviðasulta, sviðasulta.

hásetinn.

Lundabaggi, lundabaggi.
Slátur, slátur, slátur, slátur,
slátur, slátur, slátur, slátur.
HÁKARL

