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1. Kom og dansa 
Kom og dansa, hjartanskæri skattur mín! 
Hoyr, fiólin káta kvøður hásong tín! 
Kvøður kátt um elskhug og um søtan gleim; 
lat hann bera okkum burt í annan heim! 
 
Kom og dansa, kæra, legg teg í mín arm! 
Lívgandi er hvíldin við tín mjúka barm. 
Lítla hjartað titar eymligt móti mær, 
sum ein bangin dúgva sárt við veingjum slær. 
 
Fagra høvdið hvílir móti bringu blítt, 
fuglaungin kennir reiðrið fjálgt og lítt. 
Skálkasøta brosið leikar vørrum á, 
spyr, um ikki skjótt tær munnu kossin fá. 
 
Eygu møtast - burt er horvið alt, sum er; 
eina sveima vit í eini dreymaverð. 
Søtt sum blóman angar, mjúkt sum aldan slær, 
streymar heitt títt unga yndi móti mær. 
 
Alt er skýmligt, eina dansa tú og eg; 
smáar varrar teska eymt: »Eg elski teg!«. 
Ørur eg tær kyssi - streingir tagna brátt. 
Svunnin er ein fríð og føgur dreymanátt. 
 
 



2. Aldan 
Altíð ræddist eg taran í sjónum, 
rekandi vøkstur um klettar og brot, 
síðani, saman við ótta og vónum, 
hevur tú rikið mítt hjarta á flot. 
 
- Tak í meg, tak í mín iva, 
nem við meg, nert ikki við; 
sissa meg, tá eg vil liva, 
øs meg, tá eg biði um frið. 
 
Nú ert tú aldan, og eg eri tarin, 
dregur meg at tær og rekur meg frá, 
eigi teg, eigi teg, tá tú ert farin, 
veit, at eg missi teg, tá tú ert hjá. 
 
Alt tað, sum lokkar, og alt, sum vil styggja, 
fløðandi, fjarandi ert tú í mær, 
lyftir meg upp nú og letur meg liggja, 
myrkrið sum bjargar, og ljósið sum slær. 
 
Ræddist eg sjógvin, við myrkri og megi, 
visti meg stíga á ótryggan veg, 
líknandi leið, men við rekandi gleði, 
gangi eg nú. Nú ræðist eg teg. 
(Gunnar Hoydal - Annika Hoydal) 



3. Eins og áarstreymur rennur 
Eins og áarstreymur rennur, 
vallar hugurin hjá mær, 
og í barmi mínum brennur 
longsil út um bygdargarð. 
Eg vil skoða villar víddir, 
eg vil njóta sól og vind, 
fagurt hagin nú er skrýddur, 
lætt fer lot um fjallatind. 
 
Felagar, tit pjøkan taki, 
kom í hagan burt við mær, 
vendið bygdini so bakið, 
móti okkum sólin lær. 
Hoyrið fuglasong í haga, 
síggið seyðafylgi mong, 
dýr og menniskju seg gleða, 
trív nú í ein vallarasong. 
 
Tá ið eftir dagsins hita, 
kaldligt lot um víddir fer, 
snípan letur okkum vita, 
at tað hvíldarstund nú er. 
Og tá fara vit í tjaldið, 
og vit sova sælan blund, 
inntil náttin missir valdið, 
á tí snimmu morgunstund. 
(M. S. Viðstein - Rober Sauer / Niels Boström) 
 
 


