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Ad Rùọjca 

Nš áːta je rt xáːdu x Rùọjci dːlat. Tùː-j bi pa an tàːk fèjst navːxan čláːk. Zmìẹrej je mu 

šnòːpc pa mìẹt skəp zmːšn, pa-j takù ràt tːst žinskam pːt dajàː. Žinske sa ble pa páːl čːst 

naːmne nàːjga in ráːde x jmu zaxàːjle.  

Páː-j pa tùt náːše máːma šlà kegòr, k-je áːta pər nmu rːza u nugradi. ːna j-šlà pa tàm 

zràːən u xùọsta dːrva nabirat. Pà se mːmgrədìẹ agláːs šè pər nːma. Páːl je pa máːma jzːla 

se na áːta, káːkšn d jè, nːkej je čz áːta guvarːla, de-j nč na ubːga pa tː. Rùọjc pa pràː: 

»Mːcka, vːš káː-b jst na tjm mːst narìẹdu? Jst b-ga takle za šisa putignu, páː-b-

ga še takle  rt bːrcnu!« Pa-j jùọ za šisa putignu pa š  rt bːrcnu. Páː-pa nːj 

nəklveč jàːmrala nč čz jga prad nːm. 

Ankàt j je pa klːca dal u nugrat, de nèːj-griẹ pːt. U tːstəm càːjt ji je pa  kš pa kàːmje 

nalːžu. Kːmej njáːse, pa pərnjáːse damː, j-pa vːdla, de-j u kùọš vèč kàːmje ku dːru. Čːdən 

se-j-ji zdː, káː sa dːrva takù təškìẹ, pa-j bi kàːmje mːs. Pa na Rùọjca nːj bla tuk jzna, 

bl na áːtta, ki-j nːj atù puvːdat. 

-nəm kràːj sa pa salàːta jːl. Je pa šù, je pa salàːta pərdːgnu, na dn u sklːda je pa žáːbo 

djàː. Páː-sa šlː pa salàːta jːst, pa-jdùọ, zanimː je blu pa tː, kə-j žáːba glìx u nəgà skučːla. 

Páː-pa näj vːdu kej drːzga, j-pa riku: »Ancàːjt mi-j pužməgvàːla, páː-j-pa àːme skučìːla.« 

In takː sa tut dvːj sasːde skːxale vəčìẹrje. Pà-j ːna skːxala mučnk, ːna pa káːše. Pa sa 

mːl navàːda dːvat na àːkna jːt xladːt. ːn je pa šù, je pa pramːj. Kə sklːde sa mːl pa 

sì glːx, táːke lančìẹne. Páː sa se pa krːgale: »Jà pa kukː, sà-səm káːše skːxala, zdèj je pa 

mučənk!« Ta drːga pa spìẹt: »Sà-səm mučənk skːxala, je pa káːše!« ːn pa smjàː se, k-

sa se krːgale.  

Pa sàːm d sa se smjàːl, j žè kej ušpːl. Guspudːje pa jzne blìẹ, sèpasùọt, kjìẹr je bː. 



Glasovna poknjižitev:  

Od Rojca ‛O Rojcu’ 

Naš ata je rad hodil k Rojcu delat. To je bil pa en tak fejst ‛zelo’ navihan človek. Zmeraj je imel 

šnopc ‛žganje’ pa med skup zmešan, pa je tako rad tisto ženskam piti dajal. Ženske so bile pa 

poli ‛potem’ čisto neumne nanj[ga] in rade h ‛k’ njemu zahajale. 

Po ‛potlej’ je pa tudi naša mama šla tjagor, ko ‛ker’ je ata pri njem[u] rezal v vinogradu. Ona je 

šla pa tam zraven v hosto ‛gozd’ drva nabirat. Pa se mimogrede oglasi še pri njima ‛njiju’. Poli 

je pa mama jezila se na ata, kakšen da je, nekaj je čez ata govorila, da je nič ne uboga pa to. 

Rojc pa pravi: »Micka, veš, koga ‛kaj’ bi jaz na tvojem mestu naredil? Jaz bi ga takole za ušesa 

potegnil, po ‛potlej’ bi ga še takole v rit brcnil!« Pa je njo za ušesa potegnil pa še v rit brcnil. 

Po ‛potlej’ pa ne ‛ni’ nikoli več jamrala ‛tožila’ nič čez njega ‛čezenj’ pred njim. 

Enkrat jo je pa klical dol v vinograd, da naj gre pit. V tistem cajtu ‛času’ ji je pa v koš pa kamnja 

naložil. Komaj nese, pa prinese domov, je pa videla, da je v košu več kamenja ko(t) drv. Čudno 

se ji je pa zdelo, koga ‛zakaj’ so drva tako težke ‛težka’, pa je bilo kamenje vmes. Pa na Rojca 

ne ‛ni’ bila toliko jezna, bolj na at[et]a, ki ji ne ‛ni’ hotel povedati. 

V enem kraju so pa solato jedli. Je pa šel, je pa solato prid(v)ignil, na dno v skledo je pa žabo 

djal. Po ‛potlej’ so šli pa solato jest, pa jedo, zanimivo je bilo pa to, ko ‛da’ je žaba glih ‛ravno’ 

v njega skočila. Po pa ne ‛ni’ vedel kaj drugega, je pa rekel: »Ancajt ‛en čas, nekaj časa’ mi je 

požmigovala ‛mežikala’, po je pa vame skočila.«  

In tako so ‛sta’ tudi dve sosede ‛sosedi’ skuhale ‛skuhali’ večerjo. Pa je ena skuhala močnik, 

ena pa kašo. Pa so imeli navado devati na okna jed hladit. On je pa šel, je pa premenjal. Ko 

‛ker’ sklede so imeli pa vsi glih ‛enake’, take lončene. Po so ‛sta’ se pa kregale ‛kregali, jezili’: 

»Ja pa kako, saj sem kašo skuhala, zdaj je pa močnik!« Ta druga pa spet: »Saj sem močnik 

skuhala, je pa kaša!« On pa smejal se, ko ‛ker’ so ‛sta’ se kregale ‛kregali, jezili’. 

Pa samo da so se smejali, je že kaj ušpiljal ‛ušpičil’. Gospodinje pa jezne bile, vsepovsod, kjer  

je bil. 

Pomen oklepajev v glasovno poknjiženih besedilih: [] – beseda ali del besede je v knjižnem jeziku odveč, () – del besede je v knjižnem jeziku 

nujen 
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