Manfolk bler lätt bedrana...
Dikt på Onsjömål

av Ethel Johannesdotter
Tillsammans skapar vi
RöstångaBygdens kulturutbud!

“Forvränga synen”, grina Lena.
“Här geck en án å staga ena!
Ve dånsebana haunt ja sto,
feck allri dånsa - bara glo!
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Vill du vara med?

Ja sled som anned kreg på gauren
å bårja ble så smått te auren...
ja geck i gamla vardesklär –
fårr husbonn va ja bara vär...
Va manfolk di e faslit blinga,
di tosar kreng en välvöjst kvinga!
Di hoppar som di hade spatt
å rännor som en dröftakatt!
Fruntömmorna di kan se spackla
å lura domma karastackla!
Di sättor klecka här å där
å skabar se i granna klär!

Har du något intresse som du
tycker borde vara en del av
föreningens verksamhet?

Säl slåg ja flere borka pillor,
ble magar som en sölten illor!
Om lived ble ja nittan tom!
de geck å griba rontenom!

Kontakta någon i styrelsen så ser
vi vad som går att åstadkomma.
Det finns säkert fler som har
samma intresse.

Forengan så va suled dalled,
men sin ble ja vess å spralled!
Ja kommer grant ihu innu,
haur lig ja va ett bagetru!

Kanske har vi redan en
kulturgrupp som kan breddas
alternativt startar vi en ny.
Kulturföreningen blir precis så
bra och intressant som vi själva
tillsammans gör den.
e-post: kontakt@rbkultur.se

Medlemskap i föreningen kostar
100 kr per år. Du blir medlem på
dina egna villkor. Vill du vara med och
påverka, driva fram det som du allra
mest önskar dig ska ske inom det kulturella området i vår bygd - var varmt
välkommen.
Vill du enbart vara med och deltaga
genom att lyssna, att se, att uppleva
m.m. - var varmt välkommen på de
olika arrangemangen. Som medlem
stöder du den ideella verksamheten
och varje krona är viktig för att skapa
ett varierat kulturutbud i bygden.
Betala in medlemsavgiften till följande bgnr: 343-5344

J a klente me i hela synen
frau mongen opp te övenbrynen!
Au luttegott au alla slav
ble piekammarloften kvav!
Sin dra ja på me köbeklärna,
i lärsko klämde ja eng tärna!
Mä rengakrogen ble mitt haur
som toed på ett krölled faur!
Ja, husbonn geck så nätt å lutta –
te påska ble vi bägge jutta!!!
Allt spackled har ja laust eng väl –
- som jutt kan ja få va me säl...
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