
På toppen

Helga: Nå'm så kom vi da herop.

Gunhild: Vi burd' have taet' sprutten mæ! 

Helga: Vi ka' ik' sit' for læng', så gror jeg fast, det 

sir' je' jer!

Else: Det' nu en fin ujsigt, det må man si'e. Og der' 

langt ne'.

Gunhild: Ka' vi ryge nu?

Helga: Ryge og rejse, hæhæ!

Gunhild: Hæhæ!

Else: Ja, det' da os' på tije'. Og je' har kaf'!

Gunhild: Har du kaf'? Så tar je' da gern' en tår!

Helga: Je' ska' be' om en ny bagdel, den er for tung den je'  

har! Hæhæ!

Gunhild: Hæhæ!

Else: Det' da så hyg'ligt det her. Jeg tar' li'e et bilde. 

Smiiil!

Gunhild: Der var engang. Og det var tijer!

Helga: Gu var det ej! Det var da nået' værre bøvl og ballaje.

Gunhild: Men der var oss' tijer.

Helga: Jo, jo. En gang imellem var der da noen tijer.

Else: Je' sku' da ha' taget småkager mæ' te' kaffen.

Helga: Og nu kommer der nye tijer.

Gunhild: Ja, dem må de ha' for sig selv, hæhæ!

Helga: Hæhæ!

Else: Det har da været så fint, det har det da.

Helga: Jo, jo. Det har det da. Men der var os' nået bøvl...
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Gunhild: Det var fint og det var bøvl, og så'en var'et.

Else: Og der var mang' minder.

Helga: Jo, jo. Det var der da.

Gunhild: Men det' jo læng' siden!

Else: Tijen går.

Helga: Er der mere kaf'?

Else: Ja, der' vist lige den sidst' bette sjat.

Gunhild: Så ska' vi da vist oss' te'et.

Helga: Jo jo, men det haster vel ik' mer' end det jager.

Else: Så nu tar' je' li' et sidst' bilde. Smiill!

Gunhild: Du ka' jo hæng' apperatet på den dersens gren.

Helga: Så sir' je' tak for kaf'!

Else: Ja, det var da så lidt, var det da.

Gunhild: Det' da en fin ujsigt, det er'et da, må man si'e.

Helga: Uhh, så ska' man li' ha' bagdelen mæ' op! Det' duer et' 

at la' den bli' tebaws, hæhæ!

Gunhild: Hæhæ!

Else: Og det' såen et flot solskinsvejr, da ka' man et' klage 

over!

Helga: Næ, det ka' man et'!

Gunhild: Det' et rittig godt sted her ved kanten.

Helga: Der' langt ne'.

Else: Vi ka' da li'e ta' ve' hinanden.

Helga: Jo, det' da en fin tanke. 

Else: Det' nu godt selskav.

Helga: Ka' I høre hvor fuglene pipper?

Gunhild: Det' da dit høreapperat der piver, je' ka' et' høre nået.
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Else: Jo, je' ka' os' høre det.

Helga: Jamen, så sir' je' tak for det hele. Og for kaf'!

Else: Jamen, du' da så velkommen.

Gunhild: Måske man sku' tæl' te' tre?

Helga: Jo, men ska' man så hop' på tre eller sir' du os' nu?

Else: Hva' mener du mæ' det?

Gunhild: Hvis je' sir' en, to, tre, nu, så ka' vi gør'et på nu.

Else: Nå, på den må'e, jo det ka' vi godt sige. 

Helga: Er vi klar, så?

Else: Ja, det tror je' da at vi er. Det' os' på tije.

Gunhild: Så tæller je'... En, to, tre... -  Nu!   
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