
tåcka ordning de e, uti varda nu de grunner ja mycke på

för di slöss, å sen göbber di, värre än sju dedära är svårt, de förståå

men en ann, en har, fullt av lite vett å hövve de ha en väl fått

för de klier sej i, när de ena e lätt som en fölk, till exempel har brått

för ja är törpare ja, å ja har de så bra å ja ligger på söffan, för så ska de va

å gräset de växer, å rögen, han gror å mor hon mal kaffe, å grisen bli stor

håhåjaja, håhåjaja, hörr va de blåser i träa ida håhåjaja, håhåjaja, de blåser i träa idaahåhåjaja, håhåjaja, hörr va de blåser i träa ida håhåjaja, håhåjaja, de blåser i träa idaa

å kyger i lufta, de gör de som skall förskräckligt å fort ändå
de e skillnad de, när som en ann ska fram en får klar se, när te har gått
när en är fullr av bakom, emellertid som inte kan räkne ut 
va i hundan vi ha så pass ont om tid för den tar full i alle fast slut

för ja är törpare ja, å ja har de så bra...

här har en de ganska så skapligt bra fast nog får en ont, därbak
men besvärligheter, de får en väll ha en är alla fall, under takmen besvärligheter, de får en väll ha en är alla fall, under tak
te å ger sej, åt skogen, ne inte de när ja står på mej, å säger stopp
för se råk ja te håck, na meter me ve ja den tar di sen å elder op
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