Kín við einari hond niður
eftir bakinum

Visti tú, at trøll eru tað
slagið, ið syngur ljótast?
Tey hava ikki ein tóna
skaptan, men tey elska at
syngja. Tað eru fá fólk, ið
hava hoyrt tey syngja.

Um tú ímyndar tær, at
tónin, sum tey skulu syngja,
skal vera inni í einum bólti,
so endar tað heilt galið.
Tónarnir fara út í allar
ættir.
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Men tað eru sjálvandi
heldur ikki nógv fólk sum
hava sæð eitt trøll!
Tekna ein rundan sirkul

Kín alt bakið við fingrunum

Í veruleikanum líkist tað
einum springvatni, har
vatnið sprænir úr.

operasangarnir høvdu
verið øvundsjúkur.

Einaferð var eitt lítið trøll.

Ger bleyt strok frá síðu til
síðu við hondunum

Tað sang so pent, at allir

Hvørja ferð trøllið sang,
sveiggjaðu trøini í skóginum
aftur og fram. Ja, tey
sveiggjaðu næstan í takt við
sangin. Tað ljóðaði so flott
at sjálvt smáfuglurin tagdi
og lurtaði.

Men hini trøllini orkaðu
ikki fyri tí. Tey trampaðu og
róptu ”gevst, gevst!”
”Duka” við lógvanum á
bakið

”Tað ljóðar ræðuligt. Tað
er líka við, at okkara
trøllahorn detta av. Tú skal
tiga og lata okkum syngja.”

gott, sum til bar. Stilt sat
tað og hugdi og lurtaði, nú
hini trøllini fóru at syngja.

Lítla trøllið harmaðist. Tað
helt at tað gjørdi tað so

Kín við lógvunum niður eftir
bakinum
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Áh, tey duga væl at syngja
sum trøll. Og áh, lítla trøllið
vildi vera við.
”H
”Hey,”
segði eitt av
trøllunum. ”Vit hava brúk
fyri tær í okkara bólki. Eg
kann vísa tær, hvat tú skalt
gera. Royn og sig AHHH.”

Meðan lítla trøllið segði
”AHHH”, trummaði trøllið
við hondunum á bakið á
lítla trøllinum.
Skjót trummusløg við
hondunum ovast á bakið
(sig gjarna ”AHHH” ímeðan)

Hetta ljóðaði væl. Lítla
Tað kitlaði í búkinum í lítla
trøllið bleyv í góðum lag. Tað trøllinum. Tað var so fegið
var næstan sum tá hini sungu. um, at tað kundi vera við.
”Hygg, tú dugir,” segði trøllið.
”Um tú bara venur eitt
Smáar skelvandi rørslur við
sindur hvønn dag, so kann
knýttum hondum um alt
vera, at tú dugir betur og
bakið.
betur.”
Trøllini nikkaðu og vóru
fegin um, at tey høvdu
fingið ein nýggjan sangara í
kórið. Harafturímóti vóru
trøini og djórini í
skóginum ikki serliga glað.
Tí nú hoyrdist sangurin hjá
trøllunum. Djórini runnu
trøllu
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burtur og fjaldu seg. Og
trøini noyddust at stinga
greinar í oyruni, so tey ikki
hoyrdu, hvussu ræðuligt
tað ljóðaði.
Kín við báðum hondum niður
eftir bakinum

