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I. Leški krajevni govor (vas Leše pri Prevaljah), mežiško narečje, koroška narečna 

skupina 

Pripoveduje Lucija Mirkac, mag. prof. slovenistike in primerjalne književnosti 

Transkripcija in glasovna poknjižitev: Lucija Mirkac 

 

ˈN, m-pa še zdẹ ˈjẹs ˈeːno poˈwiːẹdwa, kọ sọ jọ pˈraːjl, kọ s še ˈmiːxna bwa. Sẹj ˈwiːẹš, da sọ 

šˈt ˈgəre na Woˈliːnjak, sọ žal-ˈžeːne ˈčaːs ble, ˈal? Šˈtaːke wiˈsoːke so bˈle, pa ˈsuːxe, pa ne ene 

ˈtẹːnke pa preˈsšene, ˈliːẹpe. Pa pọ ˈšətax ˈkoncax sọ ˈxọːdle ˈkwọ. Pa sọ ˈxọːdle ˈdọta x 

Raˈmuːnk pa še na dˈruːge ˈpare ˈkwọ poˈmaːgat ˈdeːwat, pa jm sweˈtwat, ˈka ˈmərj sẹˈjat, 

pa gˈda. ˈMiẹːle sọ pa šˈtaːke ˈliːẹpe ˈdọge ˈlase. ˈPo sọ ˈšəte žal-ˈžeːne ˈambart pˈrəšle x 

Raˈmuːnk, pa se je ena ˈtọːta ˈcuọ x gospoˈdaːrj uˈliːẹgwa pa ga uˈčiːwa, ˈkək ˈməre ˈdeːwat, 

ˈkiːte sọ j pa dọ s ˈpọjstle wiˈsiːẹwe, kọ jẹ ˈmiːẹwa šˈtaːke ˈliːẹpe ˈdọge ˈkiːte wən spˈleːtene. ˈPo 

sta pa ˈwəda ˈọbadwa zasˈpaːwa, pa pˈriːde ˈžeːna ˈnətər, pa ˈjẹwa zagˈliːẹda, pa ˈni bwa gˈlix 

gˈmajtna – ˈn, sẹj s ˈwxko  pretsˈtaːlaš – ni pa ˈwiːẹdwa ˈtčn, ˈka nẹj narˈdiː, je pa ˈxilawa 

ˈwən s ˈtəsga ˈcimra, kọ sta ˈnətər leˈžaːwa, pa je šˈwa, pa je ˈbaːrawa ˈžupnka, ˈka nẹj taj zaj 

narˈdiː. Pa j je ˈžupnk ˈriːẹk, naj j ˈkiːte ˈbək odˈriːẹže. Pa ˈžeːna ˈriːẹs pˈriːde ˈtọːta x ˈpọjstl, pa 

j ˈkiːte ˈbək odˈriːẹže. Po je ˈbọwọ pa šˈtək, da se pa ˈwəna žal-ˈžeːna ˈzuːtra zbuˈdiː, pa ˈwiːdi, da 

ˈniːma wənč ̍kit, je bˈwa pa šˈtək ̍ jezna, da je ˈse ta dˈruge žal-ˈžeːne ̍gərta na Woˈliːnjak gˈnaːwa, 

pa so zaˈčele ˈtəsto ˈčuːdno pḙˈčọje wən z-ˈzəmle ˈpipat pa ga ˈkwọ ˈmetat, ˈdọta čˈriːẹs pọ 

ˈpukn je ˈse lẹˈtiːẹwo, pa dˈrəwe sọ wən ˈpipale, šˈtək da sọ ˈse razˈmetale ˈkwọ, ȯˈkȯwȯ--

ˈkȯwȯ sọ ˈse wən z-ˈzəmle zˈmetale, ˈčis dọ ˈpọːdna wən, šˈtək da je bwọ ˈpole en ˈpọno enx 

ˈluk pa enga pḙˈčọja kər ˈtək počˈriːẹs naˈmetanga, po pa ot-ˈtaj, kọ sọ šˈtuːọ naˈriːẹdle, sọ pa 

zˈbẹjžale iz ˈšətx ˈnašx ˈkoncọ, pa za zˈmir sọ šˈle, šˈtək-da jx ni bwọ ˈkl wənč, da b zat 

pˈrəšle, en ˈtẹjko ˈjezne so bˈle. Sẹj na Woˈliːnjakọ sọ pa še zˈmẹr ˈlukne, pa … pa ˈtọpl wən 

ˈpiːxa. [Ta] ˈen pˈraːjjo, da je wˈriːẹča ˈwoda ˈnətər na ˈpọːdn. Pa sˈneːga šˈtək na ˈwəgret ˈtuj 

najˈpərwo ˈtam zˈmẹnka. Sẹj na Woˈliːnjakọ sọ pa še zˈmẹr ˈlukne, pa … pa ˈtọpl wən ˈpiːxa. 

[Ta] ˈen pˈraːjjo, da je wˈriːẹča ˈwoda ˈnətər na ˈpọːdn. Pa sˈneːga šˈtək na ˈwəgret ˈtuj najˈpərwo 

ˈtam zˈmẹnka. Pa ˈtt či ˈni ˈčistọ ˈxuːda ˈziːma ˈtẹjko, ga ˈkwọ ˈtəstx ˈluk, ˈn, ga kər ˈxitro 

poˈbeːre. 

 

 



Glasovna poknjižitev: 

No, saj veš, da so [š]tu gori na Volinjaku, so žal žene včas(ih) bile, al ‛a ne’? [Š]take visoke so 

bile, pa ‛in’ suhe ‛vitke’, pa ne [ene] tanke pa presušene, lepe. Pa po [še]tah koncah ‛teh koncih, 

krajih’ so hodile okolo ‛okoli’. Pa so hodile dol[ta] k Ramunku pa še na druge pavre ‛kmete’ 

okolo ‛okoli’ pomagat delat pa jim svetovat, ka(j) morajo sejati pa ‛in’ kda(j). Imele so pa 

[š]take lepe dolge lase. Pa so [še]te žal žene enbart ‛enkrat’ prišle k Ramunku, pa se je ena tota 

‛ena od njih’ co ‛tja zraven’ h gospodarju ulegla pa ga učila, kako more ‛mora’ delati, kite so ji 

pa dol s postelje visele, ko ‛ker’ je imela [š]take lepe dolge kite [ven] spletene. Po(tem) sta pa 

(se)veda oba[dva] zaspala, pa pride žena noter pa jeva ‛ju’ zagleda, pa ni bila glih ‛ravno’ 

gmajtna ‛srečna, zadovoljna’ – no, saj si lahko predstavljaš – ni pa vedela točno, ka(j) naj naredi, 

je pa hilala ‛hitela’ ven iz tistega cimra ‛tiste sobe’, ko ‛v kateri’ sta noter ‛notri’ ležala, pa je 

šla, pa ‛in’ je barala ‛vprašala’ župnika, ka(j) naj taj ‛potem’ zdaj naredi. Pa ji je župnik rekel, 

naj ji kite [bek ‛stran, proč’] odreže. Pa žena res pride tota ‛tja’ k postelji, pa ji kite [bek] odreže. 

Po(tem) je bilo pa [š]tako, da se pa ona žal žena zjutra(j) zbudi, pa vidi, da nima ve[n]č kit, je 

bila pa [š]tako jezna, da je vse [ta] druge žal žene gor[ta] na Volinjak gnala, pa so začele tisto 

čudno ‛veliko’ pečovje ‛skale, večje kamenje’ ven iz zemlje pipat ‛pulit’ pa ga okolo ‛okoli’ 

metat, dol[ta] čez po pukeljnu ‛hribu’ je vse letelo, pa dreve ‛drevesa’ so ven pipale ‛pulile’, 

[š]tako, da so vse razmetale okolo ‛okoli’, okolo in okolo so vse ven iz zemlje zmetale, čisto do 

podna ‛dna’ ven, [š]tako da je bilo pole [eno] polno [enih] lukenj pa (enega) pečovja kar tako 

poč(r)ez nametanega, po(tem) pa od taj ‛takrat’, ko so [š]to naredile, so pa zbežale iz [še]teh 

naših koncev ‛krajev’, pa za zmerom so šle, [š]tako da jih ni bilo nikoli ve(n)č, da bi zad ‛nazaj’ 

prišle, [en] tejko ‛toliko, zelo’ jezne so bile. Saj na Volinjaku so pa še zmerom luknje, pa ‛in’ 

… pa toplo ven piha. [Ta] eni ‛nekateri’ pravijo, da je vroča voda noter ‛notri’ na podnu ‛na 

dnu’. Pa snega [š]tako na vigred ‛na pomlad’ tudi najprvo ‛najprej’ tam zmanjka. Pa tudi če ni 

čisto huda zima toliko ‛tako’, ga okolo ‛okoli’ tistih lukenj, no, ga kar hitro pobere. 

 

Vir: Vid Mirkac in Lucija Mirkac, Folklorno srečanje 2019/2020 – Leše pri Prevaljah – izsek.  

 

 



II: Mežiški krajevni govor (zaselek Senčna vas, Mežica), mežiško narečje, koroška 

narečna skupina 

Pripoveduje: doc. dr. Nina Petek 

Transkripcija in glasovna poknjižitev: prof. dr. Vera Smole 

 

ˈKọlọmọn ˈbukle 

Sˈtaːre ˈpaːwərške ˈxiːše sọ ˈwənta pọ sreˈdiːni ˈtaːk tˈram ˈmẹːle. ˈGər sọ ˈmẹːlə staˈlaːže in ˈtam sọ 

xranˈwaːli ˈkọlọmọn ˈbukle. ˈNətər, sọ pˈraːjli, sọ ˈtaːke beˈsẹːde bˈleː, da ˈniːsi ˈwẹːdu, ˈkaː 

pọˈmẹːnijo, da ˈniːsi ˈwẹːdo, ˈkaː si bˈraː. ˈSaːmo, ˈdoːnšdẹːn nọˈbeːne ˈkọlọmọn ˈ[m]buːkle ne 

pọˈmaːgajo ˈweč. ˈTaːj ˈbi! Če bi ˈtək bˈwọː, ko ˈčaːs, taj bi ˈse xuˈdiːč zˈnọsu ˈjox. Pa še z 

Lubˈlaːne bi jox pˈreci zˈliːfru.  

Prə ˈanmo ˈpaːro sọ ˈsə šˈlə k pọˈnọčnem, ˈsamo pasˈtiːr je ˈdoːma ˈoːsta, da ˈniː-bo se 

pˈraːzno. ˈPọːbu je ˈdọxcajt gˈraːtawo. Je pọ ˈtəsti staˈlaːži šnọˈfiːru, pa ˈbukle ˈnaːšu. Za ˈpẹːč je 

ˈsẹːdu pa jox ˈzačnu bˈrat. Kər naˈenbərt je ˈpəršu en sˈtər ˈdäːd ˈza-nmu ˈpunkəlnom. ˈPunkəl je 

ˈdaː ˈnətər za ˈpẹːč, pa ˈsẹːdu se ˈcoː. ˈPọːp se kər ˈaːm ni ˈzäː, pa bˈraː napˈrẹːj təste ˈbuːkle. 

ˈWəda, pˈriːdejo ˈgọni ọt pọˈnočce ˈdọːmo, sọ pa zaˈčẹːli: »ˈKa pa šət ˈpunk šˈto?« »ˈJa,« je 

ˈrẹːku, »an beˈraːč je ˈpəršu, zˈdaj je pa, ˈraːjtam, ˈwọnta ˈšo.« ˈZačnejo gˈläːdat ọˈkọːlo: nọˈbənga 

ˈkar! Pa ˈtọːta  təsti ˈpunkəl – je pa gˈnaːr bi! ˈPoː sọ ga pa ˈže ˈbaːrali, ˈkək je bˈwoː. Je ˈrẹːku, 

da je ane ˈbukle ˈnašu ˈgər, ˈkọlọmọn ̍ bukle, in je bˈraː pa ̍ kaːzu, ke je bˈraː. Zˈdaj sọ pa ˈwẹːdlə, 

de-j prəkˈlicu, de-j gˈnaːr pərˈnəswo. Je pa ˈkər napˈrẹːj bˈraː, je pa ˈdẹːda nazaj spˈraːji. 

 

Glasovna poknjižitev: 

Kolomon bukle ‛čarovniška knjiga’ 

Stare pavrške ‛kmečke’ hiše so venta ‛zunaj’ po sredini tak tram imele. Gor so imeli stalaže 

‛police’ in tam so hranvali ‛shranjevali’ kolomon bukle. Notri, so pravili, so take besede bile, 

da nisi vedel, ka(j) pomenijo, da nisi vedel, ka(j) si bral. Samo, donšnjiden ‛današnji dan, 

dandanes’ nobene kolomon bukle ne pomagajo več. Taj ‛takrat’ bi! Če bi tako bilo, ko(t) 

včas(ih), taj bi vse hudič znesel jih. Pa še iz Ljubljane bi jih precej zlifral ‛znesel’. 

Pri enem[u] pavru ‛kmetu’ so vsi šli k polnočnem(u) ‛k polnočnici’, samo pastir je doma ostal, 

da ni bilo vse prazno. Pobu ‛fantu’ je dolgcajt ‛dolgčas’ gratalo ‛postalo’. Je po tisti stalaži 

šnofiral ‛šnofal, stikal’, pa bukle ‛čarovniško knjigo’ našel. Za peč je sedel pa jih začnel ‛začel’ 



brati. Kar naenbart ‛naenkrat’ je prišel en ‛nek’ star ded ‛mož’ z enemu punkeljnom ‛z enim 

punkljem, culo’. Punkelj je dal noter za peč, pa vsedel se co ‛sedel zraven’. Pob se kar am ni 

vzel ‛ni mu bilo mar’, pa bral naprej tiste bukle. 

(Se)veda, pridejo [g]oni od polnočnice domov, so pa začeli: »Ka(j) pa šeti ‛ta’ punkelj [š]tu?« 

»Ja,« je rekel, »en berač je prišel, zdaj je pa, rajtam ‛verjetno’, ven[ta] šel.« Začnejo gledati 

okolo ‛okoli’: nobenega kar ‛nikjer’! Pa (planejo) tota ‛tja’ v tisti punkelj – je pa denar bil! Po 

‛potem’ so ga pa že barali ‛vprašali’, kako je bilo. Je rekel, da je ene bukle našel gori, kolomon 

bukle, in je bral pa kazal, k(j)e je bral. Zdaj so pa vedeli, da je priklical, da je denar prineslo. Je 

pa kar naprej bral, pa deda ‛moškega’ nazaj spravil.  

 

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

nujen 

 

Vir: Marta Repanšek: Bajže s Koroške. Ljubljana: Kmečki glas, 1995. Zbirka Glasovi, knj. 10. 

Urednica in koordinatorica zbirke Marija Stanonik. 

 


