”Áh, tað regnar. Nú hevur
tað regnað næstan allan
dagin.”

Ger títt prik á bakið við
fingrasnippunum

Bamsa sat og hugdi út
ígjøgnum vindeygað.

Tekna ein fýrakant - sum eitt
vindeyga

”Áh, og eg, sum hevði glett
meg til eg skuldi út at
spæla.”

Hendurnar frá síðu til síðu

Vindeygað fór at døgga, og
Bamsa turkaði døggið
burtur.
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”Hey, har gongur Jens.
Hvat ger hann úti í
regninum?” hugsaði Bamsa.

sínum. Hann trampaði í
allar hyljanar. PLASK,
PLASK, ljóðaði tað.

Og púra beint var tað. Jens
gekk úti í regninum í stóru
gummistivlinum hjá pápa

Trampa við hondunum sum
stórir stivlar

Vatnið fór í allar ættir, og
tað sá so flott út.

Tekna við neglunum upp
eftir bakinum og út til
síðurnar

Knappliga stóð Jens stillur.
Hann boygdi knøini og so
gjørdi hann eitt stórt lop.
PLASK!

Trýst við báðum hondunum

Jens bleiv bilsin um, hvussu
nógv tað kundi sproyta. So
hann leyp fleiri ferðir.

Fleiri trýst við hondunum

2/4

Hvørja ferð Jens gjørdi eitt
lop, sproytaði vatnið so
nógv, at tað kom inn í
stóru gummistivlarnar.
Tað fór niður eftir
beinunum á honum og
steðgaði við tærnar.

Flyt allar fingrar oman eftir
bakinum

Bamsa sá, at onnur børn
vóru eisini úti í regninum.
Trý børn fóru yvir til Jens.
”Áh nei, bara tey ikki fara at
arga nú,” hugsaði Bamsa.

eftir stóru gummistivlunum
og fóru at flenna.

Men tað hendi júst hetta. tey
hugdu at Jens. Tey peikaðu

Jens føldi, at vatnið var
farið allan vegin til tærnar
á sær.
Hann krepti
k
tærnar. Og
hvørjaferð hann krepti
tærnar og strekti tær aftur,
føldi hann vatnið í
gummistivlunum.
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”Skal tú í grýluveitslu?”
spurdu tey. Tú sært býttur
út.
Tekna eitt spurnartekin

Boygg og strekk fingrarnar

Hann stóð faktiskt og krepti
tærnar, tí hann var bangin.
Hann var eisini keddur.

”Hey Jens, kunnu vit vera
við í tínum spæli?” spurndu
tey.

Tíbetur fóru tey trý børnini
avstað. Tey skuldu ikki blíva
sjúk av at vera úti í
regninum.

Og nú stóð ein heilur
flokkur av børnum og
hoppaði í hyljunum.

Summi av hinum børnunum
sóu, at Jens var keddur.

Klappa varliga við hondunum

Áh, tað skvatlaði í allar ættir.

Kín upp og niður eftir
bakinum við hondunum

Bamsa sat við vindeygað og
hugdi og bleyv glað, tá ið
hon sá hvussu stuttligt
børnini høvdu tað í
regninum.
”Kanska skal mann fáa sær
einar gummistivlar,”
hugsaði Bamsa.
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