Samsöngur í júní 2018
Eldri nemendur


Melaskóli
Ólafur Jóhannsson/Gunnar Gunnarsson

Í Melaskólann stelpur streyma
og strákar, enginn situr heima,
því oftast þykir öllum gaman
svo ágætt að vera hérna saman.
Í skóla vinir öll við erum,
þar okkar besta jafnan gerum,
og öðru fólki virðing veitum
en visku, færni’og þroska leitum.
Melaskóli, skólinn kæri,
í skjóli þínu mest ég læri.
Fyrsti, annar, þriðji, fjórði,
fimmti, sjötti, sjöundi bekkur
hvert ár með þér ómissandi hlekkur
í einstakri keðju, sérstakt tækifæri.

Við þurfum fyrst að læra’ að lifa
svo lærum við að reikna’ og skrifa
en líka sérhvert líf að virða,
um landið okkar vel að hirða.
En tíminn alltaf áfram líður
því aldrei situr hann og bíður.
Loks taka bernskuárin enda,
samt enn við munum kveðju senda:

Melaskóli, skólinn kæri,
í skjóli þínu mest ég læri.
Fyrsti, annar, þriðji, fjórði,
fimmti, sjötti, sjöundi bekkur
hvert ár með þér ómissandi hlekkur
í einstakri keðju, sérstakt tækifæri.

Maístjarnan
Jón Ásgeirsson/Halldór Laxness

1.Ó hve létt er þitt
skóhljóð
og hve leingi 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.

2.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 alt sem ég hef.

3.En í kvöld lýkur vetri
sérhvers vinnandi
manns,
og á morgun skín
maísól,
það er maísólin hans,
það er maísólin okkar,
okkar einíngarbands,
fyrir þér ber ég fána
þessa framtíðarlands.
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Sunnan yfir sæinn breiða
Valgeir Guðjónsson/Jóhannes úr Kötlum

1. Sunnan yfir sæinn breiða,
sumarylinn vindar leiða.
Draumalandið himinheiða,
hlær og opnar skautið sitt.
:,:Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt.:,:
2. Gakk þú út í græna lundinn,
gáðu fram á bláu sundin.
Mundu‘, að það er stutt hver stundin,
stopult jarðneskt yndi þitt.
:,:Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt.:,:
3. Allt hið liðna‘ er ljúft að geyma,
láta sig í vöku dreyma.
Sólskinsdögum sízt má gleyma,
segðu engum manni hitt!
:,:Vorið kemur, heimur hlýnar,
hjartað mitt.:,:




Blátt lítið blóm eitt er
Friedrich Wilh. Kuchen/Ókunnur höf.

Blátt lítið blóm eitt er,
ber nefnið: „Gleymdu‘ ei mér“;
Væri ég fleygur fugl,
flygi‘ ég til þín.
Svo mína sálu nú
sigraða hefur þú,
engu ég unna má
öðru en þér.

Samsöngur í júní 2018
Eldri nemendur


Eleanor Rigby
John Lennon, Paul McCartney

Ah, look at all the lonely people
Ah, look at all the lonely people
Eleanor Rigby picks up the rice in the
church where a wedding has been
Lives in a dream
Waits at the window, wearing the face
that she keeps in a jar by the door
Who is it for?
All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?
Father McKenzie writing the words of a
sermon that no one will hear
No one comes near
Look at him working, darning his socks
in the night when there's nobody there
What does he care?



All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?
Ah, look at all the lonely people
Ah, look at all the lonely people
Eleanor Rigby died in the church and
was buried along with her name
Nobody came
Father McKenzie wiping the dirt from
his hands as he walks from the grave
No one was saved
All the lonely people
(Ah, look at all the lonely people)
Where do they all come from?
All the lonely people
(Ah, look at all the lonely people)
Where do they all belong?
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Golddigger
Jóel Ísaksson, Sveinn Rúnar
Sigurðsson/Valgeir Magnússon

gold digger, go, gold digger


þeir kalla þig glæpamann
segj´að þú munir klára mig
því þú elskar aðeins kreditkort
þú ert tilfinningalaus, að valta yfir menn
eins´og mig er þitt sport
ég veit ég lifi’ aðeins draum
en gef samt aftur og aftur og aftur
að þiggja er þitt fag
heldur mér í gangi í dag,
enda ertu frík
ó þú ert algjört frík (3x)
ó þú ert….
Gold digger
sem ræsir vélina´ í mér
Gold digger
þú ert gold digger
úhh - veist´ekki?
að ég get þetta´ekki lengur
gold digger, ó þú gold digger
jei, þú brosir til mín um leið og þú
heldur áfram að eyða, já að eyða
Með brosi dáleiðir þú mig um leið þá
verð ég bleyða, verð ég bleyða
gold digger, go go gold digger
ætt´að stoppa - en mun ekki
fastur í vefnum, til í að gera´og vera
eins og þú vilt
ég veit ég lifi aðeins draum
og gef samt aftur og aftur og aftur
að þiggja er þitt fag
heldur mér í gangi í dag,
enda ertu frík, ó þú ert algjört frík
ó þú ert….

Gold digger
sem ræsir vélina´í mér
Gold digger
þú ert gold digger
veist´ekki?
að ég get þetta´ekki lengur
gold digger
þú ert gold digger
jei, þú brosir til mín um leið og þú
heldur áfram að eyða, já að eyða
með brosi dáleiðir þú mig og um leið
þá verð ég bleyða, ég verð bleyða
Oh já hvað hún er núna að rugla
kallinn
bara allt í plati
hvað er það sem veldur?
er ég sé þig , er ég seldur
Gold digger
þú ræsir vélina´í mér
Gold digger
þú ert gold digger
veist´ekki?
að ég get þett´ekki lengur
gold digger, þú ó gold digger
Gold digger, go go gold digger,
þú ert gold digger
jei, þú brosir til mín um leið og þú
heldur áfram að eyða
já að eyða
Með brosi dáleiðir þú mig og um leið
þá verð ég bleyða, ég verð bleyða

