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1000 bornholmske ord Leif Henriksen Hent PDF En besværlig samtale en sommerdag Turisten: Sig mig, min
gode mand, bor der en hr. Kjærgaard her i byen? Fiskeren: Kjærregårinj liggjer ver kjærkan, å om ni ska
dærhæn, må ni gå a gådan ver dænj rø huzakåtan dærhænna Turisten: Jeg forstår ikke, hvad huskatten har
med min gamle ven, Kjærgaard, at gøre. Fiskeren: Jå hår injed sajt om en kjætta, mæn ska ni te kjærregårinj,
må ni gå op a brøddan dærhenna. Turisten: Ja, det ville måske være en god idé at tage noget brød med hen til
min ven. Fiskeren: Oppa i bøijn kanj ni bara sporra om vaj. Turisten: Tror De virkelig, at spurvene vil vise
mig vej - jamen så siger jeg mange tak! Denne mærkelige samtale havde sikkert formet sig anderledes, hvis

Turisten Fiskeren havde været i besiddelse af denne lille bog.
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