
PROVERBI E DETTI DI ASCOLI SATRIANO
 àcënë àcënë së fäcë la màcënë
 ajùtëtë ca Ddjë t'ajutë
 amichë pë ttuttë e ffëdélë pë nnisciunë
 avénnë, puténnë, pagannë
 cara cumpagnë, tu fatijë e ijë magnë
 chi dormë non biglja pèscë
 chi cumandë fa lléggë
 chi lassë la strada vècchjë pë la novë säpë cche llassë non zäpë cche ttròvë
 chi manéggë fëstéggë
 chi nascë afflittë morë dësprätë
 chi nascë chjattë no mmorë tunnë
 chi pongë èssa forë
 chi primë së àvëzë primë së càvëzë
 chi së cundènda godë
 chi sparagna spréchë
 chi spartë ävë la pèggia partë
 chi tardë arrivë mälë alloggë
 chi väcë pë lu zùoppë së mbärë a zzuppëchjé
 criscë sandë
 dimmë a cchi si ffigljë e ttë dichë a cchi ssëmigljë
 doppë chùoppëtë na bbèll'acquë
 fa cummë dichë ijë, non facènnë cummë fazzë ijë
 li cchjàcchjërë së li pportë lu vìendë
 li soldë fannë aprì l'ùocchjë a li cëcätë
 lu bbongjornë së védë da la matinë
 lu fattë fu dë nottë e ccundé non zë pottë
 lu lupë pèrdë lu pélë ma no lu vizzjë
 la vitë e nu passaggë
 lu pèscë puzzë da la cäpë
 lu suvìerchjë rombë lu cuvìerchjë
 lu torë dicë a lu cjuccë curnutë
 mazzë e ppanèllë fannë li figljë bbèllë, panèllë sènza mazzë fannë li figljë

pazzë, pänë e pprësuttë fannë li figljë bbruttë
 mègljë n'ùovë oggë ca na gallina dumänë
 mègljë sulë ca mälë accumbagnätë
 na bbottë a lu cìerchjë e unë a lu farnärë
 na lucë non fäcë mäjë lucë
 parlannë lu djàvëlë spòndënë li ccornë
 quannë la fémmënë volë, fäcë chjovë e nnëvëchè
 quannë lu culë spärë a vvìendë, lu mìedëchë non z'abbusckë nìendë
 quannë la attë manghë, li surgë abballënë
 quannë lu djàvëlë t'accarézzë, volë l'anëmë
 së nonn é zuppë e pänë mbussë
 sërvizzjë ca të rëngréscë fallë pë pprimë
 scudëfazzjë no vvolë cchjù la vignë
 talë padrë talë figljë


