Haustlög
Út um mó, inni í skóg
Út um mó, inn í skóg,
upp í hlíð í grænni tó.
Þar sem litlu berin lyngi vaxa á,
tína, tína, tína má.
Tína þá berjablá,
börn í lautu til og frá.
Þar sem litlu berin lyngi vaxa á,
tína, tína, tína má.

Ég negli og saga
Ég negli og saga og smíða mér bát
og síðan á sjóinn ég sigli með gát.
Og báturinn vaggar og veltist um sæ
og fjörugum fiskum með færi ég næ.
(Ég negli og saga og smíða mér hús
í húsinu búa köttur og mús).

Með vindinum þjóta skúra ský
Með vindinum þjóta skúra ský.
Drýpur drop, drop,drop,
drýpur drop,drop,drop.
Og droparnir hníga og detta á ný.
Drýpur drop, drop, drop,
drýpur drop, drop, drop.
Nú smáblómin vakna eftir vetrarblund.
Drýpur drop, drop,drop,
drýpur drop, drop, drop.
Þau augun sín opna er grænkar grund.
Drýpur drop, drop, drop,
drýpur drop, drop, drop.

Nú er úti veður vott
Nú er úti verður vott
Verður allt af klessu
Ekki á hann Grímur gott
Að gifta sig í þessu
Nú er úti veður vott,
vökna skór með þvengjum.
Ekki fær hann Grímur gott
að ganga heim af engjum.
Verður svalt því veður„er breytt
Vina eins og geðið
Þar sem allt var áður heitt
Er nú kalt og freðið

Skýin
Við skýin felum ekki sólina af illgirni. (klapp,klapp,klapp)
Við skýin erum bara að kíkja á leiki mannanna. (klapp,klapp,klapp)
Við skýin sjáum ykkur hlaupa,
uu-úps,
í rokinu.
Klædd gulum, rauðum, grænum, bláum regnkápum.
Eins og regnbogi meistarans, regnbogi meistarans.
Við skýin erum bara grá, bara grá.
Á morgun kemur sólin, hvað verður um skýin þá?
Hvað þá?
Hvað þá?
Hvað verður um skýin þá?

Nú er úti norðanvindur
Nú er úti norðanvindur
nú er hvítur Esjutindur.
Ef ég ætti úti kindur
þá myndi ég setja þær allar inn
elsku besti vinur minn.
Úmbarassa, úmbarassa
úmbarassasa. (HEY)
Úmbarassa, úmbarassa
úmbarassasa. (HEY)
Hér er mikið fé á beit
því er ei að leyna
nú er ég komin upp í sveit
á rútunni hans Steina
skilur þú hvað ég meina?
Úmbarassa………….

