
No ska mi åt slåtta 
RAGNHILD AAS 

Å, jammen må'n sjå åt å henge ti 
den som ska sommårtøs vårra. 
I går siste hersja mi hengte pi hi, 
i dag ska åt slåtta mi fårrå. 
Om senga e aller så mjuk å så go 
det hjelp itt å liggi å drag se ti ho, 
når klokka e fem må kaffen vår fælug 
hvis itte så e du'tt te sommårtøs vælug. 

Fer karen må slå med døgga e te, 
skjønt graset bli tønger å råkkå åt me. 

Å, jammen e det mangslag som vårrå vil 
fren slåtteløpin e gostinn. 
Tjokkmjølk å spikjikjøtt å flesk brød å sild 
å myssmør å ost attåt kakun. 
Tå handfeng ska taes det gamlast som finns 
hvis itte bli sjøla di ilsken tesinns. 
Tå koppa å komma må ta's berre det 
som e sunnsli å sprukki å mest ittnå te. 

Fer slåttvegin e både røfsin å le 
å går det sunt nå bli det skylla åt me. 

Å, jammen e det mangslag åt karem å 
tart slått-tyet døm ha lesst på. 
Slipsten å riva, å hen å kvar sin ljå 
å jåteg å ørder åt tinnå. 

*--'*irai 
mXJ^.r'^'^^ 

Seterbu i forfall. (Finn Ouren) 

Å lomman døm stoppe døm alleles full 
tå Tidemanns snus å tå mixtur å rull. 
Det e visst åt døm den vektugaste føa 
å e e nå gla det itt bli tobakksnøa. 

Fer e det så gæli døm bli tobakksløs 
da e det itt grett å vårrå sommårtøs. 

Å, jammen må'n tøl lite nå tå kvart 
den som ska bo ti i slåttbu. 
Senga e loppåt å skinnfeld'n e svart 
å kåkin e myggåt å luftu. 
Men bytte e vil itt med prest eller fut 
fer artugt det e, å når vukku e slut, 
da sprin mi te bygds å bu oss åt kvelda 
Ja, grømt må di tru att mi ha det på helga. 

Fer da e det sekkert en svingom mi fe 
å kolsvart tå sommårtøsmåga det e. 
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