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Loníetturnar 

 

Ég loníetturnar lét á nefið 

Svo lesið gæti ég frá þér bréfið. 

Ég las það oft og mér leiddist aldrei 

Og lifað gæti ég ei án þín 

:; Tra, la, la, la, la, la, ljúfa:; 

Ég las það oft og mér leiddist aldrei 

Og lifað gæti ég ei án þín. 

 

 

Það búa litlir dvergar. 

 

Það búa litlir dvergar 

Í björtum dal. 

Á bak við fjöllin háu  

Í skógarsal. 

Byggðu hlýja bæinn sinn. 

Brosir þangað sólin inn. 

Fellin enduróma  

Allt þeirra tal.  

Þula mánaðarins 

Buxur, vesti, brók og skó,   

bætta sokka nýta.   

húfutetur, hálsklút þó,   

háleistana hvíta.   

Óskasteinar 

Fann ég á fjalli fallega steina, 

faldi þá alla, vildi þeim leyna. 

Huldi þar í hellisskúta heillasteina 

alla mína unaðslegu óskasteina. 

 

Langt er nú síðan leit ég þá steina, 

lengur ei man ég óskina neina, 

er þeir skyldu uppfylla um ævidaga 

ekki frá því skýrir þessi litla saga 

 

Gersemar mínar græt ég ei lengur, 

Geti þær fundið, telpa eða drengur. 

Silfurskæra kristalla með grænu og gráu 

gullna roðasteina rennda fjólubláu 



Dansi, dansi, dúkkan mín 

Dansi, dansi, dúkkan mín, 

dæmalaust er stúlkan fín, 

með voða fallegt hrokkið hár, 

hettan rauð og kjóllinn blár. 

 

Svo er hún með silkiskó, 

Sokka hvíta, eins og snjó. 

Heldurðu ekki að hún sé fín, 

dansi, dansi, dúkkan mín.  

 

 

 

Fílaleiðangur 

 

Einn fíll lagði af stað í leiðangur, 
lipur var ei hans fótgangur. 
Takturinn fannst honum heldur tómlegur, 
svo hann tók sér einn til viðbótar. 
 
Tveir fílar lögðu af stað í leiðangur, 
lipur var ei þeirra fótgangur. 
Takturinn fannst þeim heldur tómlegur, 
svo þeir tóku sér einn til viðbótar. 
 
Þrír fílar o.s.frv. 
 

 

  

Gamli Nói  - kaupir ís 

Gamli Nói – Gamli Nói 

er að kaupa ís. 

Hann kann ekki að kaupa 

lætur ísinn hlaupa. 

Gamli Nói – Gamli Nói  

er að kaupa ís 

 

 

Karl gekk út um 

morguntíma 

 

Karl gekk út um morguntíma 

taldi alla sauði sína, 

einn og tveir og þrír og fjórir, 

 allir voru þeir. 

 

Með höndunum gerum við klapp, klapp, 

klapp 

með fótunum gerum við stapp stapp 

stapp. 

Einn, tveir, þrír, ofur lítið spor, 

einmitt á þennan hátt er leikur vor. 


