Toni del Rosso veié el de Llosa que baixava pel camí, en direcció a ell; caminà vers la vora i s’ aturà a dues passes del cordó de separació; va romandre així, plantat, amb la falç a la mà, amb aigua al genoll i mirant-lo acostar-se.
El saludà.
−Hola, què hi ha?
−Res. Em mirava aquell sòcio. T’ hi has fixat? −li digué assenyalant-li el personatge−. ¿Què deu buscar? Em sembla que este té poques durícies a les mans.
−Tens raó. No crec que hagi segat massa.
−Fa una estona que va girant d’ un costat a l’ altre, com un borinot. ¿No serà, també, de la tropa?
−No sé; em fan molt poca gràcia, a mi, estos que es passegen per la ribera, amb botes i barret i que no han agafat mai la falç.
                   
                  
Nota: El narrador usa dues. Els personatges diuen este, estos.
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No, no estava tranquil·la amb allò. Tornava a sentir les paraules de la Pauleta: « Si molt convé, t’ espera… aquesta nit, quan tornis…»
I la inquietud creixia en ella, la imprresssió quasi de terror.Amb aquell, ho sabia bé, res no hi valia.
Es posaren a la feina amb braó. Collien el panís; arrencaven les panotxes i les deixaven en petits munts enmig del solc per recollir-les després. Molt aviat quedà enllestida la feina i el panissar malmès, amb les fulles caigudes, torçades, amb una impressió de brutícia i d’abandó.
Passaren a la caseta.
La Pauleta preparà una mica de berenar: tomates i ceba i unes quantes olives, que menjaren juntes, amb un vaset de vi.
−Una s’ ha de cuidar saps?, perquè si no es cuida… Però què tens, Perala? Et veig callada . Tens por de fer tard, que et surti el llop? −Reia de nou−. Faràs una mica tard, potser sí, però tu no has tingut mai temor, no? No et preocupis; no passarà res, i t’ho torno a dir: si vols, pots quedar-te amb natros.


Nota: El narrador usa panís i panissar, tomates i vaset. Els personatges diuen natros i por i temor.
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