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Smo blìː že štíːr utróːc. Mižéːrja j-bíːla ˈboĺ ko ˈne, ˈš smo zvidl, d ˈnem pərpéːĺjo š ta 

péːdγa. Óː làː, ˈš so dìẹl: "ˈZej mulrìːja ˈwən!" Štíːrje mùːlc, ˈdən z t drùːγəm, je blùo tu 

máːrc mìẹsc, mˈres, ˈwən u snìẹh. "Zˈdej wem bojo pərnéːsl ˈše-dneγa utróːka!" Mìː smo blìː 

ˈs jéːzuv. Òː, ˈš so ˈnem pərnéːsl pùopča. So dil: "Гa je báːpca pərnéːsla, γa je jéːla dóːle 

ːəˈdi." Tukùː so nem puvidal. Šìẹ so ˈnes spustìːl pa nùotər, naj γa γrimo γlidt. Mižéːrja, 

š mìː smo blìː boĺ stːrγn an rin, γa níːsmo blìː kej pərˈweč wesìẹl teγa bràːtca. Méːne se 

je ˈboĺ dpáːdla tista káːpca, k-j ˈmo, no rùožsto káːpco. ˈJes səm γlìẹdla ràːjš tisto káːpco ku 

njéːγa. 

ˈNo, ˈš puˈšt smo ráːstl, šìẹ so nem zmìːrom práːbl: "Jàː, tukùː je. ˈKədər príːde puwːdəń, ˈš 

tːjsta pərnéːse pine an ta s tːjstx pìẹn se narìedi pa utˈrok. Šìẹ báːpca γa lóːvi an šìẹ γa ulòːvi, 

γa néːse pa ta x káːjšn dəržíːni. Òː ˈjejš, smo se mìː bàːl tiγa! ˈNes je blùː že pìẹt!  

Šìẹ zˈdej je spìẹt zčìẹ ˈdš. ˈJejš, páːle nem bojo kej pərnéːsl! Dìẹ muj bˈret, k-j bi γáːnər 

ta n pːrvem mist, méːne je pa sːàːbo péːlju. "Póːjd, griwa γlidt zdej dòːka x puwːdń, 

če-j káːjšn véːlk ˈtonf, tmwìːš bojo γwìːšno nùotre pine." An swa γa dubìːla, tejst ˈtonf. Swa 

skkáːla ta čz wədùo, ta pu kàːmnəx, usàːk sːswojo pàːlco swa pːršla ta d pìẹn. ˈTem je bíːla 

na welìːka skáːla! Pa kokùo je bi tijst káːmən uštíːmn! "ˈLej," je di bˈret, "nùotre màː ta 

káːmən jáːmo, an γˈlej, tlìẹ se bùo utˈrok narìẹdu, skùos tuo jáːmo γa buo wéːda néːsla, báːpca γa 

bo pa ˈtəmle dóːle čàːkla." Àːlo màːrš! Usàːk sːojo páːlco swa strupìːla uˈse tejste pine! Swa 

blàː ˈkər zadwuóĺna! Tlìẹ nùotre γwìːšno na bo ubèːnγa utróːka weč báːpca uluwíːla! Ǝn usàːk 

ˈdš, kər bùo, mùorwa midwàː mirkt an skərbit an xudíːt tːjste pine tùːjč, d ne bùo nem 

spìẹt mùːlju ˈweč pərnéːsla báːpca. Stùːk, k-nes je blùː že pìẹt. 

 

  



Glasovna poknjižitev:  

Smo bili že štirje otroci. Mižerija ‛revščina’ je bila bolj ko(t) ne, še ‛potem’ smo izvedeli, da 

nam pripeljejo še [ta] petega. O la ‛o joj, še ‛potem’ so deli ‛rekli’: »Zdaj mularija ven!« Štirje 

mulci, eden za drugim, je bilo tu marci meseci ‛v marcu mesecu’, mraz, ven v sneg. »Zdaj vam 

bojo ‛bodo’ prinesli še e[d]nega otroka!« Mi smo bili vsi jezovi ‛jezni’. O, še ‛potem’ so nam 

prinesli pobiča ‛fantka’. So deli: »Ga je babica prinesla, ga je ujela dole ‛spodaj’ v vodi.« Tako 

so nam povedali. Še ‛potem’ (so) nas spustili pa noter, naj ga gremo gledat. Mižerija, še mi 

(sami) smo bili bolj strgani in revni, [ga] nismo bili kaj preveč veseli tega bratca. Meni se je 

bolj dopadla ‛je bila bolj všeč’ tista kapica, ki jo je imel, eno rožasto kapico. Jaz sem gledala 

rajši tisto kapico ko(t) njega. 

No, še pošedi ‛potem’ smo rastli, še ‛pa’ so nam zmerom ‛vedno’ pravili: »Ja, tako je. Kadar 

pride povodenj, še ‛pa’ tista prinese pene in [ta] iz tistih pen se naredi pa otrok. Še ‛potem’ 

babica ga lovi in še ‛potem’ ga ulovi, ga nese pa [ta] h kakšni družini. O jezus, smo se mi bali 

tega! Nas je bilo že pet! 

Še ‛pa’ zdaj je spet začel dež. Jezus, pale ‛spet’ nam bojo kaj prinesli! De ‛pravi’ moj brat, ki 

je bil gavnar ‛porednež, navihanec’ [ta] na prvem mesti ‛mestu’, mene je pa s sabo peljal. 

»Pojdi, greva gledat zdaj dol[ka] k povodnji, če je kakšen velik tunf ‛tolmun’, tamvi(di)š ‛tam’ 

bojo gvišno ‛gotovo’ notre ‛notri’ pene.« In sva ga dobila, tisti tunf. Sva skakala [ta] čez vodo, 

[ta] po kamnih, vsak s svojo palico sva prišla [ta] do pen. Tam je bila ena velika skala! Pa kako 

je bil tisti kamen uštiman ‛narejen’! »Lej ‛poglej’,« je del brat, »notre ima ta kamen jamo 

‛luknjo’, in glej, tule se bo otrok naredil, skozi to jamo ga bo voda nesla, babica ga bo pa tamle 

dole ‛doli’ čakala.« Alo marš ‛greva’! Vsak s svojo palico sva strupila ‛stolkla’ vse tiste pene! 

Sva bila kar zadovoljna! Tule notre gvišno ne bo (n)obenega otroka več babica ulovila! In vsak 

dež, kadar ‛ko’ bo, morava midva merkati ‛paziti’ in skrbeti in hoditi tiste pene tolč, da ne bo 

nam spet muljev ‛otrok’ več prinesla babica. Zato[k], ko ‛ker’ nas je bilo že pet. 
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