
EUROVISION SYRPA 
Flytjandi: Ýmsir 

lag og texti:Ýmsir 

Tíminn líður hratt á gervihnatta öld  
Hraðar sérhvern dag, hraðar sérhvert kvöld  

Ertu stundum hugsandi yfir öllum gulu miðunum  
Þú tekur kannski of mikið út úr Gleðibankanum 

Þú skalt syngja lítið lag  
Um lífsgleðina sjálfa í brjósti þér  

Og láttu heyra að þú eigir litið gleðihús  
Kósi lítið lag, sem gæti gripið mig og hvern sem er  

Þú leggur ekki in í Gleðibankann tóman blús  

 Ég dái Debussy,  
ég dýrka Tchaikovsky?  

og Einar Ben  
og Beethoven  

og Gunnar Thoroddsen  
Syngjum öllum Sókrates  

Sálarinnar Herkúles  

Um alla þá  
Sem allir þrá  

og allir dýrka og dá  
  

Eitt lag enn, ekta sveiflu og hér  
þreytist enginn, þú skalt dansa, það sem eftir er   

Einn takt til, Tónar leika sér að   
Því sem heillar mig og hæfir beint í hjartastað  

 Núna ertu hjá mér, Nína   
Strýkur mér um vangann, Nína   
Ó... haltu í höndina á mér, Nína   

Því þú veist að ég mun aldrei aftur   
Ég mun aldrei, aldrei aftur   

Aldrei aftur eiga stund með þér  

Þegar þú í draumum mínum birtist allt er ljúft og gott   
Og ég vildi ég gæti sofið heila öld   

Því að nóttin veitir aðeins skamma stund með þér  

Er ég vakna - Nína, þú ert ekki lengur hér   
Opna augun - engin strýkur blítt um vanga mér  



  

Sjúbídú, sjúbídú... menn skilja jafnt á Skagaströnd og Tímbúktú  
Sjúbídú, sjúbídú, í öllum heimi einum rómi sjúbídú  

  As you follow your heart, so don't forget it   
When you're all out of luck, and you want to give up,   

You've got to let go of all your bad memories.   
Breaking it up means bringing it down,   

You need to get up, back on track,   

Cause you're all out of luck   
If you want to give up, you must believe in yourself,   

You'll be fine, 'cause you'll be mine,   
So just wake up before it's too late,   

And you're all out of love.  

 Hey þú, ógeðslega töff  
Ég er að tala við þig  

Ég er Silvía Night, shinin’ in the light  
Ég veit þú dáir mig   

Born in Reykjavík, hæfileikarík  
Ekkert landsbyggðarfrík  

Ég veit ég vinn fríkins úrslitin  
Öll hin lögin hafa tapað  

Til hamingju Ísland, með að ég fæddist hér  
Ég er Silvía Nótt og þið haldið með mér  

Eurovision nation fær sko flog er ég kem  
Ég er fædd til að vinn’etta, tremma í hel  

Töff, töff, töff  

  Í lófa þínum les ég það  
Að lífið geti kennt mér að  

Ég fæ aldrei nóg  
Ég vil fara frjáls með þér  
Og fljúga yfir land og sjó  

 Is it true?   
Is it over?  

Did I throw it away?  
Was it you?   

Did you tell me you would never leave me this way?  

Is it true  



  

Je ne sais quoi  
Je ne sais quoi, I know you have a special something  

Je ne sais quoi, oh, something I just can't explain  

And when I see your face I wanna follow my emotions  
Je ne sais pas, pourquoi?  

 En oh oh oh, þá finn ég ró  
Nú kem ég, nú kem ég heim   

Því lífið mín bíður  
Komdu með í ferðalag, við saman sjá munum bjartan dag  

Því að tíminn líður hratt  
Ég vil bara komast aftur heim  

 Lagði ég af stað í það langa ferðalag   
Ég áfram gekk í villu eirðarlaus   

Hugsaði ekki um neitt, ekki fram á næsta dag   
Einveru og friðsemdina kaus   

Ég á líf, ég á líf yfir erfiðleika svíf  
Ég á líf, ég á líf vegna þín   

Þegar móti mér blæs yfir fjöllin há ég klíf   
Ég á líf, ég á líf, ég á líf  

 Burtu með fordóma og annan eins ósóma  
Verum öll samtaka þið verðið að meðtaka  
Þótt ég hafi talgalla þá á ekki að uppnefna  
Þetta er engin algebra öll erum við eins   

HEY !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



La det swinge 
Flytjandi: Bobbysocks 

Lag og texti: Rolf Lövland 

Let it swing 
Enskur texti: Alixzandra 

Fra en radio strømmer gamle melodier From a radio old melodies flow 
Og jeg våkner opp og spør meg hva som skjer And I wake up and ask myself what's going on 

Er det bare drøm og fantasier Is this only dream and fantasies 
Når jeg føler at det swinger mer og mer? When I feel that it's swinging more and 

more? 
    

La det swinge, la det rock 'n' roll Let it swing, let it rock 'n' roll 
La det swinge til du mister all kontroll Let it swing until you lose all control 

Oh hi oh... Oh hi ho... 
La det swinge, la det rock 'n' roll Let it swing, let it rock 'n' roll 

    
La musikken gå, la rytmen aldri stanse Let the music live, never let the rhythm stop 
Kan du kjenne at du lever her og nå? Can you feel that you're alive right here and 

now? 
Føler du hvor gjerne du vil danse? Do you feel how much you want to dance? 

Oh... og hører du at hjertet slår og slår? Oh... and do you hear your heart beating on 
and on? 

    
La det swinge, la det rock 'n' roll Let it swing, let it rock 'n' roll 

La det swinge til du mister all kontroll Let it swing until you lose all control 
Oh hi oh... Oh hi ho... 

La det swinge, la det rock 'n' roll Let it swing, let it rock 'n' roll 
    

Føler du hvor gjerne du vil danse? Do you feel how much you want to dance? 
Hører du at hjertet slår og slår Do you hear your heart beating on and on 

Og slår? And on? 
    

La det swinge, la det rock 'n' roll Let it swing, let it rock 'n' roll 
La det swinge til du mister all kontroll Let it swing until you lose all control 

Oh hi oh... Oh hi ho... 
La det swinge, la det rock 'n' roll Let it swing, let it rock 'n' roll 

    
La det swinge, la det rock 'n' roll Let it swing, let it rock 'n' roll 

La det swinge til du mister all kontroll Let it swing until you lose all control 
Oh hi oh... Oh hi ho... 

La det swinge, la det rock 'n'... Let it swing, let it rock 'n' 
Swinge, la det roll 'n'... Swing, let it roll 'n' 

Swinge, la det rock 'n' roll Swing, let it rock 'n' roll 
 



Þú hefur dáleitt mig 
Flytjandi: Aron Brink 

Lag og texti: Þórunn Erna Clausen,Aron Brink, William Taylor og Michael James Down 

Þegar sólin skín 
sé ég allt svo skýrt, 
björtu augun þín 
brosið undurhýrt. 

Þú hefur öllu breytt, 
horfnar áhyggjur. 
Kostar ekki neitt 

að vera jákvæður. 

Oft ég morgundagsins kveið 
en þú lýsir mína leið, 

lifum lífinu í dag. 

Hjartað er yfirfullt af ást 
látum gleði okkar sjást 

þú getur alveg treyst á mig 
og ég mun aldrei særa þig. 

Eins og Norðurljós að nóttu geta vetri breytt í ævintýraland 
ó ó ó ó 

þú hefur dáleitt mig. 

Hjartað er yfirfullt af ást 
látum gleði okkar sjást 

þú getur alveg treyst á mig 
og ég mun aldrei særa þig. 

Eins og Norðurljós að nóttu geta vetri breytt í ævintýraland 
ó ó ó ó 

ástin hefur dáleitt mig. 

Það sem áður var, 
allar sorgirnar 

hverfa burt frá mér 
þegar þú ert hér. 

Ég finn gleðistraum 
um allan líkamann, 
gerum okkar draum 

ógleymanlegan. 

Oft ég morgundagsins kveið 
en þú lýsir mína leið, 

lifum lífinu í dag. 



Hjartað er yfirfullt af ást 
látum gleði okkar sjást 

þú getur alveg treyst á mig 
og ég mun aldrei særa þig. 

Eins og Norðurljós að nóttu geta vetri breytt í ævintýraland 
ó ó ó ó 

Þú hefur dáleitt mig. 

Hey 
oh-ay-oh 
oh-ay-oh 

hefur dáleitt mig 
oh-ay-oh 
oh-ay-oh 

dáleitt mig 
Eins og Norðurljós að nóttu geta vetri breytt í ævintýraland 

Ást þín hefur dáleitt mig. 

Svo komdu með, komdu með, komdu með! 
Ekki stopp’, ekki stopp’, ekki stoppa! 

Svo komdu með, komdu með, komdu með! 
Ekki stopp’, ekki stopp’, ekki stoppa! 

Dreifum gleði og dreifum ást 
til allra þeirra sem að þjást. 

Dreifum gleði og dreifum ást 
til allra hér….. 

Hjartað er yfirfullt af ást 
látum gleði okkar sjást 

þú getur alveg treyst á mig 
og ég mun aldrei særa þig. 

Eins og Norðurljós að nóttu geta vetri breytt í ævintýraland 
ó ó ó ó 

Þú hefur dáleitt mig. 

Hey 
oh-ay-oh 
oh-ay-oh 

Þú hefur dáleitt mig 
oh-ay-oh 
oh-ay-oh 

dáleitt mig 
Eins og Norðurljós að nóttu geta vetri breytt í ævintýraland 

ó ó ó ó 
ást þín hefur dáleitt mig. 



Hvað með það 
Flytjandi: Daði og Gagnamagnið 

Lag og texti: Daði Freyr Pétursson 

Það er skrýtið að segja, 
því ég var að sjá þig í fyrsta sinn. 
En samt einhvern veginn veit ég, 

að þetta eru örlögin. 

Er þú heilsar mér, 
ég bara stari dreyminn. 

Ekki horfa á mig, 
ég verð allt of feiminn. 

Ég held ég hafi aldrei fundið þessa tilfinningu fyrr en núna. 
Ég veit þú varst að hitta mig og ég var líka að hitta þig og hvað með það? 

Ég segi hæ og tíminn stendur í stað, 
er búinn að gleyma hvernig samræður virka. 

Þú segir hæ aftur og ég ætla að opna munninn, 
en þú stoppar mig um leið og segir: 

Ég veit alveg hvað þú ert að ganga í gegnum, 
því ég finn það líka. 

Það er ekkert gaman hér hvort sem er. 
Eigum við að kíkja heim? 

Það er skrýtið að segja, 
Því ég var að sjá þig í fyrsta sinn. 
En samt einhvern veginn veit ég 

að þetta eru örlögin. 

Ég held ég hafi aldrei fundið þessa tilfinningu fyrr en núna. 
Ég veit þú varst að hitta mig og ég var líka að hitta þig og hvað með það? 

Ég held ég hafi aldrei fundið þessa tilfinningu fyrr en núna. 
Ég veit þú varst að hitta mig og ég var líka að hitta þig og hvað með það? 

 
 
 
 
 
 

 



Heyr mína bæn 
Flytjandi: Ellý Vilhjálmsdóttir 

Lag og texti: Mario Panzeri og Ólafur Gaukur 

 
Heyr mína bæn 
mildasti blær, 

berðu kveðju mína yfir höf, 
syngdu honum saknaðarljóð. 

 
Vanga hans blítt, 

vermir þú sól 
vörum mjúkum kysstu hans brá, 

ástarorð, hvísla mér frá. 
 

Syngið þið fuglar 
ykkar fegursta ljóðaval, 

flytjið honum í indælum óði 
ástaljóð mitt. 

 
Heyr mína bæn, 
bára við strönd, 

blítt þú vagga honum við barm, 
þar til svefninn sígur á brá. 

 
Draumheimi í 

dveljum við þá. 
daga langa, saman tvö ein. 
Heyr mínar bænir og þrá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Euphoria 
Lag og texti: Thomas G-Son / Peter Lars Bostroem / Joel Nils Bertil Engstroem 

 
Why, why can't this moment last forevermore? 

Tonight, tonight eternity's an open door 
No, don't ever stop doing the things you do 

Don't go, in every breath I take I'm breathing you 
 

Euphoria 
Forever, 'till the end of time 
From now on, only you and I 

We're going up, up, up, up, up, up, up 
Euphoria An everlasting piece of art 

A beating love within my heart 
We're going up, up, up, up, up, up, up 

 
We are here, we're all alone in our own Universe,  

We are free, where everything's allowed and love comes first,  
Forever and ever together, we sail into infinity,  

We're higher and higher and higher, we're reaching for divinity. 
 

Euphoria 
Forever, 'till the end of time 
From now on, only you and I 

We're going up, up, up, up, up, up, up 
Euphoria An everlasting piece of art 

A beating love within my heart 
We're going up, up, up, up, up, up, up 

 
Forever we sail into infinity,  

We're higher, we're reaching for divinity 
 

Euphoria, euphoria 
We're going up, up, up, up, up, up, up 

Euphoria 
An everlasting piece of art 

A beating love within my heart 
We're going up, up, up, up, up, up, up 

Euphoria, euphoria 
We're going up, up, up, up, up, up, up 

Songwriters: Thomas G-Son / Peter Lars Bostroem / Joel Nils Bertil Engstroem 
 
 
 

 
 



Waterloo 
Flytjandi: ABBA 

Lag og texti: ABBA 
 

My, my, 
at Waterloo Napoleon did surrender 

Oh yeah, 
and I have met my destiny in quite a similar way 

The history book on the shelf Is always repeating itself 
Waterloo 

I was defeated, you won the war 
Waterloo 

Promise to love you for ever more 
Waterloo 

Couldn't escape if I wanted to 
Waterloo 

Knowing my fate is to be with you 
Wow wow wow wow Waterloo Finally facing my Waterloo 

 
 

My, my, 
I tried to hold you back but you were stronger 

Oh yeah, 
and now it seems my only chance is giving up the fight 

And how could I ever refuse 
I feel like I win when I lose 

Waterloo 
I was defeated, you won the war 

Waterloo 
Promise to love you for ever more 

Waterloo 
Couldn't escape if I wanted to 

Waterloo 
Knowing my fate is to be with you 

Wow wow wow wow Waterloo Finally facing my Waterloo 
 

So how could I ever refuse 
I feel like I win when I lose 

Waterloo 
Couldn't escape if I wanted to 

Waterloo 
Knowing my fate is to be with you 

Wow wow wow wow Waterloo Finally facing my Waterloo 
Huhuhuhu Waterloo 

Knowing my fate is to be with you 
Wow wow wow wou Waterloo Finally facing my Waterloo 

Huhuhuhu 
 



Heim 
Flytjandi: Ari Ólafsson 

Höfundur lags og texta: Þórunn Erna Clausen 
 

Í augum þeirra sem mæta mér 
leynist mósaík minninga, 

óteljandi myndir af gleði og sorgum 
af þeim aðeins lítil brot þú sérð 

  
Ég leita að leiðinni heim, við leitum að leiðinni heim 

það heyja allir sálarstríð 
Í einmanaleikans byl 

við getum öll hjálpað til 
þá lifnar þitt hjarta við. 

  
Á hlýrri sumarnóttu 

fagurt brosið dáleiddi mig. 
Augun full af skilningi, ástríðu og ótta 

ótta við að finna aftur til 
  

Ég leita að leiðinni heim, við leitum að leiðinni heim 
það heyja allir sálarstríð 

Í einmanaleikans byl 
við gætum öll hjálpað til 

þá lifnar kannski hjartað við 
  

Ef gæfan blæs okkur í hag 
ég læt sem ekkert vont sé að 

en stundum dimmir hratt 
og myrkrið hylur dag 

  
Ég leita að leiðinni heim, við leitum að leiðinni heim 

það heyja allir sálarstríð 
Í einmanaleikans byl 

við getum öll hjálpað til 
þá lifnar kulið hjarta við 

við saman gætum hjálpað til 
 


