EOTTRIIKA
Diher hejmsyden opa määk tongomalo djer jo djårt opa mitsi korstiga sett,
å hori nägen första nä bårtöve he vätte döön.
Men hin bjeodsé opa näger eot-triik sö söm ve näger fa aolo seg gode mitsi.
*** he komm söm onda spelken ***
Om nägar kuno fek mitsi ångan, å domm komm tett säd män:
"he komm söm onda spelken"
He gär jo än å breok dill anne å.
*** skråpabolla ***
Da i kuno född in aong nera börrd å närm se ara da na ant
kut fa nägen märj aong, så kååles aongen "skråpabolla".
He djer söm ner do båka å kåmm maot sleote, da blyj skråpabolla borti sist-dejgklompen.

*** snäbb söm je väär, spränt je opp å fik me änn dill ***
Närn Söderbersh-Gonnar vär i sin ångdaom sö väärn isa in dääsh å kåmm se oti slass.
Hån feek se in redi smell sön faor i bäcken, menn hån tao se opp å feek se in redi smell
dill.
Nern da berette he för nägen änn sö sadn: "snäbb söm je väär, spränt je opp å fik me
änn dill."
He jer i eottriik sö kashi ant behöv breoukes sö tyyjd, men he heet att e djer pässelit
nägar gääk da å da.

*** låga i onda ***
Je hä fa leer me å raop "låga i onda" firi je skå sla eot kåksöödn isa bäcken,
å he djer föör he smafolke å vittren skå hiinn låga se onda.
He djell jo å sta se weel ve tuker. Men he fonger opa i änne sett å vill do he nägen
skå flitt opase kwickt sö raop da "låga i onda", å dåm flitt se s näbbt, dom vili jo ant hå
koksödn ivi se.
Do skå jo ant missbreok eottriike, sö om e ant djer sö brattomt,
sö reck e ve "flitt opa i", "gä at syjda" el "flitten i".

*** no hädd do teour så kom sö do fick hjölp me ***
Eouttricke kom borti änn sö vär eot å åkt cykel, å sesst sö doktit ve böxbejne ini cykeln
sön faor a dyjke å tao se ant dedan el leos. Nere da kom änn ett vegen sö kut hjölp en
da
raopen att o "no hädd do teour så kom sö do fick hjölp me"

*** nobere a ***
Hån Holm-Klaas vär to aar, å koot tåla menn hädd ant börrt a gä.
Sö änn dä sö staoen å håål oti weda-bänken å sääd "no bere a" åsö djik en.
He djer pässelit å breok ner do ant vill håll a å förklår de ini näge sellskäp,
da recke ve "no bere a" å da kän do gä.

*** å hånn sö hädd hövi in håmar ***
Hån Nilsorsh-Frans sö vär follvext vär ilä ve hålv-vextingan å djaol nä opptågo isi Fogde.
He vär in höstkwel ini mörkren men hån Nilsorsh-Frans hädd låga se i fiklamp.
Nern da skoll lyjs opa nägen sö fongere ant fiklampa sö hån bört a skåka otyja,
å he ber se ant better än he hån lyst se opi ansikte. Da raope änn borti gåsch-aongan
"he djer jo hån Nilsorsh-Frans ve staor mostachan". Da felldn Nilsorsh-Frans euotriike
"å hånn sö hädd hövi in håmar".
He vär antet männt att aungen, otan at fiklämpa.

*** hopp Fredde sö do ant sla ihöl de ***
He vär to kara så hålld a sla, ve in slattmsachin sö dom drao bäki in epa.
He vär ant sö heft ve bromsan oti epan, sö närn kom ve för
mitsi farta maot i dyjk, sö raope hån sö kjärd at hån så vär isa slattmaschin:
"hopp Fredde sö do ant sla ihöl de".
He djer gode ovänlit å leot hopp för å klår lyjve.

