
ROVTARSKA NAREČNA SKUPINA 

 

Cerkljanski krajevni govor (vas Plužnje pri Cerknem), cerkljansko narečje, rovtarska 

narečna skupina 

Pripoveduje študentka Taja Jereb 

Transkripcija in glasovna poknjižitev: prof. dr. Vera Smole 

 

Pa je hudič spet videl, da ne bo nič 

ˈEjnkat je bi an kˈmet, pˈro prekˈlina, kˈlie je zˈmiːrej. Je pa ˈpəršu xuˈdič x ˈnemu. ˈMu je pa 

dˈjaː xuˈdič, de-b mu paˈmaːγa ˈdiːlat na ˈpuːl, na ˈniwax, de- paˈmaːγa, de-sta sˈjaː. 

J-dˈjaː xuˈdič: »ˈKaːr bo  ̍ zeməl, bom jest ̍ jemu,« je dˈjaː, »ˈkaːr bo na ̍worx, boš pa ̍ ti ̍ jemu.« 

J-dˈjaː kˈmet: »ˈDabər ˈje.« 

Sta pa usˈjaː šuˈnica. ˈKa-j bla šuˈnica zˈriːla, kˈmet je šuˈnica paˈže, wamˈlaːtu pa spˈraːju. Pˈride 

xuˈdič, je pa kareˈnine paˈrowa wad šuˈnice, pa ˈneč daˈbi. 

»ˈXaaː,« je dˈjaː, »ˈliːtas s-me waˈkuːl preˈniesu,« je dˈjaː, »dˈruγu ˈliːta,« je dˈjaː, »boma pa 

dərˈγaːč, bom pa ˈjest ˈjemu ˈtistu na ˈworx, boš pa ˈti ˈjemu ˈtistu  tˈlex,« je dˈjaː xuˈdič kˈmietu. 

»U ˈrẹːdu (!),« je dˈjaː kˈmet, »pa ˈtak.« 

Dˈruγu ˈliːta ˈwarjeta ˈniwa, xuˈdič paˈmaːγa ˈos ˈcaːjt, sˈkuːz, ˈniwa wabˈdiːlat, ˈčest, je kˈmet pa 

kremˈpiːr usaˈdiː. 

Pa pˈride xuˈdič: »ˈAaː, zˈdej bom pa ̍ jest tu γaˈrejnu spˈraːju, tu zuˈnaːjnu, boš pa ̍ ti ̍ jemu  tˈlex.« 

»ˈJaː,« je dˈjaː kˈmet, »ˈti ˈkar spˈraːj!« 

Je pa xuˈdič tista kremˈpiːrjejca pakaˈsiː pa spˈraːju, kˈmet je pa kremˈpiːr sˈkapa, de je ˈjemu. 

Pa je sˈpiet xuˈdič ˈwide, de na bo ˈneč, de γa je waˈkuːl pərˈniesu. 

Ta tˈreːjku ˈliːta pˈride xuˈdič, je dˈjaː: »ˈLiːtas,« je dˈjaː, »ˈti-m ˈtut paˈmaːγa ˈniwa wabˈdiːlat 

ˈfaːjn, bom pa ˈjest ˈjemu ˈtistu u tˈlex -pa ˈtistu na ˈworx, ˈti-š ˈjemu pa, ˈkaːr je u sreˈdin.« 

Je dˈjaː kˈmet: »ˈDabru je. Pa ˈtistu.« 

Je pa kˈmet ˈturšca usˈjaː, je ˈturšca zˈraːsla, dazaˈriː, je kˈmet ˈšo, je ˈsaːm ˈtiste sˈtarže ˈturšne 

pabˈraː pa spˈraːju, xuˈdič je pa pabˈraː, ˈkaːr je blu  tˈlex  ˈkaːr je bˈluː na ˈworx, je pa ˈsam 



tista sˈlaːma ˈjemu, ˈneč dˈrujγa ne ... ˈjemu xuˈdič, ka je blu ˈsam ˈtistu wasˈtaːlu, ˈpa pa ˈni-te 

ˈweč pˈrit. 

 

Glasovna poknjižitev: 

Enkrat je bil en kmet, prav preklinjal, klel je zmeraj. Je pa prišel hudič k njemu. Mu je pa dejal 

‛rekel’ hudič, da bi mu pomagal delat na polju, na njivah, da bo pomagal, da bosta vsejala. Je 

dejal hudič: »Kar bo v zemlji, bom jaz imel,« je dejal, »kar bo na vrhu, boš pa ti imel.« Je dejal 

kmet: »Dobro je.« 

Sta pa vsejala pšenico. Ko je bila pšenica zrela, kmet je pšenico požel, omlatil pa spravil. Pride 

hudič, je pa korenine poruval od pšenice, pa nič dobil. 

»Ha,« je dejal, »letos si me okoli prinesel,« je dejal, »drugo leto,« je dejal,« boma ‛bova’ pa 

drugače, bom pa jaz imel tisto na vrhu, boš pa ti imel tisto v tleh,« je dejal hudič kmetu. »V 

redu,« je dejal kmet, »pa tako.« 

Drugo leto orjeta njivo, hudič (je) pomagal ves cajt ‛čas’, skozi ‛neprestano’, njivo obdelati, 

čisto ‛popolnoma’, je kmet pa krompir vsadil. 

Pa pride hudič: »A, zdaj bom pa jaz [to] gorenjo ‛zgornje’ spravil, [to] zunanjo ‛zunanje’, boš 

pa ti imel v tleh.« »Ja,« je dejal kmet, »ti kar spravi!« 

Je pa hudič tisto krompirjevico pokosil pa spravil, kmet je krompir skopal, da je imel. Pa je spet 

hudič videl, da ne bo nič, da ga je okoli prinesel. 

Ta tretjo ‛tretje’ leto  pride hudič, je dejal: »Letos,« je dejal, »ti bom tudi pomagal njivo obdelati, 

fajn ‛dobro’, bom pa jaz imel tisto v tleh in [pa] tisto na vrhu, ti boš imel pa (tisto), kar je v 

sredini.« Je dejal kmet: »Dobro je. Pa tisto.« 

Je kmet turščico ‛koruzo’ vsejal, je turščica zrasla, dozori, je kmet šel, je sam tiste storže 

turščične ‛koruzne storže’ pobral, pa spravil, hudič je pa pobral, kar je bilo v tleh in kar je bilo 

na vrhu, je pa samo tisto slamo imel, nič drugega ne ... imel hudič, ko ‛ker’ je bilo samo tisto 

ostalo, po(tem) pa ni (ho)tel več priti. 

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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