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O.L.Vrè van Luik: zonder busten, zonder buik van een zeer magere vrouw
oa mijn tante wielekes, dan woas 't een vigilante, 
maar nau is 't een è vieze tante. / Os(da) mijn tante op 
wielekes stond, dan woast nen trèn. reactie op als…dan…
oak, zejt de pui en hee sprongd in 't woadre het is te laat om er nog iets aan te doen
oak, zejt de puij en hee vros mee zijn gat in 't ijs het is te laat om er nog iets aan te doen
oe lust au da ? hoe kun je dat nu toch doen?
on de boern nie meer een klaun , de pasters nie meer 
 een vraun en de vrèn nie meer een zaun
 zal de wireld vergoan wanneer iets bijna onmogelijk zal zijn
on de kostre en de pastre kijvn weet' e
 guool den omluoop van de kirke als je het van de twee kanten hoort weet je alles
onder de plakkn goan rontgenfotos laten nemen
onder de voet zijn sukkelen met de gezondheid
onder gieen klokke uitgebroed zijn niet van gisteren zijn
onder nen hoendre uitgebroed zijn niet verstandig zijn, onhandig
ons Hieere van 't kruis klabn gezegd van een babbelkous
op de grijze mirre zidn boldersgezegde: te geweldig zijn, te ver/hard gooien
op de krebbe bijdn er volledig buiten vallen, botte weigering krijgen
op de piere en binne thuiskomen en onmiddellijk binnengaan
op de wibbe rèn hangen tussen dood en leven 
op de wip rèn onderwerp van roddelpraatjes zijn
op den domple zijn op de sukkel zijn
op het pirdewejken boovn den hemel zidn goed, godsvruchtig, vroom geleefd hebben
op ieen zijn bloaze wirkn iemand ergeren
op ieen zijn gat komn iemand betrappen
op marodde/dril zijn op schok zijn

op meulnoars zidn
vermageren omdat je een nieuwe vriendin hebt en veel gaat 
vrijen

op ne wieer zidn met een serieus probleem zitten
op nen kèn nacht zwijn al de puin opeens kan het vlug veranderen
op nen schupstoel zidn iemand die geen vast verblijf heeft, ook: iemand wegwillen
op nen vloek en nen fiet plots
op slag en slijre plots
op triemar zijn op schok zijn
op uure zijn stipt zijn
op zijn luoobers zijn bijna genezen zijn
op zijn surtoe krijn reclamaties krijgen
op zijn zak zidn gierig zijn
opgetuudert glijk ne grèn andzjuun opgemaakt totaal zonder smaak
os de roe van 't gat es, ès de pijne vergeedn een straf is vlug vergeten
os ge ne vent zijn girreken geeft est hee kentent wat de vrouw over de man denkt
os 't al ommekomt als het er op aan komt
os 't ob es, ès t'kokkn gedoan als het geld op is kan er niets meer gekocht worden
os ter keur' ob ès als er een kans bestaat, ook: als er enig verschil in zit.
over d'irde lin gestorven zijn maar nog niet begraven.


