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(Fyrst verður fyrisøgnin lisin í síni heild fyri næmingunum. Síðani verða teir einstøku 
partarnir ímillum skákstrikurnar lisnir tvær ferðir. Orðini við feitari skrift eru tey orð, ið 
næmingurin skal skriva. Av teknum verða punktum lisin. Næmingurin kann hava orðalistar 
og orðabøkur við til royndina, sum teir nýta í vanligu í undirvísingini í føroyskum.

Brot úr bókini Kalt blóð – TEY HORVNU BØRNINI – eftir Jørn Jensen.                           
Hjørdis Heindriksdóttir týddi úr donskum. FSG gav út í 2009.

Dagin eftir sigur/ Teitur Ólavi frá/ monnunum í tí svarta bilinum./ Ólavur hevur ikki/ sæð 
bilin./ Men nú ætla teir/ at hava eyguni/ við honum./ Um teir síggja hann,/ ringja teir til politiið 
í stundini./

Tá ið teir/ fara heim/ aftan á skúlatíð,/ koyra fleiri politibilar á vegnum./ Teitur kennir ein/ av 
politistunum aftur./ Tað er gott,/ at politiið ansar/ eftir teimum./

Teitur tveitir taskuna/ frá sær í gongini og fer/ yvir til Jóhann./ Hann gleðir seg/ at síggja Heyk 
aftur./

Teitur bankar uppá og fer inn./ Heykur letur við halanum/ og kemur ímóti honum./ Hann sleikir 
honum/ um hondina/ og vil spæla./ Teitur klappar honum/ og fer inn til Jóhann./

Allir kassarnir/ eru burtur./ Møblarnir eru settir/ upp á pláss,/ og tað er hugnaligt inni./ 

”Riggar tað ikki væl?”/ spyr Jóhann./ ”Eg fekk tað mesta/ frá hondini í gjár./ Og restina seti 
eg/ upp á pláss í dag.”/

”Jú, hetta riggar væl,”/ sigur Teitur./ Hann bindur Heyk í bandið./ So minnist hann/ til bilin, /
sum stóð uttanfyri/ í gjár.”/ Hevði tú vitjan í gjár?”/

”Nei,” sigur Jóhann. ”Eg var einsamallur.”/

”Ein bilur stóð/ uttan fyri her í gjárkvøldið.”/ sigur Teitur.”/ Eg sá nøkur fólk/ bera okkurt/ aftur 
um húsini.”/

”Á, ja,” sigur Jóhann./ ”Tað hevði eg gloymt./ Tað vóru nøkur/ úr einum felagi,/ sum hjálpir 
blindum./ Eg fekk ikki/ flutt teir tungu møblarnar sjálvur./ Men far nú túr við Heyki.”/


