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[...] ̍Tȧː zˈgọdba s ̍ pẹsmijọf ̍ nọsi nasˈlọf ̍ Vẹːs met ̍Sọbọtọf in ̍ Böltincam. Liˈpọfci sọ ̍ vẹːs met 

ˈSọbọtọf in ˈBöltincam, dọ šˈtäre ˈpäla tüj ˈcuːk. S ˈcuːga ˈvösˈtọːpitä na ˈžäˈlẹzniškọj pọsˈtȧːj 

Liˈpọc. ˈNẹːgdaj je ˈtọː ˈbiːla pọsˈtȧːja ˈBöltinc. ˈỌvak je ˈtọː pˈråf, ka ˈnẹje väč pọsˈtȧːja 

ˈBöltinc. Zaˈtọː ka je ˈböltinska gˈrọfica ˈnẹː pisˈtiːla, ka bi štˈrẹka šˈlå pọ ˈńẹnọm pọˈsästv. 

Zaˈtọː je pọsˈtȧːja ˈbiːla napˈrȧːvlena v Liˈpọc. Zaˈtọː ˈBöltinc ˈnẹmajọ ˈcuːga ˈpọːläk svọje 

ˈvẹːs. V Liˈpọcaj pa ˈnȧːjdete tüj kaˈpẹːlọ, šˈtära je ˈlẹtọs ˈbiːla sˈtȧːra sˈtọː ˈlẹːt. Patˈrọːna 

liˈpọske kaˈpẹːle sta ˈPätär pa ˈPåväl. Kaˈpẹːla stọˈjiː sˈrẹːd ˈvẹːs. Zaˈziːdal sọ jọ pọ ˈlẹt ˈtisọč 

däˈvẹtstọ dävetˈnȧːjst. Madˈžȧːr pˈlẹː ˈnẹːsọ ˈpüːstil zaˈziːdat kaˈpẹːle. Šˈčẹːl sọ, kå bi lidˈjẹː 

ọˈdili v ˈBöltince, ˈgẹ bi i iˈmẹːl ˈbọle pọt kọntˈrọːlọf. Z ˈnọvọf ọblastˈjọːf pa je pˈrišlọ ˈtüdi väč 

svọˈbọde, pa tüj kaˈpẹːla. Pˈret kaˈpẹːlọf je tüj ˈpȧːrk uˈmẹtnikọf. Mọˈgọče je ˈnȧːjˈbọːkše, ka 

zˈdaːj prešˈtẹːjen enọ ˈpẹsem f pˈrekˈmurščin, f sọˈdọbnọj pˈrekˈmurščin, šˈtära je tüj naˈpiːsana. 

Šˈtära guˈčiː, ˈtȧː ˈpẹsem, o kaˈpẹːl, šˈtära je prazˈnüvala sˈtọː ˈlẹːt. ˈPẹsem je naˈpiːsa ˈnåːš 

liˈpọski ˈpẹsnik Fˈråːn Ciˈgȧːn - ˈCåk, ugˈlȧːzbọ pa jọ je mọj ˈọča Jọˈžef Tiˈvådar.  

Liˈpọːfska kaˈpẹːla – sˈtọː ˈlẹːt 

Liˈpọːfska kaˈpẹːla sˈtọː ˈlẹːt že stọˈjiːš, 

naz-ˈvaːbijọ k ˈtäb fse ˈväške pọˈtiː. 

Neˈvọːle ti ˈrazmiš, fse ˈnaše skˈbiː, 

mọˈliːtef s ˈtiː in sˈce vaˈsiː (!). 

Tˈriːkrat na ˈdẹːn nan tvọj zˈvọːn zazvọˈniː. 

ˈBiːm ˈbaːm ˈbọːm,  

ˈnaːn tˈvọːj zˈvọːn zazvọˈniː, 

ˈbiːm ˈbọːm. 

ˈPätär in ˈPåväl, ˈväːška svetˈniːka, 

ˈvüva sta ˈnåša vˈrȧːta neˈbäška. 



Liˈpọːfska kaˈpẹːla,  

sˈtọː ˈlẹːt že stọˈjiːš, 

na ˈPinkav ˈtämel te ˈtdnọ dˈžiː. 

Gọsˈtań za ˈsẹncọ, 

pọd ˈńim klọˈpiː, 

ọdˈzaja spọˈmiːnańa ˈvt te kraˈsiː. 

ˈPätär in ˈPåväl, 

ˈväːška svetˈniːka, 

ˈvüva sta ˈnaːša vˈrȧːta neˈbäška. 

[...] 

 

Opomba: Kratki a, zapisovani sicer z å, so v tem govoru z izjemo nekaj primerov manj 

zaokroženi kot v nekaterih drugih prekmurskih govorih. Še manj so široki kratki široki e, ki jih 

z ä zapisujemo le takrat, kadar je njihova širina izrazita. 

 

Pomen znaka [...]: izpust (začetnega in končnega) dela zvočnega posnetka 

 

Glasovna poknjižitev: 

[...] Ta zgodba s pesmijo[v] nosi naslov Vas med Soboto ‛Mursko Soboto’ in Beltincami 

‛Beltinci’. Lipovci so vas med Soboto in Beltincami, do ktere ‛katere’ pelje tudi cug ‛vlak’. 

Ovak ‛tako’ je tudi prav, ka ‛da’ neje ‛ni’ več postaja Beltinci. Zato ka ‛ker’ [je] beltinska 

grofica ne ‛ni’ pustila, ka ‛da’ bi štreka ‛proga’ šla po njenem posestvu. Zato je postaja bila 

napravljena v Lipovcih. Zato Beltinci nemajo ‛nimajo’ cuga poleg svoje vasi. V Lipovcah 

‛Lipovcih’ pa najdete tudi kapelo, ktera je letos bila stara sto let. Patrona lipovske kapele sta 

Peter pa Pavel. Kapela stoji sredi vasi. Zazidali ‛sezidali’ so jo po letu tisoč devetsto devetnajst. 

Madžari prle ‛prej’ neso pustili zazidati kapele. Hoteli so, ka ‛da’ bi ljudje (h)odili v Beltince, 

(k)je(r) bi jih imeli bolje pod kontrolo[v]. Z novo[v] oblastjo[v] pa je prišlo tudi več svobode, 

pa tudi kapela. Pred kapelo[v] je park umetnikov. Mogoče je najboljše, ka ‛da’ zdaj preštejem 

‛preberem’ eno pesem v prekmurščini, v sodobnoj ‛sodobni’ prekmurščini, ktera je tudi 



napisana. Ktera golči ‛govori’, ta pesem, o kapeli, Ktera je praznovala sto let. Pesem je napisal 

naš lipovski pesnik Fran Cigan - Caki, uglasbil pa jo je moj oča ‛oče’ Jožef Tivadar. 

Lipovska kapela – sto let 

Lipovska kapela sto let že stojiš, 

nas vabijo k tebi vse vaške poti. 

Nevolje ‛nesreče’ ti razumeš, vse naše skrbi, 

molitev si ti in srce vasi. 

Trikrat na dan nam tvoj zvon zazvoni. 

Bim bam bom, 

nam tvoj zvon zazvoni, 

bim bom. 

Peter in Pavel, vaška svetnika, 

vidva sta naša vrata nebeška. 

Lipovska kapela, 

sto let že stojiš, 

na Pinkavi ‛nekdanji potok’ temelj te trdno drži. 

Gostanji ‛kostanji’ za senco, 

pod njimi klopi, 

[od]zada(j) spomin(j)anja vrt te krasi. 

Peter in Pavel, 

vaška svetnika, 

vidva sta naša vrata nebeška. 

[...] 

 

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

nujen 

 


