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Hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín,

enda þótt öll sé kross
upphefðin mín.

Hljóma skal harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:

hærra til þín.

Villist ég vinum frá
vegmóður einn,

köld nóttin kringum mig,
koddi minn steinn,

heilög skal heimvon mín.
:,:Hærra, minn Guð, til þín, :,:

hærra til þín.

Sofanda sýndu þá
sólstigans braut
upp í þitt eilífa
alföðurskaut.

Hljómi svo harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:

hærra til þín.

Árla ég aftur rís
ungur af beð.

Guðs hús á grýttri braut
glaður ég hleð.

Hver og ein hörmung mín
hefur mig, Guð, til þín,

hærra, minn Guð, til þín,
hærra til þín.

Lyfti mér langt í hæð
lukkunnar hjól,

hátt yfir stund og stað,
stjörnur og sól,

hljómi samt harpan mín:
:,: Hærra, minn Guð, til þín, :,:

hærra til þín.

*

*

*

*

Matthías Jochumsson

FORSPIL

BÆN



SEM LINDIN TÆR

Ó hve gott á lítil lind
leika frjáls um hlíð og dal.
Líða áfram létt sem hind,

líta alltaf nýja mynd,
lauma kossi á kaldan stein,
kastast áfram tær og hrein.

Ég vildi að ég væri eins og þú
og vakað gæti bæði daga og nætur.

Að öllu skyldi kveða óð um unað, ást og trú
sem aldrei bregst en hugga lætur.

Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær
sem lög á sína hundrað strengi slær.

Hvísla ljóði að grænni grein,
glettast ögn við lítinn fót.

Lauma kossi á kaldan stein,
kastast áfram tær og hrein.

Ég vildi að ég væri eins og þú
og vakað gæti bæði daga og nætur.

Að öllu skyldi kveða óð um unað, ást og trú
sem aldrei bregst en hugga lætur.

Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær
sem lög á sína hundrað strengi slær.

Bjarki Árnason

RITNINGARLESTUR*
*
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HRÍSLAN OG LÆKURINN

Gott átt þú hrísla á grænum bala
glöðum að hlýða lækjarnið.
Það megið saman aldur ala
unnast og sjást og talast við.
Það slítur aldrei ykkar fundi,
indæl þig svæfa ljóðin hans.
Vekja þig æ af blíðum blundi
brennandi kossar unnustans.

Svo þegar hnígur sól til fjalla
sveigir þú niður limarnar

og lætur á kvöldin laufblöð falla
í lækinn honum til ununar.
Hvíslar þá lækjar bláa buna

og brosandi kyssir laufið þitt.
“Þig skal ég ætíð, ætíð muna
ástríka, blíða hjartað mitt.” 

  Páll Ólafsson.

GUÐSPJALL*



Friðrik Jónsson / Guðmundur Halldórsson

Undir háu hamrabelti
höfði drúpir lítil rós.

Þráir lífsins vængjavíddir
vorsins yl og sólarljós.

Ég hel ég skynji hug þinn allan
hjartasláttin rósin mín.

Er kristalstærir daggardropar
drjúpa milt á blöðin þín.

Æsku minnar leiðir lágu
lengi vel um þennan stað.
Krjúpa niður kyssa blómið

hversu dýrðlegt fanst mér það.

Finna hjá þér ást og unað
yndislega rósin mín.

Eitt er það sem aldrei gleymist,
aldrei það er minning þín.

RÓSIN
*

MINNINGARORÐ*
*

INN Á MILLI FJALLANNA

Inn milli fjallanna hér á ég heima,
hér liggja smaladrengsins léttu spor.

Hraun þessi leikföng í hellunum geyma,
hríslan mín blaktir enn í klettaskor.

Við þýðan þrastaklið
og þungan vatnanið,

æska mín leið þar sem indælt vor.

  Guðmundur Magnússon





*
BÆN*

Ég leit eina lilju í holti,
hún lifði hjá steinum á mel.

Svo blíð og svo björt og svo auðmjúk,
en blettinn sinn prýddi hún vel.

Ég veit það er úti um engi,
mörg önnur sem glitrar og skín.

Ég þræti‘ ekki um litinn né ljómann,
en liljan í holtinu´ er mín.

Og þó að í vindinum visni,
á völlum og engjum hvert blóm.
Og haustvindar blási um heiðar,
með hörðum og deyðandi róm.

Og veturinn komi með kulda,
og klaka og hríðar og snjó.
Hún lifir í hug mér sú lilja,
og líf hennar veitir mér fró.

Þessi lilja´ er mér gefin af Guði,
hún grær við hans kærleik og náð.
Að vökva´ hana ætíð og vernda,

er vilja míns dýrasta ráð.

Og hvar sem að leiðin mín liggur,
þá lilju í hjartastað ber.

En missi ég liljuna ljúfu,
þá lífið er horfið frá mér.

 Þorsteinn Gíslason

LILJAN



*FAÐIR VOR*

HÚMAR AÐ KVELDI

Húmar að kveldi, hljóðnar dagsins ys,
hnígur að ægi gullið röðulblys.

Vanga minn strýkur blærinn blíðri hönd,
og báran kveður vögguljóð við fjarðarströnd.

Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró.

Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.

Syngdu mig inn í svefninn ljúfi blær.
Sorgmæddu hjarta er hvíldin jafnan vær.

Draumgyðja ljúfa, ljá mér vinarhönd,
og leið mig um þín töfraglæstu friðarlönd.

Ég er þreyttur, ég er þreyttur,
og ég þrái svefnsins fró.

Kom, draumanótt, með fangið fullt af friði og ró.
    Forster / Jón frá Ljárskógum



MOLDUN

Nú legg ég augun aftur,
ó, Guð, þinn náðarkraftur

mín veri vörn í nótt.
Æ, virst mig að þér taka,

mér yfir láttu vaka
þinn engil, svo ég sofi rótt.

  Sveinbjörn Egilsson

Ég fel í forsjá þína,
Guð faðir, sálu mína,
því nú er komin nótt.

Um ljósið lát mig dreyma
og ljúfa engla geyma

öll börnin þín, svo blundi rótt.
 Matthías Jochumsson

BLESSUN
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Ég er komin heim

 Benjamin Paul Stefanski / Thelma Marín Jónsdóttir
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