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Hann Kalli átti káta mús / Þula 

  

Hann Kalli átti káta mús, 

þau leigðu saman lítið hús. 

Hann hélt að músin væri veik, 

og gaf henni sultu og grísasteik 

En músin virtist meira veik 

hann gaf henni kryddaða kattarsteik. 

En verst ef músin væri dauð, 

hann varð að reyna vínarbrauð. 

En út hljóp músin mjög svo spræk 

og hoppaði yfir lítinn læk. 

Og ei var músin alveg mát. 

Hún geystist on´í gamlan bát. 

Hann Kalli í aðra krækti mús 

og kallaði hana "angurlús". 

Og síðan ekki söguna meir, 

hún sjálfsagt lifir þar til hún deyr 
 

Íslensku ljóðið 

Á íslensku má alltaf finna svar 

og orða stórt og smátt sem er og var, 

og hún á orð sem geyma gleði´ og sorg, 

um gamalt líf og nýtt í sveit og borg. 

 

Á vörum okkar verður tungan þjál, 

þar vex og grær og dafnar okkar mál. 

Að gæta hennar gildir hér og nú, 

það gerir enginn - nema ég og þú. 

 

Þórarinn Eldjárn 

 



 
 
 
 
 

 

Buxur, vesti, brók og skó. 

  

Buxur, vesti, brók og skó, 

bætta sokka, nýta, 

húfu-tetur, hálsklút þó, 

háleistana hvíta. 

 
Ljóð: Jónas Hallgrímsson. 

 

Hættu að gráta hringaná 

Hættu’ að gráta hringaná, 

heyrðu ræðu mína. 

Ég skal gefa þér gull í tá 

þó Grímur taki þína. 

Hættu’ að gráta hringaná, 

huggun er það meiri. 

Ég skal gefa þér gull í tá 

þó Grímur taki fleiri. 

Hættu’að gráta hringaná, 

huggun má það kalla. 

Ég skal gefa þér gull í tá 

þó Grímur taki þær allar. 

Amma og draugarnir 

 

Hún amma mín gamla 

lá úti í gljúfri. 

Dimmt var það gljúfur 

og draugalegt mjög. 



 
 
 
 
 

En amma mín mælti 

og útaf hún hallaði sér: 

„Ég læt engan svipta mig svefni í nótt; 

sama hver draugurinn er.“ 

Kom þar hún Skotta 

með skotthúfu ljóta. 

Tönnum hún gnísti, 

glotti og hló. 

En amma mín mælti ... 

Kom þar hann Móri 

í mórauðri treyju, 

ofan sitt höfuð 

af hálsinum tók. 

En amma mín mælti ... 

Kom þar hann Glámur 

með glyrnurnar rauðar. 

Kurteislegt ekki 

var augnaráð hans. 

En amma mín mælti ... 

Kom þar einn boli, 

kenndur við Þorgeir, 

æstur í skapi 

og öskraði hátt. 

En amma mín mælti ...  

Loks kom hann afi 

að leita að ömmu. 

„Æ, ertu hér,“ sagði hann, 

„elskan mín góð“. 

En amma mín mælti.... 

 



 
 
 
 
 

 

Myndin hennar Lísu 

Gult fyrir sól, grænt fyrir líf, 

grátt fyrir þá sem reka menn út í stríð. 

Hvítt fyrir börn, sem biðja um frið 

biðja þess eins að fá að lifa' eins og við. 

Er ekki jörðin fyrir alla? 

  

Taktu þér blað, málaðu' á það 

mynd þar sem að allir eiga öruggan stað. 

Augu svo blá, hjörtu sem slá 

hendur sem fegnar halda frelsinu á. 

Þá verður jörðin fyrir alla.  

 

 

 


