Nykurin á Toftavatni
Gevið ljóð og lýðið á,
meðan eg dansi í dans.
Eg kvøði um nykin á Toftavatni
og illgerningar hans.

7. Inn kemur hesin stóri hundur,
allur er hann svartur,
uttan halasnippurin,
hann gyllir sum gullið bjarta.

Nú fellur ríman
yvir tann breiða fjørð,
har liggur ein bóndi
deyður í døkkari jørð.
Og nú fellur ríman.

8. Barnið trívur um halan brátt,
móðirin tekur til orða:
“Slepp tú hasum ódjóri,
ella verður verri vorðið!”

2. Árla var í morgunin,
hanar hoyrdust gala.
Bóndin úti í leigustovu
hann mundi um gólvið mala.

9. Móðirin rykti barnsins hond,
men ikki vild tað víkja.
Nykurin rýmdi av durum út
og víðar’ um bygd at sníkja.

3. Bóndin vekur upp sínar menn,
biður ei longur blunda.
Í troyggju allir klæða seg
og skjótt til ferðar skunda.

10. Nykurin fór um bygdina,
øll hvørjum øðrum halda,
setti kós mót Toftavatni,
har var tann grøvin kalda.

4. Upp so fara garparnir,
toftamenn so reystir,
drógu bát á sjógvin út
úr tí tætta neysti.

11. Bóndin fekk tann illgruna:
“Okkurt er galið á landi,
rógvið inn á Kráargil,
nógv er fólk í vanda!”

5. Seinri á tí sama degi
sólin skein so víða,
nykurin fór á Toftir út
í tí veðri blíða.

12. Róðu teir inn á Kráargil,
settu bóndan av.
Síðan hildu teir sínari ferð
út á tað breiða hav.

6. Nykurin helt mót Leigustovu,
húsfrúgv inni var.
Tað var hennara onkabarn
á gólvinum spældi sær.

13. Tá ið hann kom á Sandin lítla,
fekk hann tað at sjá:
ein stórur hundur av Toftum kom,
alt bygdarfólk’ aftaná.
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14. Bóndin rennur við vatninum fram,
maður tann hin reysti.
Nykurin nærkast vatninum
við so góðum treysti.

16. Nykurin fór á vatnið út,
har var hann aleina.
Fólkið fór á Toftir heim,
tann dag tey ei mundu gloyma.

15. Skræðir hann bøkk úr jørðini upp,
krossin á hann risti,
kastaði eftir nykinum,
sum alla megi misti.

17. Nú havi tær hoyrt um nykin tann,
á Toftavatni var.
Væl livdi fólk á Toftum úti,
so mikil var frøin har.

Kristian Jacobsen (f. 2003) av Glyvrum yrkti eftir søgnini um nykin á Toftavatni. Kvæðið er
fyrstu ferð havt á gólvi tann 9.november 2018, í í Eysturoyar dansifelag, og skaldið skipaði
sjálvt. jd.
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