
Prästens sogga 
 
 Dä bar lä inte bätter te för me, förstårse, än ja' ble' stämder te venter-
tinget, för ja' hade skjutet prästens sogga. 
 Ja, ja' klev fram, ja', te dädärninga stora bor'et, å då så sa'e lagman te 
me, att nu så s'a du tala om'et presis söm dä ä', sa'n, för dä s'a du göra, 
sa'n. Ja, va' dä anbelanganes, sa' ja', så dä kan ja' göra, sa' ja', för rakt 
inte att ja' har nöenting te å förtiga, så dä kan ja' göra, sa' ja'. 
 Ja', vi satt där på marnen, käringa å ja', å åt på frukosten, å då feck 
käringa mi' si sogga gå in på täppa. Å rakt inte att dädärninga går an att 
sogga går in på täppa, ho' pötar öpp varteveli't gråne, så gack du genast 
ut, Jödde, å kör ut sogga, sa' ho' te me. Ja, ja' har allti vatt van te å ly' kä-
ringa mi', ja', så ja' geck ut i täppa. Men ätte' söm dä va' prästens sogga, 
så tötte ja' lä söm så, att då ä' lä bäst te å va' ett litet grånn hövli'er 
mot'na, tötte ja', så ja' to' ändå å sa' te'na: svinkreatur, sa' ja', gack ut, sa' 
ja. Men ho' bara pöta. Å ja' to' å sa' te'na ett slaj te: svinkreatur, sa' ja', 
gack ut, sa' ja'. Men ho' bara pöta. Ja, ho' pöta' så dant, så röttera de sto' 
öpp å axa de sto' ner. Men si då va' dä ja', söm ble' ärger, å ja' geck in i 
stuva, å då passa' olöcka på å va' framme mä däsamma, kan veta. För si 
ja' feck si bössa hänga där på vägga, å laddader va' ho'. Å ja' to' bössa å 
ja' geck ut i täppa, ja, ja' sa' te'na en gång te: svinkreatur, sa' ja', gack ut, 
sa' ja', för annars så skjuter ja' de, sa' ja'. Men ho' bara pöta å sa' uff 
imellanåt. Men si då va' dä ja', söm smorde te'na, så skankera sto' i väret 
mä dä samma, si. Ja' grinna sto' öppen, så ho' hade allt kunnat kömmet 
ut, om ho' velat, allti'. 
 Men nör ja' köm dit, så ble' lagman ärger, si. Töcker du, sa'n, töcker 
du, sa'n, att dä ä' te å kömma inför jurister mä tocket här, sa'n. Ja, inte 
för dä ja' vet, om sogga va' nöen jurist, sa' ja', men inte va' ho' lä ett 
grånn bätter häller, sa ja'. 
 
Ordförklaring: 
Sogga, sugga; bor'et, bordet; marnen, morgonen. 
 


