
Ou Bedon … 

 

D’abord, ine vache, qu’est ce qu’ô produit ? 

Persoune ô sé ? 

Hé bé ma, y va v’zô dire ! 

La vache produit do lé, et pis, d’ la bouse ! 

Si a produit do lé, tant mû! Et pis ô l’a pas 

d’importance !  

 Si a produit d’ la bouse, deux choses l’ine, 

La bouse é dans l’ té, ou bedon, a lé pas dans l’té. 

Si la bouse é dans l’té, ô l’a pas d’importance ! 

Si la bouse é pas dans l’té, deux choses l’ine, 

La bouse é dans l’ pâti, ou bedon su l’chemin. 

Si la bouse é dans l’pati, ô l’a pas d’importance !  

Si la bouse é su l’chemin, deux choses l’ine, 

La bouse é su l’coutè do chemin, ou bedon en mitant 

do chemin. 

Si la bouse é su l’coutè do chemin, ô l’a pas 

d’importance ! 

 

Si la bouse é en mitant do chemin, deux choses l’ine, 

O l’a quéquin qui passe, ou bedon ô l’a persoune. 

Si ô l’a persoune, ô l’a pas d’importance 

Si ô l’a quéquin, deux choses l’ine, 

Le marche à coutè de la bouse, ou bedon le marche 

dedans. 

Si le marche à coutè, ô l’a pas d’importance ! 

Si le marche dedans, deux choses l’ine, 

La bouse é dure, ou bedon la bouse é molle. 

Si la bouse é dure, ô l’a pas d’importance ! 

Si la bouse é molle, deux choses l’ine, 

Le glisse, ou bedon le glisse pas. 

Si le glisse pas, ô l’a pas d’importance ! 

Si le glisse, deux choses l’ine, 

Le tombe, ou bedon le tombe pas. 

Si le tombe pas, ô l’a pas d’importance ! 

Si le tombe, deux choses l’ine, 

Le tombe à coutè de la bouse, ou bedon le tombe 

dedans. 

Si le tombe à coutè, ô l’a pas d’importance ! 

Si le tombe dedans, ô l’a pû deux choses l’ine, 

L’a qu’à s’ démerder!… 

 
 

 
 
 

Aŭ … Aŭ … 
 

 
Unue, kion produktas bovino ? 

Bovino produktas lakton kaj fekaĵon. 

Se ĝi produktas lakton estas bone sed ne gravas, se 

ĝi produktas fekaĵon, estas du ebloj 

Aŭ la fekaĵo estas en la bovinejo, aŭ ĝi estas ekstere 

Se ĝi estas en la bovinejo, ne gravas, se ĝi estas 

ekstere, estas du ebloj 

Aŭ ĝi estas en la herbejo, aŭ ĝi estas sur la strato 

Se ĝi estas en la herbejo, ne gravas, se ĝi estas sur la 

strato, estas du ebloj 

Aŭ ĝi estas flanke de la strato, aŭ ĝi estas meze de la 

strato 

Se ĝi estas flanke de la strato, ne gravas, se ĝi estas 

meze de la strato, estas du ebloj 

Aŭ iu paŝas, aŭ neniu paŝas 

Se neniu paŝas, ne gravas, se iu paŝas, estas du 

ebloj 

Aŭ li paŝas flanke de la fekaĵo, aŭ li paŝas en la fekaĵo 

Se li paŝas flanke de la fekaĵo, ne gravas, se li paŝas 

en la fekaĵo, estas du ebloj 

Aŭ fekaĵo estas malmola, aŭ fekaĵo estas mola 

Se fekaĵo estas malmola, ne gravas, se fekaĵo estas 

mola, estas du ebloj 

Aŭ li glitas, aŭ li ne glitas 

Se li ne glitas, ne gravas, se li glitas, estas du ebloj 

Aŭ li glitfalas, aŭ li ne glitfalas 

Se li ne glitfalas, ne gravas, se li glitfalas, estas du 

ebloj 

Aŭ li glitfalas flanke de la fekaĵo, aŭ li glitfalas en la 

fekaĵo 

Se li glitfalas flanke de la fekaĵo, ne gravas, se li 

glitfalas en la fekaĵo, estas nur unu  eblo 

Li devas defekiĝi. 

 


