
 

 



1. 17. júní 

Blómin springa út og þau svelgja í sig sól,  

sumarið í algleymi og hálft ár enn í jól.  

Í hjarta sínu fólkið gleðst og syngur lítið lag,  

því lýðveldið Ísland á afmæli í dag.  

:,: Hæ, hó, jibbí jei og jibbí jei, það er kominn 17. júní. :,:  

Jóni heitnum Sigurðssyni færir forsetinn,  

firnamikinn árvissan og stóran blómsveiginn.  

Fjallkonan í múnderingu prílar upp á pall,  

með prjáli les upp ljóð, eftir löngu dauðan kall.                                                                      
:,: Hæ, hó, jibbí jei og jibbí jei, það er kominn 17. júní. :,:  

Skrúðgöngurnar þramma undir lúðrasveitarleik,  

lítil börn með blöðrur, hin eldri snafs og reyk. Síðan líður dagurinn við hátíðanna höld,  

heitar étnar pylsurnar við fjölmörg sölutjöld. 
:,: Hæ, hó, jibbí jei og jibbí jei, það er... :,:  

Um kvöldið eru alls staðar útidansleikir,  

að sunnan koma rándýrir skemmtikraftarnir.  

En rigning bindur enda á þetta gleðigeim,  

því gáttir opnast himins og allir fara heim. 

:,: Hæ, hó, jibbí jei og jibbí jei, það er... :,: 

 

 

2. Öxar við ána 

Öxar við ána, árdags í ljóma, 

upp rísi þjóðlið og skipist í sveit. 

Skjótum upp fána, skært lúðrar hljóma,  

skundum á Þingvöll og treystum vor heit. 

Fram, fram, aldrei að víkja! 

Fram, fram, bæði menn og fljóð. 

Tengjumst tryggðaböndum, 

tökum saman höndum, 

stríðum, vinnum vorri þjóð!  

 

 

3. Á íslensku má alltaf finna svar 

Á íslensku má alltaf finna svar 

og orða stórt og smátt sem er og var, 

og hún á orð sem geyma gleð´ 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. 

 

 

 

 

 



4. Maístjarnan 

Ó hve létt er þitt skóhljóð  

ó, hve lengi ég beið þín,  

það er vorhret á glugga,  

napur vindur sem hvín,  

en ég veit eina stjörnu,  

eina stjörnu sem skín,  

og nú loks ertu komin,  

þú ert komin til mín.  

Það eru erfiðir tímar,  

það er atvinnuþref,  

ég hef ekkert að bjóða,  

ekki ögn sem ég gef,  

nema von mína og líf mitt  

hvort ég vaki eða sef,  

þetta eitt sem þú gafst mér  

það er allt sem ég hef.  

En í kvöld lýkur vetri  

sérhvers vinnandi manns,  

og á morgun skín maísól,  

það er maísólin hans,  

það er maísólin okkar,  

okkar einingarbands,  

fyrir þér ber ég fána  

þessa framtíðarlands. 

 

 

5. Draumalandið 

Ó leyf mér þig að leiða 

í landsins fjalla heiða 
:,:Með sælu sumrin löng:,: 

Þar angar blómabreiða 

við blíðan fuglasöng. 

:,:Þar angar blómabreiða:,: 
við blíðan fuglasöng. 

Þar aðeins yndi fann ég. 

Þar aðeins við mig kann ég 
:,:Þar batt mig tryggðarband:,: 

Því þar er allt sem ann ég  

Þar er mitt ,,Draumaland" 

:,:Því þar er allt sem ann ég:,: 
það er mitt ,,Draumaland". 

 

 

 

 

 



6. Land míns föður 

Land míns föður, landið mitt, 

laugað bláum straumi, 

eilíft vakir auglit þitt 

ofar tímans glaumi. 

Þetta auglit elskum vér, 

ævi vor á jörðu hér 

brot af þínu bergi er, 

blik af þínum draumi. 

Hvort sem krýnist þessi þjóð 

þyrnum eða rósum, 

hennar sögur, hennar ljóð, 

hennar líf vér kjósum. 

Ein á hörpu íss og báls 

aldaslag síns guðamáls 

æ hún leiki,ung og frjáls, 

undir norðurljósum. 

 

 

7. Vor í Vaglaskógi 

Kvöldið er okkar og vor um Vaglaskóg, 

við skulum tjalda í grænum berjamó. 

Leiddu mig vinur í lundinn frá í gær, 

lindin þar niðar og birkihríslan grær. 

 

Leikur í ljósum lokkum og angandi rósum, 

leikur í ljósum lokkum hinn vaggandi blær. 

 

Dagperlur glitra um dalinn færist ró, 

draumar þess rætast sem gistir Vaglaskóg. 

Kveldrauðu skini á krækilyngið slær. 

Kyrrðin er friðandi, mild og angurvær. 

 

Leikur í ljósum lokkum og angandi rósum, 

leikur í ljósum lokkum hinn vaggandi blær. 

 

 

8. Undir bláhimni 

Undir bláhimni blíðsumars nætur 

barst' í arma mér rósfagra mey. 

Meðan döggin á grasinu grætur 

gárast tjörnin af suðrænum þey. 

Ég var snortin af yndisleik þínum 

ástarþráin er vonunum felld. 

Þú ert ljósblik á lífshimni mínum  

þú ert ljóð mitt og stjarna í kveld. 

Ég vil dansa við þig meðan dunar 

þetta draumblíða lag sem ég ann. 

Meðan fjörið í æðunum funar 

og af fögnuði hjarta mitt brann. 

Og svo dönsum við dátt þá er gaman 

meðan dagur í austrinu rís. 

Og svo leiðumst við syngjandi saman 

út í sumarsins paradís. 


