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15 Morn kom mer den schlettla und schledera. Mir hend üs jo scho 
lang druf gfröüt. Wo ischt dr Adolf ? 

Er ischt vorig is Heiligkrüz ussi gi helfa d Feerli und Ggääss 
fuetera. Wen ten gmolhan ischt, mues er noh mit dr Taasa i 
d Sennerei. Aber du goscht iez no nid grad hääm. Mir essen iez 

20 den grad Zvieri. Kascht doobliba und a Schösseli Kafee tringga. 
Kunscht den noh a Schtogg Broot über mit Fööla druf oder met 
Saft. 

I blib gern, wen i tarf. 

Fri l i tarfscht bliba. 

Anmerkung: 

Zeile 3: «Türggabrot» ist Maisbrot. — Zur Transkription: — öü mit 
offenem erstem Element. 

T R I E S E N B E R G 

1 Guatan Aabat, Her Leerar. I wüntschan as guats näüs Jaar, und 
da schickt a d Mamma ättas zum ässa; as sind drei Schtuck 
Chuacha, an Chääs- und an Raumchuacha und eine mit dürra Bira 
und drzua noch säggs Eiar. 

5 I leea ra vilmal dancha. Du bischt as liabs Chind. Heschd duu 
schweer z trääga kha. Chum an Ofa anchi, uf dan Ofabanch. Du 
heschd gwüss chaalt Füass, früürscht ja a d Hend. Warum leggat 
ar au kä Häntschan a bi der Chelti ? Iar heid s albi glych. Galt, 
das hed gschneit; all Bömm sind volla ! 

10 Bi ünsch siat ma vor am Huus schiar dr Zuu nümma. I bi an 
parmaal bis a d Knäü uaha yggsuncha. 

As isch guat, dass aso chald ischd. Wenn dr Maana schiind, würds 
glänz, und as chund de au nid ga dri räggna. 
Moora chun wr de ga ryta un ga schlifara. Wr händ scho lang 

15 plangad druuf. Wa isch dr Konraad ? 

Ar ischd vorhi zum Süütagarwispuur dür ga hälfa d Fäärli und 
Ggeiss fuatara. Wen de gmolcha ischd, muas ar noch mid am 
Chübl i d Sennarei. Abar du geischt iez no nid grad hei. Wr 
ässand iez de grad z Viar i . Chaschd daablyba und au as Schüssali 


