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Takie duże gospodarstwa to jak my {tt}191|łu{/tt} Kwośnika śmy robili to {tt}wymowa głoski a (<
stpol. ) jako o|nos{/tt} siekło jedenaście, dwanaście kosiorzy. To {tt}podwyższenie artykulacji
samogłoski o przed spółgłoską nosową ń|pamin{/tt}{tt}wymowa głoski a (< stpol. ) jako o wraz z
dalszym podwyższeniem artykulacji do u pod wpływem spółgłoski nosowej m|tum{/tt} jak śmy tu pod
lasem kosili to był {tt}podwyższenie artykulacji samogłoski o przed spółgłoską nosową ń|kouniec{/tt}
tych żniw, to dziewczyny uwiły wianek z tego zboża i Jasio Nowok wziun tyn wieniec, uni byli taki duzy
{tt}wymowa głoski a (< stpol. ) jako o|gospodorz{/tt}, wziun tyn wieniec, to jak zacyni {tt}wymowa
głoski e (< stpol. ) jako i|śpiwać{/tt} od samego lasu tam to aż sie pole unosiło. {tt}brak przegłosu
stpol. *e w o|Przyniesły{/tt}, Kwośnik {tt}Kwośnik siedział; lmn. siedzieli użyta w funkcji pluralis
maiestaticus, w grzecznościowym zwrocie do osoby starszej, szanowanej|siedzieli{/tt} w doumu, Jasio
doszed, winiec im {tt}cofnięcie artykulacji y przed spółgłoską ł|wrencuł{/tt}, Kwośnikowi. Jak sie
Kwośnik rozdyrdolili, a śpiwoł, ze az sie pole {tt}149|rusało{/tt}. Un był strasny śpiwok, straśnie
{tt}wymowa głoski a (< stpol. ) jako o|umioł{/tt} śpiwać, pamieintum. Jak, wszystko śpiwoł o tych
żniwach. Jak przysed to kosiorzy dwanaście, {tt}zachowana dawna grupa ir, która w polszczyźnie ogólnej
przeszła w er, por. stpol. siekira > siekiera|odbiracek{/tt} dwanaście, wionzaców, co za {tt}stwardnienie
m&rsquo; w formach C. lpoj. zaimka ja|namy{/tt} wionzały te garstki dwanaście, to ile było ludzi. Sie
Kwośnik {tt}się Kwośnik rozdyrdolił; lmn. rozdyrdolili użyta w funkcji pluralis maiestaticus, w
grzecznościowym zwrocie do osoby starszej, szanowanej|rozdyrdolili{/tt} to jak wyprawili okrełżne to do
{tt}podwyższenie artykulacji samogłoski o przed spółgłoską nosową m|doumu{/tt} nie pozachodziły, tak
sie spiły, okrełzny wy..., okrynzne wyprawili, ale jim śpiwoł, łoj.
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