1.

lure

Jeg traff kameraten min. Vi ble

Vi dro på diskotek. Der fikk jeg

enig om å gå på kino. Da kom det

øye på ei innmari pen jente. Jeg sa

en annen som jeg ikke var noe

til kameraten min at jeg skulle

særlig glad for å se. "Hysj, ikke si

skøye litt, så han måtte ikke si

noe," sa jeg til kameraten min, "jeg

noe. Så kom det en som jeg hilste

skal lure ham litt. " Den andre

på. Jeg sa til han: "Ser du den

spurte om vi skulle dra på kino.

pene jenta der? Det er kjæresten

"Nei," sa jeg, "vi skal på

min."

fotballtrening. "
2.

forvirret

Jeg var med og øvde på et

Jeg hater å skrive selvangivelsen,

teaterstykke. Instruktøren forklarte

men jeg bet tennene sammen og

meg hva jeg skulle gjøre, og jeg

satte i gang - fylte inn lønn, og

øvde godt. Instruktøren sa det var

regnet sammen - utgifter, og

bra, og jeg kjente meg lettet. En

regnet sammen. Til slutt var jeg

uke senere kom jeg tilbake på

ferdig, takk og pris. Men så var

øvelse igjen. Jeg øvde og mente det

jeg nysgjerrig, og ba en kamerat

var bra. Men instruktøren at det var

komme og hjelpe meg. Jeg spurte

feil, for det skulle være noen få

ham om jeg hadde gjort de

forandringer. Jeg hørte etter, og

forskjellige tingene riktig. Det var

prøvde å gjøre slik instruktøren sa,

feil, skulle stå andre steder, mente

men ble avbrutt på nytt, for jeg

han. Hvorfor det da, spurte jeg -

gjorde feil. Det var så jeg ble helt

og visste bestemt at det jeg hadde

forvirret.

gjort var riktig. Neida, sa han. Det
var så jeg ble helt forvirret.

3.

fælt

Jeg var ordentlig sulten, gledet meg

Kameraten min og jeg gikk til en

til å få middag. Jeg gikk dit og

fargehandel. Jeg brettet ut en vifte

spurte (dem bak disken) hvilken

med mange farger på. Jeg spurte

middagsrett det var. Jeg måtte

kameraten min hvilken farge han

spørre opp igjen, jeg kunne ikke tro

syns var finest. Han valgte en som

at det var dét. Det var noe jeg

jeg aldri skulle trodd. Jeg syns den

syntes var ordentlig fælt.

var helt grusom.
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4.

riktig

Jeg dro et sted hvor det satt mange

Jeg gikk inn i et klasserom. Der

døve og diskuterte politikk og

satt det mange døve elever og

døvesak. Der var det en døv mann

holdt på med matematikk, og

som la ut og forklarte. Jeg fulgte

regnet. Så var det en av elevene

med. Jeg var enig i det han sa, det

som satt og regnet, han så bort på

var riktig.

meg, lurte på om han regnet feil.
Jeg tittet på det, og sa det var
riktig.

5.

skjør

Jeg satt i amfi, med mange døve,

Jeg var med på gruppearbeid. Det

og fulgte med en mann som talte.

satt en god del mennesker i en

Jeg fulgte med. Det var virkelig

sirkel, døve på den ene siden, og

interessant. Plutselig var det en døv

hørende på den andre. Vi

som reiste seg opp og vandret

diskuterte en bestemt sak. Så var

nedover. Jeg ble ganske irritert da

det en døv, en kamerat av meg,

jeg så det. Han så oppover i retning

som reiste seg opp og begynte å

av meg. Da sa jeg til han at han var

argumentere. Jeg ble iritert av det

helt skjør.

han sa. "Du er helt skjør," sa jeg
til ham.

6.

dikte-opp

Jeg traff en kamerat. Vi hilste på

Så var det en som kom bort til

hverandre, spurte hvordan det stod

meg og sa jeg allerede hadde fått

til. Han påstod han hadde kjøpt en

sprøyte i armen. Jeg sa nei, det

båt. "Gi deg, da," sa jeg, "det bare

stemte ikke. Så spurte jeg hvem

dikter du opp. "

som hadde sagt det. Jeg fikk vite
at det var en bestemt fyr. Da sa jeg
at neida, det der var bare noe han
hadde diktet opp.

7.

8.

være-der

borte

"Hvor mora di er? - Inne på

"Hvor er sjefen? - Å, er han på

vaskerommet. "

kontoret?"

Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så

Det var en som spurte meg hvor

fikk jeg se at sykkelen var blitt

en bok var. Jeg sa jeg visste godt

borte.

hvor, og gikk til et bord (hvor jeg
mente den lå). Men da oppdaget
jeg at den var borte.
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9.

treg

Jeg satt og ventet i evigheter på

Jeg var med på en motorbåt. Vi

kameraten min. Endelig så jeg at

kjørte rolig fremover [små

han kom. "Så treg du er!" sa jeg til

krusninger ved baugen]. Så ga

ham.

kameraten min full gass. Jeg fikk
helt sjokk, når jeg så at båten
knapt gikk noe fortere. Den var
ordentlig treg.

10.

eksplodere

Jeg drakk brus av en flaske. Så

Jeg var med på biltur. Vi satt i

kom jeg til å sette den for hardt ned

bilen og kjørte. Jeg hadde en

i bordet, slik at det rant over.

sjokolade som jeg brettet opp og

Damen eksploderte helt. Jeg ba

spiste. Etterpå krøllet jeg sammen

henne ta det mer rolig.

papiret og kastet det på gulvet. I
det samme eksploderte kameraten
min. "Ta det litt med ro," sa jeg til
ham.

11.

sint

Jeg kom inn på kjøkkenet. Der var

Jeg var i et klasserom og pratet

det ei jente som satt og drakk melk

med en gutt, en søt liten gutt. Så

av et glass mens hun pratet. Hun

kom faren hans inn og kjeftet

var uheldig og kom borti glasset, så

voldsomt på han. Jeg skjøv ham

det veltet og melken rant utover.

bort fra gutten. "Ro deg ned,"sa

Jeg syntes synd på henne. Så kom

jeg, "så sint du var da. "

akkurat mora hennes kom og
kjeftet voldsomt på jenta. "Ta det
litt med ro,"sa jeg, "så sint du var
da. "
12.

bråke

Jeg satt på medlemsmøte og fulgte

Jeg satt inne i klasserommet og

med. Jeg ble forstyrret av noe ved

skrev ved skrivebordet. Så skjedde

siden av meg, og så dit. Jeg sa til

det noe innmari. Jeg sa til en ved

den som var der: "Du bråkte

siden av: "Du bråkte fælt når du

forferdelig med den stolen når du

flyttet på det. "

flyttet på den. " Irriterende.
13.

14.

feste

feste #2

Kameraten min og jeg reiste til

Jeg spurte kameraten min om vi

Syden. Der festet vi mye.

skulle dra på diskotek og feste.

"Du, jeg hadde en skikkelig fest i

Akkurat nå i sommer, i

går. "

Stockholm, da slo jeg meg
ordentlig løs.
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15.

skuffet

Jeg satt på i bilen til en av

Jeg trodde jeg skulle bli tatt ut til

arbeidskameratene mine. Det var

landslaget. Men så fikk jeg høre at

helt fullt. Så dukket en kamerat av

jeg ikke skulle - at jeg var blitt

meg opp. "Vi har ikke plass til

vraket. Jeg ble skuffet.

deg," sa jeg til ham. "Stakkar. Ble
du skuffet?"
16.

skuffet #2

Det var mange som ble innbudt til

Det var salg i en skobutikk, og

jubileet, jeg også. Kameraten min

folk strømmet til og kjøpte. Jeg

ble ikke innbudt, de ville ikke ha

presset meg fram og fant en god,

ham med. "Er du skuffet?" spurte

fin sko. Det var nummer 41. Jeg

jeg ham.

ville ha nummer 42, og spurte om
ikke de hadde. Men det var
utsolgt, ikke mer igjen, slutt. Da
ble jeg skuffet.

17.

skjemmes

Jeg dro på diskotek. Mens jeg stod

Jeg samlet inn penger på bøsse.

der og så meg rundt fikk jeg øye på

Da bøssa var godt full gikk jeg til

en kamerat. Han kom gående bort

døveforeningen. Jeg skrudde av

mot meg, og jeg fikk rent sjokk.

og forsynte jeg meg med en

Jeg skjemtes, for han hadde på seg

håndfull. Jeg skulle til å stikke den

ei jakke med epåletter,

i lomma, men da oppdaget jeg at

kapteinstriper, og medaljer på

noen så meg. Jeg gliste passe sykt,

brystet. Det var kjempeflaut.

og la pengene tilbake igjen. Jeg
skjemtes!

18.

greier-ikke #1

En av vennene mine, ei jente, har

Jeg får ikke tak i flykapteinen.

prøvd bli gravid lenge, men hun får
det ikke til.
19.

greier-ikke #2

Jeg ville låse opp døra, men døra

Jeg spurte kameraten min: "Du

ville ikke.

fikk ikke til å sjekke opp den
jenta, hva?"

20.

jasså-ja

Du, hvem er det som er den

Jeg visste godt at han hadde det

tegnspråkforskeren. - Åh, er det

med å stjele. Men han sa at han

den? Jasså, ja.

ikke hadde gjort det. Jeg hadde nå
mine tanker om ham. "Jasså, ja,"
tenkte jeg bare.

21.

kjempegodt

Jeg spiste suppe. Det smakte

Jeg forsynte meg med et stort

kjempegodt.

stykke bløtkake. Jeg spiste, og det
smakte kjempegodt.

4. side 180tegn2.doc 09.11.2005

22.

skikkelig-god

Han var skikkelig god til åspille

Det var en dame, som kjørte

fotball. Han driblet unna alle og

slalom som ingenting, hoppet og

skjøt i tverrliggeren slik at ballen

snudde seg rundt i lufta. Det var

sprattpå bakken og inn i mål. Jeg

helt fantastisk å se. Hun var

ble imponert over hvor god han

skikkelig god.

var.
23.

skikkelig-fin

Kameraten min og jeg dro på

Kameraten min og jeg gikk på

diskotek. Vi kom inn og så oss

bilutstilling. Der stod det masse

rundt. Jeg fikk øye på noe. Jeg

biler stilt opp i rekke. Vi gikk

dyttet bort i kameraten min. "Se

bortover og så på dem. Jeg fikk

den jenta der," sa jeg, "hun er

øye på en spesiell. Jeg dyttet bort i

ordentlig pen, skikkelig fin. "

kameraten min. "Oj, se på den
der," sa jeg, "den er skikkelig fin.
"

24.

helt-umulig

Kameraten min sa det var ei fin

Kameraten min og jeg gikk til en

jente som jeg måtte sjekke opp.

klesforretning og så på forskjellige

"Sier du det?" sa jeg. "Hvor er hun,

plagg. Jeg så gjennom et stativet.

jeg vil se hvem det er," sa jeg. Vi

Kameraten min sa han hadde fått

gikk rundt et hjørne, og der borte

øye på noe ordentlig fint. "Å, ja?,"

var hun. "Mener du hun der?!?" sa

sa jeg. "Hvor er det, jeg vil se," sa

jeg. Nei, hun kunne jeg umulig

jeg. Jeg så lenger framover hos

tenkt meg.

ham og fant det. Jeg holdt fram
plagget. "Er det det?" spurte jeg.
Nei, det kunne jeg slett ikke tenke
meg.

25.

knøttlite

Jeg gledet meg til grøtmiddagen på

Det var en mann som arbeidet i

lørdag. Jeg gikk til [disken]. Alle

hagen med å rake. Det var svære

fikk masse grøt, og jeg gledet meg.

hauger med blad, fikk jeg høre,

Men da jeg fikk min skål, så var det

enormt. Jeg sa jeg ville se. Men da

bare en knøttliten porsjon.

jeg kom dit, så syntes ikke jeg at
de haugene var noe store. Det var
bare noe påfunn. De pratet tøv, for
de haugene var knøttsmå.

26.

gammalt

Alle kameratene mine hadde

Jeg var den eneste som hadde fine

elegante klær. Jeg var den eneste

skolebøker. Alle kameratene mine

som hadde gamle klær.

hadde gamle.
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27.

stakkars

Klassen hadde planlagt å reise

Kameraten min var sjuk. Han lå til

rundt på en klassetur. Men en av

sengs i seks uker. Stakkars ham.

elevene fikk ikke lov til å være
med. "Stakkar," sa jeg til ham.
28.

lyst

"Har du lyst å være med på kino,

"Du, vil du, har du lyst å dra og se

du?"

hvordan de slakter kuer? Har du
lyst å se det?"

29.

vil

"Vil du ha en is?"

"Jeg har lyst til å se teater. "

30.

kysse

Jeg kikket rundt et hjørne og så to

"Du, vet du hva, det var morsomt -

som kysset. "Jasså, ja," tenkte jeg.

Mor og far, de var morsomme. Jeg
så at de susset. "

31.

diskutere

Jeg begynte å diskutere med

"Du, du husker vel at vi skulle

kameraten min. Så dukket det opp

snakke sammen. OK?"

en som ville snakke med meg.
"Vent, det er vi to først. " sa jeg.
Og så diskuterte jeg videre med
ham.
32.

33.

prate-med

beherske-seg

"Du, kameraten min og jeg, vi prata

"Du, jeg så at dere pratet. Hva var

og lo godt i går. Bra, altså. "

det om?"

Jeg traff kameratene mine, og vi

Jeg var i ungdomsklubben. Vi satt

snakket sammen. Så var det to som

på styremøtet og diskuterte. Det

snakket med hverandre. Jeg merket

var mange fine saker på sakslista.

at de var uenige. Det ene ordet tok

Men det var en som ikke var enig,

det andre, og de begynte å krangle.

og var temmelig kverulantisk. Det

Jeg syntes det ble vel voldsomt, og

hele ble ganske aggressivt. Jeg sa

prøvde å få dem til å ta det roligere.

til ham: "Vi må holde oss til

Jeg skilte dem. Til den ene sa jeg.

sakslista. Behersk deg. "

"Vær snill, prøv å beherske deg. "
34.

skjønne

Tegnspråk, hva var det egentlig?

Jeg var dårlig i norsk. Jeg hadde

Jeg forstod ikke. Jeg klarte ikke

problemer med å skrive norsk, var

finne ut av det. Jeg fant ut at jeg

dårlig. Jeg slet og gjorde mye feil.

måtte dra til universitetet og forske

Jeg ble nødt til å få hjelp av en

i tegnspråk. Hva var det, dette med

lærer som forklarte meg hvordan

hendene, hvordan de beveget seg?

det skulle være - hvordan teksten

Etterhvert forstod jeg hvordan det

skulle settes sammen og hvordan

hang sammen. Jeg ble god, skjønte

den norske grammatikken var.

alt.

Etterhvert forstod jeg mer og mer,
og ble bedre - skjønte alt.
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35.

36.

37.

glemt-fullstendig

kjefte

glo

Jeg traff en døv kamerat. Vi pratet

Jeg stod og tittet på kalenderen,

sammen. Så nevnte han noe om at

kom fram til dagen i dag. Det fikk

jeg skulle på styremøte. Det kunne

meg til å tenke - Det var noe med

ikke stemme. Jeg tittet på klokka,

datoen… Så gikk det opp for meg.

og jo - han hadde rett. Jeg hadde

Jeg hadde helt glemt at det var

glemt det fullstendig.

min mors fødselsdag i dag.

Jeg traff en kamerat. "Du," sa jeg

Mens jeg gikk fikk jeg øye på to

til ham, "mor mi kjeftet på meg.

stykker. Jeg gikk bort til dem og

Vet du hvorfor? Jo -soverommet

spurte den ene: "Hva er det du

mitt innmari rotete. "

kjefter sånn på han [hun] for?"

Jeg stod og så rundt meg. Så fikk

Jeg la merke til at det var en som

jeg øye på en mann som satt og

så på meg. "Hva er det du driver

glodde på et eller annet. Hva kunne

og glor på?" sa jeg.

det være? Jeg så etter. Og da fikk
jeg øye på en gammel gubbe som la
en ladning snus i kjeften.
38.

nysgjerrig

Jeg satt og skrev dagbok. Så la jeg

Jeg og en kamerat gikk inn på et

merke til at det var en som tittet.

rom og diskuterte noe privat. Så

Jeg tok dagboka inn til brystet.

kom det en mann og så på. "Ha

"Nysgjerrigper," sa jeg.

deg vekk, din nysgjerrigper," sa
jeg.

39.

nysgjerrig #2

Det var en person som var

Kjæresten min og jeg satt og

nysgjerrig på mitt privatliv, drev og

diskuterte. Hun ville absolutt vite

gravde i det. Jeg sa: "Du er en

hvem som hadde vært med på

altfor nysgjerrig".

festen sist. Jeg sa jeg ble helt
kvalm, så nysgjerrig hun var.

40.

gi-blaffen-i

Jeg ville bli med og dra på

Jeg dro og svømte. Jeg byttet klær

slalomtur til Oppdal. Jeg spurte en

og gikk ut i hallen. Jeg ville ha det

annen om han ville bli med. Hadde

gøy med å stupe, og begynte å gå

han lyst å være med? Nei, han ville

opp. Akkurat da kom badevakten

ikke det. Men hvorfor da? "Nei," sa

og gestikulerte at jeg ikke fikk. Så

han, "mamma sa at jeg ikke får

lenge han så i retning av meg lot

lov.” Fikk han ikke lov, liksom... ?

jeg som jeg hørte på ham, men da

"Æsj," sa jeg, "bli med, gi blaffen i

jeg så han gikk, så ga jeg blaffen.

henne. "

Jeg brydde meg ikke om det der,
og stupte uti.
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41.

ikke-bry-seg-om

Min mor maste om at jeg ikke fikk

Jeg og kjæresten min dro til torget.

lov til å dra på fjellklatring. Jeg

Jeg gikk og så meg rundt. Det var

brydde meg ikke om det, og dro

fint der. Så drev vi og klinte. Hvis

likevel.

folk så på oss, så brydde jeg meg
ikke om det.

42.

tosk

En kamerat skrøt kraftig når vi

Jeg gikk på kafe med flere

pratet sammen om hvor god han

kamerater. Det var en som gikk

var til å kjøre bil. Jeg hørte bare på

bort til disken og begynte å prate i

ham og sa ikke noe. Men dagen

vei på norsk, riktig jålet seg med

etter kjørte han utfor. En skikkelig

åprate til damen i kassa. Han

tosk, altså.

snakket om hva han skulle ha.
Javel, nikket kassadamen. Han
kom tilbake og satte seg og
snakket tegnspråk, like blærete. Så
kom damen med maten. Men det
var ikke det han hadde bestilt. Han
sa til damen at det ikke var det han
mente. Vi andre døve tenkte med
oss selv at det var da riktig en
tosk.

43.

teit

Han er skikkelig teit. Vet du hva,

Det var på en lørdag, og vi var på

han - gutten - stod opp grytidlig og

en kafe og spiste middag. Jeg tok

løp fort for å nå bussen. Og når han

grøt. Mens jeg satt og spiste kom

kom inn og slappet av, så begynte

jeg til å se bort på kameraten min.

han å merke at folk glode på ham.

Han var helt teit, for han satt og åt

Han lurte på hva det var, og da han

med kniv og gaffel. Kniv og gaffel

tittet nedover seg, så fikk han

til grøt - helt teit.

sjokk, for han hadde
pysjamasbuksene på.
44.

kope/forbløffet

Vi satt og pratet og lo, en gjeng

Vi satt og pratet og lo, en gjeng

med døve. Senere en dag så gikk vi

med døve. Så sa jeg til de andre -

noen døve sammen, og så fikk vi

"Jeg blir helt irritert. Se bak der,

øye på en av de døve som hadde

der er det noen nysgjerrige

vært med den kvelden vi satt og

hørende som glor på oss og koper.

pratet og diskuterte - Tenk han

"

kunne prate norsk godt til hørende!
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45.

paff

Før, da var det en liten gutt som jeg

Jeg kjenner en døv, en kamerat av

ikke trodde kom til å bli til noe.

meg. Jeg ble invitert hjem til ham.

Han hadde liksom ingenting. Meget

Da jeg kom inn i huset ble jeg helt

senere, da han var blitt voksen, fikk

paff. Han strikket!

jeg meg en overraskelse. Han
hadde klart å ta sertifikatet!
46.

47.

48.

har-ikke-

Mange barn skulle reise hjem. Den

Jeg var i døveforeningen. Vi satt

lyst/orker-ikke

som ledet det sa jeg måtte kjøre

på årsmøtet. Så kom vil til valget

barna til flyplassen. Måtte jeg kjøre

på sakslista, og de ville velge meg

dem? Jeg? Nei, det hadde jeg ikke

omigjen som formann. Hvem, jeg?

lyst til.

- Nei, det orket jeg ikke.

søvnig/glippe-

Det var foredrag om et emne i

Jeg var hjemme og slappet av

med-øynene

døveforeningen. Jeg satt og fulgte

foran TVen. Jeg satt tilbakelent

med, men det viste seg at emnet var

med apparatet på. Etterhvert ble

skikkelig kjedelig. Jeg holdt helt på

jeg veldig søvnig, og til slutt

å sovne.

sovnet jeg helt.

Jeg satt og kjørte på bussen. Det

Jeg kom inn i et rom, hvor det stod

ble innmari kjedelig etterhvert, så

at det var forbudt å røyke. Jeg ga

jeg spurte bussjåføren om om ikke

blaffen, og tente en røyk. Så kom

han kunne være litt grei og kjøre

kameraten min bort til meg. Han

fortere. Nei, sa han bestemt.

sa: "Du må ikke røyke, se

Herregud, så prektig du er, sa jeg.

oppslaget. " "Pøh, så prektig du

prektig/relliøs

er," sa jeg.
49.

prektig # 2

Jeg ville være med på diskotek, og

Jeg var ute og gikk langs veien

spurte om han ville være med, eller

sammen med en kamerat. Så var

hva. Nei, han brydde seg ikke om

det noen biler som kjørte forbi og

det. Prektig du var da, sa jeg til

sprutet på kameraten min. Han ble

ham.

kjempesur. Jeg ble oppgitt for han
var så prektig.

50.

streng

Jeg var i klasserommet, og tygget

Jeg ga søren i å være på skolen.

tyggegummi. Jeg forsøkte være

Jeg ville heller gå hjem. Læreren

forsiktig, men læreren oppdaget

min ble rasende og kommanderte

meg likevel. Fy så godt han hørte.

meg tilbake. Nei, sa jeg, og

Han sa jeg skulle ta og kaste den

marsjerte avgårde. Men læreren

tyggegummien. Jeg nektet. Da ble

kom løpende etter meg og trev

han illsint. Jeg ga meg og kastet

hardt tak i meg, og fikk meg

tyggisen. Kjempestreng type.

tilbake. Hjelpe meg, så streng han
var.
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51.

52.

takk-o-lov

steiki

Jeg har fått tak i ei ordentlig pen

Jeg har kjøpt en skikkelig råtøff

jente, endelig. Takk o lov.

bil. Takk o lov.

Steiki, det var en bra film jeg så.

Steiki, jeg har hilst i handa på han
der berømte skøytestjernen, Johan
Koss. Steiki, han er flott.

53.

54.

kjempegodt

python

Jeg bestilte biff på restaurant. Det

Min mor lagde viltsaus. Jeg fikk

så fristende ut. Jeg skar en bit og

lyst på, og snek meg til å stikke

tygde langsomt. Oj, det var

fingeren oppi og smake.

kjempegodt!

Kjempegodt!

Jeg skulle kjøpe klær i en

Jeg skulle bestilte middag på en

forretning. Jeg tittet gjennom

kafe. Jeg spurte hva det var de

klesstativet, og hadde akkurat

hadde der. Det var makrell. Det er

kommet fram til et plagg da

det verste jeg vet.

kameraten min sa det der var
kjempefint. Jeg tenkte jeg fikk vel
prøve, og tok på meg jakka, men
den var helt python. Rødt, lissom.
Helt python.
55.

diger

Jeg så en med DE digre ørene.

Det var en som kom gående mot
meg. Han pratet. Jeg skvatt, han
hadde de digre tennene.

56.

lenge-siden-sett

På døves kulturdager kom det

Jeg satt og sydde på maskin, tok

masse folk. Jeg traff en døv det.

tøyet og satte det fast under foten

Jeg kom på at det var lenge siden

og sydde i vei. Så tenkte jeg at det

jeg hadde sett ham. "Jeg har visst

var jammen lenge siden sist.

ikke sett deg på tre år," sa jeg.
57.

tynnkledt

Det var skikkelig kaldt ute. Jeg tok

Jeg fikk øye på noe - ojoj - ei som

på meg godt med klær. Men det

hadde på seg et tynt plagg, et som

kom en forbi, en gærning som

det gikk an å se gjennom.

nesten ikke hadde noe på. At det
går an.
58.

tykt-påkledt

Jeg var på arbeidsplassen. Mens vi

Det var veldig fint vær, varmt.

jobbet kom det en forbi. Hvorfor

Sola skinte sterkt. Det var deilig,

hadde han på seg de tjukke klærne?

behagelig luft og lette klær. Men
jeg så en mann som kom
tråkkende i ordentlig tjukke klær.
Jøje meg.
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59.

grøsse/få-gåsehud

Jeg stod og pusset tenner, da var

Jeg leide med meg en videokassett

det en pike bak meg om tok tak i

hjem. Jeg puttet den i spilleren, og

meg. Jeg skvatt og fikk gåsehud.

satte meg til å se. Filmen var

Hun hadde iskalde hender.

ganske uhyggelig, og spennende.
Rett som jeg satt og så på fikk jeg
gåsehud.

60.

kjøre/smatte-på-

Det var en gammel mann som satt

hest

på en vogn med fire hjul, med en
hest forspent. Han satt og smattet
på hesten.

61.

slå-kollbøtte

Det var på turn. En mann tok tilløp

Det var svømming. En mann gikk

og slo kollbøtte i luften.

ut på stupebrettet. Han tok sats og
gjorde en kollbøtte på brettet, og
stupte uti med en ny kollbøtte.

62.

renne-ski

Jeg dro opp til en fjelltopp med
skiheis. Jeg gikk av, spente på skia
og satte utfor. Det gikk fort, og
enda fortere, så jeg fløy.

63.

spinne-med-

Bilen skrenset og spant voldsomt

hjulene

med hjulene, men beveget seg
framover. Så kjørte den raskt over
en liten bakke.

64.

65.

oransje

fly

Det var på en svær fotballstadion

Jeg bor (bodde) på en øy langt ut i

med mye folk. Mange av tilskuerne

havet. Det var vakkert om kvelden

hadde oransje, for de kom fra

når midnattsolen sank mot

Holland -altså luer og skjerf. Masse

kimingen og bølgene glitret

oransje.

oransje.

[Beskriver dramatisk flytur, fra
take off. ]

66.

kø

Masse folk strømmet til. De var

Dere vet vel (det er velkjent) at i

nødt å kjøpe billetter på

Sovjet må alle stå i lange køer, og

forhåndssalg. Det var veldig lang

kave for å få tak i mat.

kø.
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67.

halte

Jeg var med på fotballkamp. Jeg
driblet, men så var det en som tro
til med en kraftig takling så jeg fikk
slått beina bort under meg. Det
gjorde skrekkelig vondt. Jeg slet
meg opp og haltet kraftig.

68.

hate

Jeg hater kommunismen.

Jeg hater å stå og vente på bussen.

69.

barnsunger

Mens jeg var ute og gikk fikk jeg

Jeg var i gymsalen. Vi var mange

øye på en døv, en kamerat av meg.

store som trente sammen på

Han var ofte sammen med en

fotball, pasninger. Men så var det

skokk barnsunger, og nå også.

en voksen som tok med seg en
masse barnsunger. Vi hadde ikke
ikke lyst til det.

70.

hva-for-noe

Jeg fikk øye på to som sloss. Jeg

Jeg var på kunstutstilling med en

gikk bort og skilte dem. "Hva er det

kamerat. Der fikk jeg øye på et

dere slåss for?" spurte jeg.

bilde som jeg ikke skjønte noe av.
Jeg spurte kameraten min: "Hva er
det der for noe?"

71.

hvordan-vet

Jeg holdt på å åpne en pakke, og

Jeg drev og flettet et tau. Det var

gledet meg. Jeg sa til kameraten

ganske innviklet. Jeg skrøt litt av

min: "Vet du hva som er oppi?"

hva jeg kunne til en annen. Han,

Joda, han visste det. Hvordan i alle

kameraten min, ble helt forbløffet.

dager kunne han vite det?!?

"Kan du virkelig det der," sa han.
"Jepp. "

72.

kraftig-røyk/damp

Jeg var og gikk på tur i fjellet. Jeg

Jeg gikk inn i et rom. Det var

stod og så meg rundt. Da fikk jeg

mørkt der og masse røyk. Røyken

øye på noe som røk bak en

kom fra et askebeger.

fjellkam. Hva kunne det være? Jeg
gikk ned i dalen og opp på den
andre fjelltoppen. Da jeg kom opp
på toppen skjønte jeg hva det var.
Det var noen som hadde tent bål,
som det røk fra.
73.

tygge/gomle

Jeg fikk øye på en gutt som gomlet

Jeg fikk øye på en sau som stod og

tyggegummi. Han lignet på ei ku.

spiste gress.
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74.

75.

76.

veldig-tørst

reist/bygd

lite-penger

Det var fint vær og varmt ute. Sola

Jeg var veldig tørst. Jeg måtte ha

skinte. Jeg ble skrekkelig tørst. "Å,

(noe å drikke). Jeg gikk og fant et

jeg må ha (noe å drikke)" sa jeg

glass og fylte det med vann fra

"blir du med på puben?"

springen. Jeg drakk. Herlig!

Før var det fin natur her, men nå er

Jeg kom og så det sto mange båter

det bygd en masse hus over det

på skipsverftet. Det var bygd

hele.

mange båter der.

Jeg og kameraten min dro avgårde

Jeg fikk masse regninger i posten.

til en klesbutikk. Jeg ville kjøpe

Jeg regnet sammen, og tenkte jeg

klær. Jeg plukket en del ting i

skulle se etter hvor mye penger

hyllene og i stativene. Men vent litt

jeg hadde på posten. Jeg regnet og

- jeg ville sjekke om jeg hadde

fikk sjokk, jeg hadde faktisk

penger. Jeg så etter i lommeboka,

veldig lite penger.

og fikk sjokk. Jeg hadde veldig lite
penger.
77.

spandere/betale

Jeg ville kjøpe en ny, flott

"Hei dere, kom og bli med og spis

kontant

motorsykkel. Jeg valgte en, og

middag. Jeg spanderer på alle.

mannen spurte om jeg ville betale

Dere trenger ikke betale, jeg

kontant eller på avbetaling. Jeg sa

spanderer. "

jeg ville betale kontant.
78.

skotte-på-

Det var to som var forelsket. De

Det var et kjærestepar som var

hverandre

skottet stjålent på hverandre.

sure, og ville gjøre det slutt. De
brød seg ikke om å treffes igjen og
overså hverandre.

79.

80.

unngå

myk

Det var mange som prøvde å lure

Jeg må være føre var og vaske

meg, men jeg lot meg ikke narre.

bilen grundig, for å unngå rust.

Jeg satte meg i stolen. Å, den var

Jeg så på en pike, figuren hennes.

deilig, myk og god.

Jeg var nysgjerrig, og kjente etter
på henne. Fytterakkern, hun hadde
en skikkelig bilring på sidene,
myk og ekkel.

81.

hard

Jeg la meg til å sove i senga. Den

Jeg satte meg i stolen. Den kjentes

var temmelig hard.

ubehagelig hard.
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82.

få-straff

Vi veppet basse. Så skjedde det et

Det var en lørdag. Vi lekte med å

uhell. Jeg sparket hardt og mistet

sparke fotballen til hverandre. Så

treskoen. Den fløy inn i et vindu så

var det en som sparket hardt, slik

det knustes. Jeg sa til de andre at de

at ballen føyk gjennom et åpent

måtte ikke (fortelle om det) for jeg

vindu. Og gjett hva? Den landet

ville ikke ha straff.

oppi en bolle grøt, så grøten ble
ødelagt. Og dama ble rasende.
Hun kom ut i full fart og spurte
hvem det var. - Hun gikk bort og
hogg tak i ham. Stakkars, han fikk
straff - han måtte opp og legge
seg.

83.

smart

Jeg spurte ei venninne om hun ville

"Du, skal vi dra på diskotek?" "Ja.

være med på kino. Men det er

" Vi gikk dit. Da vi skulle inn sa

attenårs aldersgrense, sa jeg. Vi

vakta at vi ikke slapp inn, vi var

fikk bare ti stille. Vi gikk avgårde.

for unge. "Er jeg for liten?" sa jeg,

Da vi skulle inn sa vakta at vi ikke

"nei, det er jeg ikke. Og faren min

slapp inn, det var attenårsgrense.

eier stedet. " Vakten så på meg og

"Jammen, jeg er atten år," sa jeg.

tvilte, "Javel, du får gå inn, da," sa

Vakten så på meg og tvilte, "Javel,

han. "Nå var jeg smart," sa jeg til

du får gå inn, da," sa han. "Nå var

venninna mi.

du smart, sa venninna mi.
84.

dårlig/fæl

Jeg og ei venninne var ute og gikk.

Vi to var ute og gikk. Da fikk vi

Vi fikk øye på en bil. Den var malt

øye på en dame som kom gående.

i forskjellige farger, fælt altså.

Jeg dunket (henne) i siden. "Se på
hun der, for noen fæle klær. "

85.

snyte/narre

"Vet du hva, jeg vant i tipping. Vet

"Vet du hva! Fotballkampen er

du hvor mye jeg fikk? - 25 000. "

avlyst!" "Du prøver vel ikke å lure

"Å, du prøver vel å narre meg, du?"

meg?"
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86.

dårlig

Det var mange på

"Du, blir du med meg på teateret?"

informasjonsmøtet. De fikk

"Næh, gidder ikke. " "Det syns jeg

informasjon om hvor de skulle dra

er dårlig av deg, altså. "

og slikt. Og så kom jeg gående
etterpå, og da var det en som
plutselig la merke til meg og spurte
om jeg visste at de andre skulle
reise avgårde. Nei, det hadde jeg
slett ikke hørt noe om. Det var
ordentlig dårlig gjort av dem.
87.

skjønne/finne-ut

Det var en kamerat som holdt på å

Det var en masse folk på

skrive. Han fikk det ikke til. Det

medlemsmøtet. Stadig ville noen

var skikkelig vanskelig. Jeg tok en

ha ordet. Jeg så på, men var ikke

titt på det, og skjønte vel ikke så

enig i noe. Plutselig kom jeg på et

mye først. Men så skjønte jeg det,

bedre forslag.

og jeg forklarte det til ham. Han
begynte på igjen, og denne gangen
fikk han det til.
88.

blærete

En bil kom kjørende forbi. Det var

"Du, far min har masse penger.

et skikkelig glis. Inni satt den en

Jeg er heldig, asså," var det en

oppblåst type og tygget tyggis. "For

som sa. Riktig blærete, syns jeg.

en blære," sa jeg til venninna mi.
89.

nervøs

"Du, vet du hva. Jeg må til

Jeg var ute og gikk. Da kjente jeg

tannlegen. - Jeg er så nervøs. "

på meg at det var noen bak meg.
Jeg likte ikke det. Jeg ble virkelig
nervøs av det. Jeg måtte se etter,
og kikket bakover. (Det var ikke
noe farlig. ) Jammen var jeg
nervøs.

90.

91.

tør-ikke/nervøs

skjelve-i-buksa

Det var en kamerat som spurte meg

"Du, vet du at du skal ta eksamen i

om vi to skulle gå og stjele brus.

dag?" "Eksamen i dag? Å, jeg tør

Nei, det turde jeg slett ikke.

ikke. "

Sykepleieren kom og sa til barna:

Det var generalprøve, med masse

"Vet dere at dere skal få vaksine i

folk som satt oppover

dag? - Du også skal være med. "

benkeradene og så rett på meg. Jeg

"Jeg også?!?" "Ja," sa sykepleieren.

kunne ikke for det, hjertet banket

Hun så hvordan (ungen) skalv i

hardt, og jeg kjente hvordan beina

buksa. "Slapp av," sa hun.

dirret.
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92.

flire-av

Det var en som kom marsjerende

"Glidelåsen i buksa di er ødelagt.

bort til venninna mi og skjelte

Gidder du ikke skifte, hva? Jeg må

henne ut. Jeg synes det var ganske

le. "

morsomt.
93.

94.

95.

latterlig

like-borti

langt-avgårde

Venninna mi kom og sa, helt

Det var ei jente som kom og sa:

kjempeentusiastisk: "Vet du hva,

"Vet du hva, jeg skal få besøk av

jeg har fått ny kjæreste. " Helt

mor i kveld, jeg. " Helt latterlig,

latterlig, syns jeg.

syns jeg.

Det var en gutt som kom bort til

Vi to var ute og gikk. Vi pratet

meg og spurte hvor jeg bodde.

sammen. "Men du, er det ikke

"Hvor jeg bor?" sa jeg, "Rett borti

langt dit?" "Neida, det er like borti

der, der bor jeg. "

der. "

"Du, jeg har vært på ski på fjellet,

Vi satt og kjørte i bilen. Så spurte

skikkelig langt av gårde. "

den andre hvor Stockholm var.
"Stockholm?!?" sa jeg, "Det er
kjempelangt dit. "

96.

ikke-noe-særlig

Venninna mi sa til meg: "Vet du,

Kameraten min kom og sa at han

jeg har fått en ny kjæreste. Det er

hadde bygd et pent hus, helt topp.

en ordentlig pen gutt. " "Å," sa jeg,

"Å," sa jeg, "får jeg lov til å

"får jeg lov til å se?" "Ja, kom og

besøke deg der. " "Ja, bare kom,"

se," sa hun. Men da jeg så ham

sa han. Men da jeg kom dit og fikk

syns jeg ikke han var noe særlig.

se, så syns jeg ikke det var noe
særlig.

97.

Mm

Venninna mi og jeg var ute og

"Du, skal vi dra og rappe det?"

gikk. Da så vi en mann som kom

"Mm. "

gående mot. Jeg dyttet bort i henne:
"Du, det var en ordentlig pen gutt. "
"Mm. "
98.

steintøff

Venninna mi og jeg var ute og

Jeg var ute og gikk. Det kom ei

gikk. Da så vi en mann som kom

jente i mot, som var kledt i skinn

gående. "Du, se på han der, han har

fra topp til tå. "Oj, sa jeg, hun der

fint hår. Se på den hestehalen.

var steintøff. "

Steintøff. "
99.

masse-forskjellig

Hjemme på kjøkkenet, der er det en

"Du, ser du de blomstrete

masse forskjellig krydder i hyllen.

gardinene? Det er masse
forskjellige farger. "
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100.

101.

102.

innviklet/

"Du, se på dropsen jeg har kjøpt.

Jeg åpnet ei bok og leste. Det var

forskjellig

Masse forskjellig oppi posen, ikke

tungt. Jeg stoppet, skjønte ikke

sant?"

ordene. Det var så innviklet.

Jeg kom inn i badstua, og støkte til,

Du, på soverommet ditt, er ikke

det var så hett.

det hett der inne?

Det var en gutt som ga en bukett

Dama fant ei skitten truse. Hun

med blomster til ei jente. "Nå

gikk bort til meg. "Du, er ikke det

rødmet du," sa jeg.

din?" sa hun. Jeg fikk trusen og la

hett

rødme

den ned. Faen, alle sammen så på
meg. Jeg rødmet helt.
103.

uskyldig/har-ikke-

"I går ble jeg skittfull. Jeg skjønner

Jeg stakk føttene ned i skoene. Det

gjort

ikke hvordan. Det var kanskje du

var noe som ikke stemte. Det var

som drakk meg full?" "Jeg? Nei,

ikke mine sko. "Å, det er du som

jeg gjorde ikke det,"

har byttet dem," sa jeg. "Jeg, nei,
det har jeg ikke. "

104.

105.

hvis

sladre

"Du, hvis du sladrer til dem, så skal

"Hvis ikke du gir meg drops, så

jeg slå deg. "

får du ikke. "

"Jeg hørte at du har sladret til alle

"Jeg hørte du sladret om at jeg

sammen om at jeg har fått kjæreste.

kom hjem klokka elleve. Hva

Hva skulle det være godt for?"

skulle det være godt for? Du
skulle tidd stille om det og si det
var klokka ti. "

106.

sladre #2

"Du, jeg gidder ikke å gjøre de der

"Du sladra om at jeg stjal brusen. "

leksene. Jeg bryr meg ikke om det.
Jeg stikker av. " "Jeg skal sladre til
læreren, jeg. "
107.

artikulasjons-

"Du må gå til

"Å, din tufs. Du snakker helt

trening

artikulasjonstreningen nå. "

elendig. Du må gå og få
artikulasjonstrening. "

108.

dårlig

Vi to var ute og gikk, så kom det en

"Ser du det huset, det ser dårlig ut.

mot oss. Jeg dyttet borti henne og

"

sa: "Ser du, så dårlige klær. "
109.

ha-godt-med-

Venninna mi sa: "Vet du hva, jeg

"Vet du, det nye boligområdet

penger/rik

har kjøpt bil. " "Jasså du, du har

der? Der bor det bare rike folk. "

godt med penger, du da. "
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110.

overlegen

Venninna mi og jeg var ute og

"Du, før syns jeg du var hyggelig,

gikk. Så fikk jeg øye på en gutt. Jeg

men nå er du blitt så overlegen. "

ble glad. "Hei!" sa jeg, men han
bare gikk forbi som ingenting.
Jasså, var han overlegen.
111.

112.

skryte

avskyelig

Det var en masse mennesker og så

Ei venninne av meg kom og

var det en av dem som drev og

skrøyt av at hun at hun hadde

pratet, og som liksom visste alt. Jeg

kjøpt ei ordentlig dyr jakke. Jeg

sa (til en annen): "For en

ble rent kvalm, slik som hun

skrytepave. "

skrøyt.

Det var en mann som var gal etter

Jeg var ute og gikk da jeg merket

meg, men jeg avskydde han, for

en fæl lukt som kom fra et sted,

han stinket noe forferdelig.

helt avskyelig. Det var fra et
mannfolkdo.

113.

ekkelt

"Du, se han der skittfulle mannen

"Du, se hun jenta som går der.

som driver og subber. Noe så

Hun der driver alltid og sladrer om

ekkelt. "

alt mulig. Jeg syns hun er
ordentlig ekkel. "

114.

115.

116.

til-å-spy-av

betatt-av

lei-seg

Jeg satt og spiste middag. "Det var

Jeg var ute og gikk i rundt i byen.

virkelig godt," sa jeg til hun ved

Så kom jeg til et sted hvor det lå

siden av. "Godt?!?" sa hun. "Vet du

en masse uteliggere og alkiser. Det

hva det er? - Det er hundemat. "

stinket noe verre. Det var til å spy

Det var til å spy av.

av.

Jeg så en som kom gående forbi.

"Du, er du betatt av ham? - Syns

Jeg ble helt betatt, mot min vilje.

du det er en pen gutt?"

"Vet du hva, jeg har mistet

"Du, vet du, katten din er død. Er

pengeboka mi. Jeg er helt fortvila

du lei deg for det?"

og lei meg. "
117.

118.

119.

120.

brøle

klaske-til

lei-seg #2

vær-så-snill

Jeg satt og pratet, så ble jeg

Jeg prøvde å få oppmerksomhet

forstyrra. Jeg snudde meg rundt.

gang på gang, men det nyttet ikke.

"Fælt som du brølte," sa jeg.

Til slutt måtte jeg bare brøle.

"Du slo hardt på rompa mi. Det

"Du slo meg hardt. Det gjør vondt

gjør vondt!"

i kinnet. "

"Vet du hva, jeg mistet parfymen

"Katta di er borte, stakkar. Du er

min. Jeg er så lei meg. "

vel lei deg, ja. "

"Vær så snill, får jeg låne skjorta

"Du, vær så snill, får jeg låne fem

di? Får jeg?"

kroner?"
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121.

122.

irritert #1

irritert #2

Hun har det med å låne buksene

Han driver og klyper rompa mi,

mine hele tida. Jeg er så irritert på

stadig vekk. Jeg er så irritert på

henne.

ham.

Den gutten, han har det med å

Læreren ga meg en kjempediger

sladre til alle. Jeg er så irritert på

lekse. Jeg ble irritert.

ham.
123.

folk-prater-om

Jeg kom gående, og så at folk drev

"Kom og se på de damene som

og pratet om noe. De så rett på

driver og sladrer, kom og se som

meg, og snudde seg fort bort igjen.

de sladrer. "

Jeg skjønte med en gang at de
pratet om meg.
124.

for-så-lite

Det var en som alltid hadde det

Det var en dame som hylte og

med å være så pertentlig og ren,

hoppet på grunn av en mus. Det

men akkurat så kom det en klatt på

skule ikke mere til.

klærne, og den personen ble helt
fortvilet - for så lite.
125.

126.

heldig

betale

"Du, vet du hva - jeg skal reise til

"Har du fått nye klær? Så heldig

syden. Er ikke jeg heldig?"

du er. "

Jeg hentet post. Æsj. Det var

Jeg tenkte jeg skulle vaske klær,

strømregning, husleie, strøm -, TV.

og la klærne oppi. Jeg skrudde på

Noe så trøttsamt. Jeg hadde ikke

kranen, men det kom ikke noe.

lyst å betale alt det der.

Det måtte vel være noe galt? Jeg
ropte "Kom hit!". Han / hun så på
det, og sa det var noe galt, at det
var i noe som var i stykker. - I
stykker? Da måtte jeg kjøpe nytt.
Noe så trøttsamt. Jeg var lei av
åbetale.

127.

rundbrenner

Jeg var sammen med en del folk.

"Du, er det ei ny jente du har? Du

Det kom en bort til meg og sa

bytter fælt. "

hadde vært på diskotek, bar, og
truffet mange pene jenter. Jeg
synes han var en rundbrenner.
128.

gått-i-stykker

"Du, glidelåsen på jakka di er gått i

"Vet du hva - sykkelen din er i

stykker. "

stykker. "
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129.

ødelagt

Jeg tok fram noen bilder i ramme.

"Vet du hva, jeg var ved hytta,

Da så jeg at rammene var ødelagt.

fordi jeg hadde lyst å se den. Jeg
ble forbauset, for vinduet ditt var
ødelagt

130.

kverke

Den mannen drev og glodde på

"Du, hun der sa at hun lyst å

meg. Jeg hadde lyst å kverke ham.

kverke meg. Men hva er det jeg
har gjort for noe galt?"

131.

132.

133.

anpusten

Jeg var ut og løp, langt og lenger

"Du, så anpusten du er. " "Ja, jeg

enn langt. Endelig kom jeg fram.

må skynde meg og løpe til bussen.

Da var jeg fryktelig anpusten.

"

kjede-

Jeg har ingen venner. Det er så

Jeg gikk rundt og kjedet meg. Det

seg/langsomt

langsomt.

var langsomt.

så-lite/kort

"Er du du ferdig med leksene?!? Så

"Du, vil du hente boka for meg. "

fort. "

"Ja. " Hun gikk avgårde. Fint,
tenkte jeg. Plutselig var hun
tilbake igjen. "Har du allerede
hentet den?!? Så fort. "

134.

lang-tid

"Du, jeg kommer snart. " "Fint. "

"Det er innmari så lenge dere

Men hun kom ikke. Det gikk lang

driver og kliner. "

tid.
135.

136.

bli-lenge-der

allerede-ferdig

"Hva var det du ble så lenge inne

"Du ble så lenge borte. Var du på

på do etter?"

do, eller?"

Jeg drev og monterte på videoen,

"Er du ferdig med ådusje?

men fikk det ikke til. Så var det en

Allerede?"

som sa, slapp av, hun skulle hjelpe
meg - og satte i gang. - "Er du
ferdig? Allerede?"
137.

drops

"Du, vil du ha drops? Vil du?"

"Du får ikke noe drops. Det er
mitt. "

138.

gå-oppover

Gjerdet var veldig høyt. Jeg klatret

Fjellet var veldig høyt. Men jeg

oppover. Til slutt kom jeg på

måtte likevel. Jeg klatret

toppen, endelig.

møysommelig oppover, og endelig
kom jeg frem.

139.

prektig

"Vil du være med på festen?" "Nei,

"Jeg må hjem. " "Så prektig du er.

det bryr jeg meg ikke om. " "Så

"

prektig du er. Jeg er overrasket. "
140.

forberedt/i-god-tid

"Jeg må ta plass på teatret i god tid.

"Du, det er snart jul. Sannelig. Jeg

"

må bake kaker i god tid. "
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141.

lete-og-lete

"Hva er det du leter etter?" "Jeg

Jenta var stukket av. Hun var

leter etter en penn. " "Å. "

borte. Jeg hadde ikke lyst å drive
og lete etter henne.

142.

digre-lepper

"Du, se den jenta der. For noen
digre lepper! Jøje meg. "

143.

diger-nese

"Å herregud, se den mannen der!
Han har en kjempediger nese. Oj,
oj. "

144.

digre-ører

"Se der, da. Gurimalla, den mannen
der har kjempedigre ører. "

145.

hoste

Jeg kom inn i kirken. Det satt folk

Jeg satt og skrev på eksamen. Så

på benkeradene. Jeg slo meg ned.

merket jeg noe. Jeg sa (til en

Rett som jeg satt skjedde det noe

annen): "Så kraftig hoste du har.

uheldig: Jeg begynte å hoste, om

Jøje meg. "

igjen og om igjen. Det var fælt. Jeg
ble flau, for folk snudde seg og så
på meg.
146.

147.

148.

glad-for

baby/liten-unge

lys-våken

"Du, jeg er glad for at jeg får

"Du, jeg er glad for at jeg får

komme hjem til jul. "

komme hjem klokka tolv. "

"Du, at du kan oppføre deg sånn,

"Kan du ikke vaske klar?!? Jøje

du som er en stor gutt. - Er du en

meg, du som er stor. Er du en liten

liten unge, eller?"

unge, hva?"

Jeg ville sove, men resultatet var

Jeg satt på med en lastebil. Vi

bare at jeg var lys våken.

kjørte langt avgårde. Jeg glippet
med øynene. Jeg var veldig lei.
Men jeg så at lastebilsjåføren
holdt seg like våken. Han var
sterk.

149.

150.

vri-på-seg

kollidere

"Jeg så du lå og vrei på deg i

"Du, hvorfor sitter du og vrir på

søvne. "

deg? Kan du ikke lært å sitte i ro?"

Jeg så akkurat når to tog kolliderte.

Jeg gikk avgårde. Plutselig kom
en fra siden. Jeg fikk rent sjokk.
Vi kolliderte nesten.

151.

snart

"Hvor er mor?" "Hun kommer

"Læreren kommer ikke. Hvor blir

snart?"

det av ham?" "Vent, han kommer
snart. "

152.

ta-det-med-ro

"Skynde meg å bli gift. Nei, det tar

"Skynd deg ådusje!" "Ta det med

jeg med ro. "

ro da, du. "

21. side 180tegn2.doc 09.11.2005

153.

merke-dunking

Jeg merket noe dunking. Det viste

Jeg merket noe dunking. Jeg gikk

seg at det var musikk nede.

og åpnet døra. Det viste seg at det
var en mann som drev og slo med
hammer, oppå taket.

154.

155.

156.

157.

158.

kraftig-smell

gjør-ikke-meg-noe

gi-blaffen-i

glemt

tjukk

Jeg merket et kraftig smell. Det var

Jeg skjøt med gevær. Det ble et

bare døra som slo igjen.

kraftig smell.

"At du kan være sammen med han

Jeg lå og solte meg naken. Folk

der mannen. " "Det gjør ikke meg

drev og glodde på meg, men det

noe. "

gjorde ikke meg noe.

Jeg satt sammen med noen døve og

Jeg pratet med noen hørende. Jeg

pratet tegnspråk. Noen hørende

snakket temmelig dårlig, og folk

drev og glodde på oss, men jeg ga

drev og glodde på meg, men jeg

blaffen i dem.

ga blaffen i dem.

"Har du sendt brevet til mor?" "Jeg

"Om jeg er ferdig med leksene? Å,

glemte det. "

nei, det har jeg glemt. "

Venninna mi reiste til syden og ble

"Synes du at jeg er tjukk?"

lenge der. Da hun kom tilbake, så
jeg at hun var blitt tjukk.
159.

mager

Bestemor mi var tjukk før, men

Jeg vil ikke være mager.

plutselig ble hun veldig syk, og ble
lenge (på sykehuset). Da hun kom
tilbake var det uvant å se hvor
mager hun var blitt.
160.

161.

162.

innsunkne-kinn

"Før hadde du bollekinn, men nå

(mager)

har du fått innsunkne. "

elegant

Før hadde alltid venninna mi

Før var det alltid rotete på stua til

kjedelige klær, men nå er hun blitt

venninna mi, men nå er det veldig

riktig elegant.

fint.

Det var mange som maste på meg

"Syns du jeg arbeider for hardt?

hele tiden. Jeg stakk av. Det var

Må jeg hvile ut?"

hvile-ut

deilig å få hvile.
163.

smelle-igjen

Hvorfor smelte døra slik? Jo, det

Hvorfor smelte døra slik? Jo, det

var ei jente som var sur og smekket

var lufttrekken.

døra hardt igjen,
164.

stritt-hår

“Jeg må le, du har helt stritt hår.”

"Synes du jeg har stritt hår?"

22. side 180tegn2.doc 09.11.2005

165.

bortkastet/tapt

Jeg hadde avtalt at vi skulle treffes

Jeg hadde lyst til å se en film, men

et sted. Men jeg stod og ventet

TV’en ble svart, så det gikk jeg

lenge uten at det kom noen. Det var

glipp av.

helt bortkastet.
166.

167.

bortkastet/tapt # 2

fyke-avgårde

Da jeg fikk vite at de skulle ha fest

Det var sikkert ikke nødvendig åta

satte jeg opp programmet i god tid.

med mat, de solgte sikkert. Men

Men så fikk jeg høre at det var

da jeg kom var det ikke noe. Der

avlyst, så det var helt bortkastet.

gikk jeg glipp av dét.

Jeg fikk øye på en bil som føk

Jeg løp, føk avgårde.

avgårde i full fart.
168.

169.

170.

vel-overstått

veldig-lite

herme

Jeg har bestilt billetter til syden, så

Jeg vasket gulvet ordentlig rent.

nå er det vel overstått.

Det var vel overstått.

Jeg ville ha lommepenger, men far

Jeg spiser en masse, men du spiser

ga meg veldig lite.

veldig lite.

"Du har helt like klær. Det ser ut

Jeg satt og pratet tegnspråk. Så

som du hermer. "

fikk jeg øye på hørende som også
gjorde tegn. Det så ut som de
hermet.

171.

ikke-sett-på-lenge

"Jeg har ikke sett deg på lenge. Har

"Har du vært i Amerika. Så det er

du vært syk?"

derfor jeg ikke har sett deg på
lenge. "

172.

dum

"Du spør dumt. "

"Du er dum som kritiserer slik. "

173.

tjukke-brilleglass

"Ser du mannen der med brillene?

Jeg prøvde åvinke på ham. "Du

De er kjempetjukke. "

ser jo ingenting. Du må kjøpe deg
nye, tjukke brilleglass. "

174.

syltynn

Det treet er syltynt.

Den hunden har syltynne bein.

175.

lukte-vondt

"Det lukter vondt av deg, av svette.

Jeg var i byen. Det luktet vondt.

Du må gå og bade. "

Det var ei søppelbøtte.

Min mann kom gående forbi meg.

Jeg var ute og gikk i skogen. Det

Det kom en deilig lukt fra ham av

luktet godt.

176.

god-lukt

parfyme.
177.

slitsomt, ergerlig

Jeg vasket gulvet rent, men

Jeg kom hjem. Så kom jeg på at

plutselig kom det en unge

jeg hadde glemt hanskene mine i

tråkkende over. Noe så slitsomt, nå

byen. Noe så ergerlig.

måtte jeg vaske det.
178.

interessert-i

"Jasså, er du interessert i den pene

Jeg er interessert i en god film fra

gutten. "

virkeligheten.
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179.

tabbe/har-ikke-

Jeg kjøpte kaffe, bar med meg

Jeg skulle på do. Jeg gikk dit, og

sagt

koppen, og satte den fra meg. Jeg

åpnet døra, men lukket den igjen.

pratet, og så skulle jeg drikke av

Det var en tabbe. Det var

koppen. Jeg gjorde en tabbe. (Det

herredoen.

var feil kopp. ) Jeg satte den fra
meg og tok koppen min.
180.

hakke-tenner

Jeg svømte. Så gikk jeg på land
fordi jeg ville sole meg. Men da jeg
hadde lagt meg ned kom det
plutselig tykke skyer for sola. Jeg
frøs og hakket tenner.
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