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(ПРИЛОГ ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈИ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ)

0Д

МАРИНКА СТАНОЈЕВИЋА, пољЕсол.

---- --

Домина СредњегаТимока је опкољена са свих страна

знатним планинским ланцима. С источне стране, грани

.цом српско-бугарском, уздиже се планинска греда —

огранак Старе Планине (Балкана), на којој има само

један прелаз, Кадибогаз, куда је пролазио стари пут

тимочка долина — Ratiaria (Apчар — Паланка); на за

паду је Тупижница, која се једним огранком прибли

жује источној веризи, те чине Вратарничку Клисуру:

с јужне стране су Тресибаба и заглавске громадне пла

нине. Ова котлинaчини СредњиТимок. Природним гра

ницама она је, према томе, довољно ограничена— одре

ђена. Данас у долини Средњега Тимока има неколико

села, а то су: М. Извор, Селачка (Семfusко, Салвчко), Кра

љево Село Јаковац, Јелашница, Горње Зуничје и Доње

Зуничје, која су се у доцније доба саселила,из планин

ских гудура и кланаца. Тимочка је долина за владе

турске била пуста, јер је њом пролазио знаменити

војнички пут друм), који је везивао доњо-дунавску

низију са Пишем. И не само у турско доба, већ и за

време римске владавине водио је њом знаменити кал

дрмисани пут, који се и данас врло добро очувао од

Краљевога Села до старога града Равне. Када је овај

крај ослобођен (1833.), плодна долина тимочка привукла
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је напред поменута села у равницу, што већ није случај

са селима на левој страни Тимоковој.

Становништво је махом старинско, а има приличан

број досељеника из Загорја (у Бугарској), који су се на

селили већим делом почетком прошлога века. Станов

ништво је, према томе, хомогено, сем што Ново-Корито,

познато и као Загорско Корито, припада и по језику и

по ношњи и по обичајима — Загорју, те није ни упло

овде у проучавање. Упроученој, дакле, говорној области

ова су села: а) на левој страни Тимоковој: Боровац,

Врбица, Мариновац, Дреновац, Трновац, Дебелица, Ко

жељ, Мариновац, Штишина и б) на десној: Мали Извор,

Селачка, Краљево Село, Петруша, Ошљане, Јаковац, Је

машница, Г. Зуничје и Д. Зуничје. Ну, поред овога, овој

области припадају још три села која су ван овога котла,

северно: Г. Бела Река, Грлиште и Лесковац. По многоме

се може закључити да се ова говорна област пружала

северно, преко Вратарнице, много даље. У народу живи

предање како је за турске владавине Црна Река била

тако пуста од турскога насиља, да у њој „за седам го

дина петао није кукурекнуо“. И доиста, када се баци

само летимичан поглед на становништво северно од

Средњега Тимока, наћи ће се најразличитијих насеље

ника како са Косова и Сјенице (као што су на пр. села

Сумраковац, Звездан, Вражогрнац, и т. д.), тако и из

крајње, источне Бугарске (Вел. Извор), из Мораве (на

пр. Леновац, Планиница, и т. д.), из Загорја (Вратар

ница и Заграђе), и т. д. Врло је, дакле, вероватно да је

овуда живео негда овај исти средње-тимочки елеменат.

Средње-тимочки дијалекат, према томе, обухвата

најсевернији крај тимочко-лужничке говорне области“

те сам му отуда и дао име северно-тимочки дијалекат.“)

Пре него што пређем на излагање о средње-тимочком

дијалекту, потребне су неколике напомене.

*) Према подели дијалеката источне Србије од Д-р А. Белића.
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Главни је смер овоме раду: а)да покаже карактерне

гласовне појаве, чиме он одудара од осталих српских

дијалеката. Према томе ће се новије гласовне појаве,

које долазе утицајем било књижевнога језика било су

седних (особито западнијих) говора, само мимогред по

мињати; б) да покаже најглавније законе у акценту, и

в) да утврди данашње стање Флексије код именица,

придева, бројева, заменица и глагола. После свега доћи

ће нешто грађе: народне приповетке и песме.

При обради овога предмета служио сам се само

својом грађом (белешкама о језику, народним припо

веткама, пословицама, загонеткама, и т. д.), прибираном

кроз дужи низ година. При овом раду као углед, наро

чито ради бележења гласовних особина, послужила ми

је опширна студија Омаља Броха IDie Dialecte des sidlich

stem Serbiens.")

Гласови.

I. Самогласници.

S 1. Самогласници а, е, и, о, у.

а) а. Изговара се, особито кад је под акцентом, као

чисто а : брав; мњгла (магма); образ; влага; баба, ит.д. Ако

није под акцентом, изговор му је врло често нешто мут

нији,те се једначи са полугласом: Богдан (Богдан); maceu

(пасем); растем (растем); јбав јубав, хубав, и т.д. (в. 53).

Али место овако замућенога а (6) чује се у неким ре

чима или о : домеко (али и: делеко, далеко); кровај

Uspasaj: кровдјек: почавра (пачавра), или e : uplјетељ

Upијатељ): петлиџан (патлиџан): дерак (тарак); jeалиха

1\ COno s nas --------- ---– - - - - - -

19490ma женограмија била је пишчева пева за проверени

""" У %- толини, а сада се овде штампа са врло малим изменама.
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(јаглика); Рећата (Ракита, име женско); реfijЈа (поред

psihija ирћаја, ракија); срченица (срчаница); Телијан

(Талијан): чераа (чарапа), и т. д. (в. S. 3.).

б) е. Самогласник е јавља се у средње-тимочком

дијалекту а) место првобитнога е: десн;десница;четipu;

небо; ведро, итд. б) место тв-а: брег (ст. сл.брkrbs; греј (грех,

грћхЂ; девер (ст. сл.дšверњ); лето (ст. сл. лbто); семе (ст.

сл. сhмљ); сејем (сејем); бем (бео); блед (ст. сл. блbдњу,

и т. д. и в) место старинскога назама А: бреме (ст. сл.

брћмA); ваме (ст. сл. вЋимAJ: време (ст. сл. врћмљ); девет,

десет (ст. сл. девлтњ, десАтњ); жетва (ст. сл. жAтва);

iме (ст. сл. имA); ljЈезик (ст. сл. њлазЋкЋ); (ј)ечмен (р.

„нчменњ); клетва (ст. сл. клтва); мек (ст. сл. мAкЂкњ),

памет (ст. сл. памлтњ); шета (ст. сл. плта); јастреб, детлич,

Utemeđuga, и т. д. — У началник а је (м. е) свакако

унето са стране. Ако е није наглашено, врло често се

мути : сољница (соменица); слаб (село); млекб (млеко);

свbстра (сестра), али мн. сестре и сњстре voc. једн. сестро

(в. S. 3.). У доста случајева место е чује се и : литер

(лептир); митнем (летнем); селин (селен); шелин (пелен);

синдица (сеница); сиiра (секира); сићирче (секирче);

fucéр (кесер,тесла); вuрамада (Берамида); Ницеља ке

. цеља); цћаиме (ципеле); шићеp (шећер), и т. д.

в) и. Северно-тимочко и је, у главном, или од ста

pинскога и : бијем; бисер ; видело; вама; вир: дивјак

(дивљак); дара (траг); жив; izpa; izЛа, и т. д. или је

од старога вокалати: бик (ст. сл. бЋикЂl: бивом (бљивомЋ);

бlствр (ст. сл. бљистрЋ); вадра (ст. сл. видра); висбк (ст.

сл. високу рада (ст. сл. риба); сарење (и сирање, —

в. 33.— сир); сирутка (сурутка); четири (ст. сл. четире);

станем (styd-), останем; hњем (гљиб-1; бришем, и т. д.

г) о. Акцентовано о изговара се јасно: нбсим; вбдим;

бој, и т. д. док је неакцентовано замућено, као полу

глас са основом i: дв"jiga (Двојица); магибв (лопов);

nas“-ulaga (IIолица); шs"Abāк (пољак), али — абље; гладима
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(гомила); и дина (подина); 8°рнinga (орница) и чисто—

арница (в. S. 3.). Једино је у квачка а од 6.

д) у. Одговара старинском у: буc ;југ; лук; шустиња;

смјга: струк; груда (грудва); кука љуба, и т. д. или је

постало од старинскога назала ж: груди; гусле : зуб:

круг : купина : мјдер (мудар, млдрЋ); оружје; мјка;

рука; субота: крут, и т. д. Само је у кокбљ (ст. см.

кжколњ) о м. ж., што је, по свој прилици, асимилација

према вокалу (ој у идућем слогу.

S 2. Вокали p и л (r, I).

а) р. Очувало се свуда: дрвб; крв; прс (прст); крн

(крњ); кршина (крпа); огрљак (ст. сл. огрлин); вржем;

поврзло: сpма (грч. ovoga : трпеза (даћа, грч. rodirec:

крс (крст, грч. христic): Вртоломеј или Вртолома (Врато

ломије, грч. Варбодошао: свекрва; смрт, и т.д.— Ако

се после консонантнога p изгуби помућено а (6), особито

у брзом говору, те се стеку р -- cons, онда р добија

Функцију вокала (р): philja (ракија(; рбта (работа); por

(раж); рокендица : рокlњ (ражањ); prija (хартија); Мр

тинци (Мратинци, мат. Martius), и т. д. (в. S. 3.). Tако

исто: шрут (перут, прхут, Ц. Г.).

б) м. (4, (). Вокално м очувамо се потпуно онде где

је било и у старини: војна (вуна); вuк (вук); вучег и

влаче (према влачим); вучем (вучем); гдјтам (гутам): Он

га гутнул ; гдјч (ст. сл. глЋкњ); грчање (ст. сл. глЋчанин);

грчким: дубок (дубок, ст. см, длЋбокЂј, али и дмибк,

длuбинá: Грми идиздмибин ; глибок и глибина (ст. сл.

глЂбина); буд (буха, ст. сл. блЋха); бдосерина (бухосе

рина); дубем дубем, ст. сл.дљбљ); дјжљн (дужан):Дужн

сњм ти;–журна и жјна (куна); ЖЈНе (име селу); жут

(кут, ст. сл. жлЋTњу: жутица (болест); жутимо (жутило:

жуте(ј)ем (жутим); жутеница (биљка; болест); жуч ужуч,

ст. сл. жмЋчњ): жJучка (жучка); кук (кук), кун, куну:
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кунем (ст. сл. клЋнљi: куца, 3. л. једн. (ст. сл. клЋцати):

к,учина (кучине); кучињав; музем (музем); и, н (пун, ст.

сл. плЋнЋ); и,кожанка (пужевка); и, кr (пуж); сузâ (суза);

сунце (сунце, ст. сл. славице); тус туст), и т. д. Вокално

Л може каткада постати и од консонанта м, ако шосле

њега, пошто испадне полуглас (в. S. 3.), дође који су

гласник: сунбша(иа поред славнбиаша и сл.“нбшајиа (сла

нопађа, Руzus amydaliformis, — јер зри када слана

пада); вuкнб, (уз влакнб, влакно), али pl. влакна; алтнб

(уз шљтнб, платно), али pl. mužтна; Lкот.јц (уз котлih u

котлац), и т. д.

Вокално се м замењује врло често са у у селима

на западној граници Средњега. Тимока (на пр. у Мари

новцу и Кожељу): вјна, кучина и т. д. али се у целом

Тимоку чује само: јабука и Бугарин м. јабука и Бугарин

(ст. сл. иблЋка, БлЋгаринЋ). Приметно се у новије доба

осећа замена вокалнога м са у не само у напред по

менутим селима, већ и у семима на путу што иде ти

МОЧКОМ ДОЛИНОМ.

S 3. Полуглас (Б).

Појава полугласа у северно-тимочком дијалекту

јесте једна од његових најмаркантнијих особина, која

му даје нарочито обележје међу осталим нашим дија

лектима. Јер, док су се остали највећим делом о под

младили“, заменивши полуглас пуним вокалом ка), дотле

се полуглас овде потпуно очувао. Северно-тимочки нам

дијалекат својим полугласом представља старији сту

пањ српскога језика. Полуглас је, врло рано, отпао

свуда на крају речи, али се за то очувао, не увек, У

средини речи, пошто је сведен од старијих 3 и о на

један полуглас, који се бележи овде са љ. Као правило

за првобитни, примарни полуглас вреди оно исто што
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и за замену полугласа чистим а у већем делу српског

језика. Полуглас се одржао у затвореним, а испао у

отвореним слоговима. Али се ово правило, због неодре

ћености отворених и затворених слогова, не може про

вести свуда, те ће бити поузданије правило: полуглас

се очувао онде, где би се, кад би испао полуглас, стекао

скуп сугласника, које је тешко изговорити. Како се

очувао полуглас у северно-тимочком говору, најбоље ће

се видети издаљих примера: мњгла (магла, ст. сл. мњгла);

ThВНо, тввнина, тавница : двн, двнicка (ст. сл. двнњ); цвкло

(стакло, ст. сл. стњкло); цRма (наочари); цвкмим се

(сијам); дšити и двитерја (кћи, ст. сл. двшти); сон (сан);

дњска даска); можа (лаж); лажља; мВожем; швс (пас); без

безбвина (зова); вишка (уш, ваш); зšлва, зšлвица (заова);

лакат (лакат); мос (маст, ст. сл. мЋстБ, лат. mustum):

нбкњT (нокат, ст. сл. ногњTњ); чвGp (чабар, ст. сл.чњбрњ):

чобрњак; ошљнвк, pl. onihHци (опанци); нiusu (наћве):

бkuВа (бачва); чешљ(чешаљ); стршљЉ(стршљен); шасмце

пасмо); часвлница (чисаоница); јагњнци јагањци, ст. сл.

агнњцњ); оцiг (оцат, ст. сл. оцњTњ, мат. acetum); — све

именице на -hиц: комбиц (колац); двизиц (двизац); ква“chu

(квасац); конhu, (конац); лимбиц (крупник); скакви и скљ“кibu

(скакавац); мртвВц (мртвац), pl. мртвњци и мртњвци; св“нihц

и свHви (санац); сивиц (сивац, врста крушака); смешћу;

тенби (тенац, вампир): uошиц (попац“; кукљhц, pl. кукљци

(кукљац); Кунihu (hунац, сулундар); Б.“ps"вац (Боровац,

село); врашћу, вр"uhu. и вршћиц, pl. врњаци (врабац);

удовц (удовац); јемљц јемац). итд., или: старљц (ста

рац); магарц (магарац);јарц (јарац), и т.д. где љ може

и испасти, те: старц, магарц, јарц. — Речи на -sк:

шаљк (диња, пипун, лат. реро); јечменик и ечменик

(јечмичак); дбмљк и домак (dim. од дом); chњк (санак);

песак и песак (песак); Тресак (вис) и трeсaк (тресак);

крбTAR (кротак): крđтик (кратак); нichk м. низвк (низак;

иматик (плитак); реток м. редак (редак); танак (танак;
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тешкм. тежак тежак: горк (горак,итд.—Придеви на

-вн: бесен (бесан);блан (болан):верн (веран; вредљн (вре

дан; грешљан грешпан); грбзен (грозан, ружан); páвн (ра

ван); сладокјсин (сладокусан); жалон (жалан); паметљн

(паметан); крjubн (крупан); Abcbњ (масан); тесн (тесан),

и т. д. — Заменица сав гласи св, а у вњ3дн — вњс.

Полуглас код глагола, на пр.: одšнем: Oчу да одbнем

мáлко; мВЕнем макнем) и сложени : зв“мВКнем (замак

нем); н“мнкнем (намакнем); примhКнем (примакнем);

домБакнем (домакнем); одмВКнем (одмакнем); размВкнем

(размакнем); chњем (сахнем); усšнем (усахнем); преchњем

(пресахнем); иchњем (исахнем); на твкнем (натакнем):

НbrbКњл јáгње на ржњњ; ubueм (шанем): Што шhичеш "

— свне, 3.једн.; свнуло се, свињало (сване, свануло се),

и т. д. према твно, ставнило се (аналогија по супрот

ности значења речи), као што је, без сумње, и начfic

према двнic;-Thuкам (тапкам); жBнем(жазнем,жигнем);

ишвом (ишао); дошл; цвтi, 3. једн. (цвати, цавти, чак.);

давни, 3. једн. (звони, звечи м.дЗвњни), али увек само

дзвbнотарка (овца што носи звонце).

Између именица мушкога рода без наставка у но

минативу једнине и постпозитивних чланова (-н, -в, -T)

увек је полуглас: човеко-в, човекв-т, човекњ-н, а тако и

после других адјективних речи: моuja-s. мбије-т,

мбија-н; твбија-в, твбија-т, твбија-н; дббрија-в, дб

pрије-т,дббрија-н, ит.д.—Полугласје у двнi-c (данас),

двнi-ска (данаске), начfic (ноћас, начf-ска, јесенi-c (је

сенас), јесенi-ска, врло стар, стар као и у напред поме

нутим примерима.

Полугласу предлогу сb, кадјеу сложеници,задржава

се, ако би се његовим испадањем стекла група сугла

сника,тешказаизговор: cbudilјем 1.sing. (сашијем); свод

дзидам (сазидам), али: свијем (савијем); згорим (згорим:

ствбрим и сотвбрим : стijрим, и т. д. У собу)(јем (изујем),

неће бити о од њ, већ из с-објем. Тако исто биће и :
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соберем (саберем) из с—оберем, одатле собор (поредзбор),

а према оваквим примерима и: сомељем (самељем); со

биштим (саопћим); али свет, советујем (савет, саве

тујем), биће, по свој прилици, странутицај(можда утицај

црквеног језика).

У предлогу кам, ком-то полуглас се држи: Дојдете

ким нас. — Он ћимну с руку камто мене.

Полуглас испада, на пример, у: шњевам 1. sing.

(сањам); имадне (подне); илšдниште (пландиште); шла

днуlЈем; ици (рl. од шљс); зло (ст. сл.зЂмо); саим (спавам);

тица (ст. сл. пњrтица); чела (ст. сл. бњчела); ченица (ст.

сл. пњшеница); сто (ст. сл. сто); крјика (ст. сл. кроу

шњка); овца (ст. сл. овњца); бива (бачва, ст. сл. бњчњва);

шотка (потка, ст. сл. потњка); pl. на пр. од јунihu, Rолing,

слеubu,—јунци, кбнци, слегаци : од ретњк, горњк — pl.

perhu, 26plu; од босан, тесан, вредљн, грешљн. pl. бесни,

тесни, вредни, грешни. У торник, са отпалим полугласом,

отпало је и в (вЋтор-).

Многе су речи, док се полуглас држао на крају

речи, имале групу сугласника испред крајњега полу

гласа. Отпадањем полугласа на крају речи, речи су се

свршавале групом сугласника које је тешко било изго

варати. Тога ради јави се млађи, секундарни, полуглас

међу њима, који се и данасдржи. Такоје, примера ради,

придев добар гласио у то старије доба добра, а доцније,

пошто је г. отпало на крају речи, тај придев у северно

тимочком говору гласи добар (са „непостојаним“ Б. Ево

још неколико примера: шљкiЛ (пакао, ст. сл. пњклЂ); швабр

(папар, ст. сл. пњпрЋ,лат. piper, грч. Tergu;чобар (чабар,

ст. сл. чњбрњ); веulp (вепар ст. сл. вепрњ); воск (ст. сл.

воскЋ); ветар (ветар ст. сл. вbтрњ); котл (котао, ст. сл.

котлЋ); мисл (мисао. ст. сл. мЋслњ); мбзвR (мозак, ст.

сл. мозгњу; б2њ (огањ, ст. сл. онњ); бдар (одар, ст. сл.

одрЋ); петл (петао, ст. сл. пћтлБ): вител (витао, ст. сл.

витлЋ); сврдим (свpдао, ст. сл. сврљдљ): Гмитар (Митар,
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лат. Demetrius); Петар (Петар, ст. сл. ПетрЋ, грч. Перо:

шесн (песан, песма, ст. сл. пћснњ): Мh 20амена ме у песан

запела, — габар (граб); плесњБ (шлесан, ст. сл. плЕснB);

бастир бистар, ст. сл. бистрЋ); бСтар (оштар, ст. сл. острЋ):

рекihм и рекам; утеком; авком; секњл; гребл, нагнал (на

такао); вјкл (вукао); облеком (обукао); седљм; máдвл ит.д.

Ами групе сугласника ст, шт, зд, жд, нису развиле

полуглас: мис (лист), прс, крс мљс (маст, лат. mustum),

гроз (грозд), веш (вешт), држ (дажд), и т. д.

Самогласници е, а, о, ако нису под акцентом, „муте

се“. Тако:

а) полуглас м. е: уз камење чује се камљ“не, али

nom. sing. кáмен; чв“мб (чело): Удари га у ча“мб; земља

и земја, али: ј-зв“м (у земљу): Врљај ј-зw"м, ако оч да

имаш; — на-зам (на земљу); бд-зв“м : Удари га бд-зв“м;

učб-а“м; ва“Os'нinga (воденица); мла“K6 (млеко); са стра

(сестра), али pl. cécтре и са "стрв, voc. céстро, дв“дв“-Ђбрђа

(деда-Ђорђе); за"јтин (зејтин); меch'u (месец); užar"те, али

waЗете (пазитеј: истра"знам се (истрезнио се), и т. д.

б) полуглас м. а; то ван и тован (таван: кваси

(квасац ; скi“Khц (скакац); св“нihц (санац); Ms."рђdra (Мар

гита, лат. Margarita); ка“мина (камина), али: камен, ка

мљ“не; ја“јцé (јајце), али pl. jáјца; зајбли (зајам): 30"jhм

брашно врча; — ба“штá (башта, отац), али баштина :

Овој је моја баштина; — ка“тран (катран); кћ“тр“нBR

(катранак, врста цвећа, зове се и развалд-род); кљ“три“

нinga; u pet, uopćН и шерен (шарен); мада“вина (хла

довина); мејд"нџija (механџија); мушке“pче (мушкарче);

pl. мушкарца; ДА“вњан (Дамњан, лат. Damianus); подвигс

(појас), pl. wöss"cu; зашт (запат, приплод), али: шатим:

Патим стоку,док: шатhм сњм; мограма (марама); коли"и

(калym); zhaos"A"к (газдалук), али газда;— клуб“ли“R

(камабалук); манара (манара, секира); Богд"н и Богдан

4) Дијакритичне знаке употребљавам на овом месту; даље врло ретко,

из техничко-штампарских разлога.

диллкктолошки звоник, књ. II. 24
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(Богдан); Ms."гдb"лена (Магдалена), али Мага; богме“ма

баглама); такbв (такав), ова"кšв (овакав); онаквв (она

кав); каквв (какав); сјb'ji, 3. sing. (сјаји): Што ми

сji"ljili nроз гбру зелену. — Предлози на, за, раз, кад

нису под акцентом, а саставни су део сложене речи,

гласе: наг", за", ph's : зв“вија, 3. sing. (завија, кука): за

вија књ"но чума, али: Зав“вија књ"но луда; звал сам

(запео сам); зв“мћкнем (замакнем); некљ“дем (наклaдем,

нпр. огањ); немнкнем (намакнем); растбчим (расточим);

pu"спарл (распро): Д6ктур га рi"сирл, размВКнем (раз

макнем); purcKu"рујем (раскарујем); ни“Thњнем (натак

нем); за "дремам свом (задремао сам); за"cak.A chм (заспао

сам); зв“дзидам (зазидам); ка“нтi, (3. sing. канти, чами):

„Нек там ка"нтi"; aotun"дâли (попадали): Пошs"дâли кр

стове, и т. д. Т

Где p може узети Функцију самогласника, полу

глас се често, особито у живљем говору, губи: рбата

и ph'60Tа (работа); pботим; philja, psihilija „psihija и

pefilја (ракија); prlja (xартија); pбија (арбија); ратин

(аргатин); рокihњ и ра“жhњ (ражањ); рок (раж); Мртанци

поред Мртанци (Мрата, лат. Martius); катрник, поред

књ"три"нihК: књ"трнiuga, поред кљ“трв“ница, али кљ“тран (ка

тран); врабц, поред вр"uhu (врабац); јерihм и јефм (јарам);

тpндавим и трендвил (трандовиље, грч. pnavragvov,

althaea rosea, Linn.). Тако исто и после м може замући

полуглас (секундарни), и онда се чује сонантно м (1:

сунбахаиа, ређе : слi"нбша(иа (сланопађа, Руzus amydali

formis); вuкнб поред вла"кнб (влакно), али pl. влакна:

шутнб поред шла“тнб (платно), али pl. шлатна; богума и

б5°гма“ма (баглама); кот.јц поред котлing (котлац), и т. д.

Речице (свезе) да, ша, та, кад су ненаглашене, изго

варају се врло често дв“, шљ“, т.“: Ја-чу-дв“-дбјдем, шљ“

os-видимо ш-чемо рbботимо. — Убаво тв-се-не-зна

Поменути вокали (е, а, ој, ако су на крају речи,

не муте се, као што се види из предњих примера.
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Док се вокали а, е, о замућују кад нису под акцен

том, дотле и и у са своје особености, као год и у ру

ском језику (и, њ, у), нису изложени сличној гласовној

промени. Вокално се у“ (ређе и у страним речима, по

главито у речима узетим из турскогјезика, мути: збšн

(зубун, tunicae genus); чивилik (чивилук); кљблik

калабамук); калва (калуп); јестlк јастук); аргитмик (ар

гатлук); резилк (резилук); индимак (инаџилук);јенићк

јанџик), али: кулук (кулук). У множини све овакве

речи задржавају полуглас: зобне, чивилици, књлinu,

јестБири, јениБци, и т. д. И чисто народне речи са тур

ским завршетком -лук имају полуглас (-мљк): љшовлbнк

(моповлук); гњадњлВК (газдалук); шијлВК (пајамук, и т.д.

Полугласје мутан вокал, коме је у основи кратко а.

Бележим га са њ, било да је од примарног г. или њ (јер

се подједнако овде изговарају), било да је секундаран

или од замућенот О, а, е. Али има случајева где је полу

глас замењен пуним вокалом. Тако, на пример, каже

се увек: благ-ден (благдан); Вемиг-ден (Вемигдан, Ускрс),

али: Петрбв-дан, Гмитров-дан, и т. д. Свакако је ово

утицај црквенога језика. У бсом (осам) секундарни по

луглас (м. "освм) је замењен са о свакако шрема вокалу

у првом слогу; шрема бсом има и седом-седам м. "седљм.

У ложица (старије љжица) у место полугласаје чисто о,

које је, као аналошка шојава из ожица и можица (кон

таминован облик), млађа појава, можда из књижевног

језика. Познати гуштер држдевњак или (старије) даж

девњак зове се овде деждевњак или деждевник,те је по

луглас замењен чистим е (реч је сложена из држд-дажд).

Биће и овдеједначење полугласа према вокалуеу идућем

слогу.—УПавол (Павле, поред Павел, Paul o је место се

кундарнога полугласа.—Увбздук(ваздух, ст. сл. вЋздоухЂ)

о је по свој прилици из црквенога језика. У цибан

24
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жбан, џбан), речи иначе тамна постања, и стоји м. в.

(ст. сл. чњбанЋ). — У четим читам, ст. сл. чњTж) е м. њ:

„Шркварка-та чете, чете књко поп“, али чује се само:

числница (чисаоница). — У зовћм о је према презенсу:

зовем. У соберем (саберем), собор (сабор), собујем (изу

јем), и т. д. о није од њ, као што је речено. — Према

придевима на -овњн : јадовљн (јадован), купадвин (купо

ван), и т. д. постало је љубвин, а према овоме: љубв

(лsубав), љубвник (лsубавник). Дакле није о из в, нити

је то утицај црквенога језика (Maretić, Gram. p. 88..

Врло ретко се чује у основи полугласа е, то обично

бивау селимаближимЗамлавку: чBбВр(чабар); чBObpњак

(чабарњак); вета“p (ветар); вешљ“p (вепар); метар (метар:

дв“штеpjá (кћи); Гмитар (Митар, лат. Demetrius), и т.д.—

Можда је ово " производ једначења самогласника.

Али се полуглас, особито у селима на мевој обали

Тимоковој (на Тупижници): Мариновцу, Кожељу, Ма

њинцима, ит.д. где је утицај западнијих говора (у којима

је њ = а) јачи, ближи изговору чистога а (бележим га

са а“) уда"вица (удовица); вара“ш (варош); ва“да“нiva

(воденица); бива“лица (биволица); cipa"в (сиров); Пра"T

(Пирот); ма"да“вина (хладовина); па"ла"вин (половина;

па°њава (поњава); мла"коб (млеко); са"стра (сестра); ма“

тика (мотика); са"мб (село); меса“ и (месец), зајтин (зеј

тин), и т. д. Из ових се примера види да замена по

лугласа обухвата и најмлађи полуглас (замућене: а, е, о,

а да не говорим о старијем полугласу: бачва, дан, нáчви,

опанак, и т. д. Али се место замућенога а чује и чисто

скоро е (бележим га са е“); де“рувјем (дарујем): „Цар

де“рувам Циганина“, али: дар; де“дем пореддв“дем (дадем:

али: „Дај-ми“.— Богден поред Б6гдњfH (Богдан); шерен,

шљ“рен, (шарен). Особито ово бива од замућенога а, ако

се испред њега налази је је је поред јајце, али и

јајца; је"phм поред Џефм јарам); је"нџik (јанџик); Uje
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peбица (јаребица); јесен (јасен, fraхinus); lje"стik (ја

стук); Uje“теган (јатаган); Uje“шмак јашмак); lje"pluga

(јарица), и т. д.

II. Сугласници.

S 4. Сугласници ћ и ћ.

a) H. Сугласник 5 чује се у туђим речима, особито

место г испред меких вокала е и и, као: Ђбрђа (Ђорђе,

грч. Габрутос), Бора, Ђока, Берго: ванђелије јеванђеље,

грч. Evagykuov); калуђер калуђер, грч. хадуроc); ми

турђија или летурђија (летургија, грч.Živrova); ма

fije (магије, грч. исува); Морбита (Маргита, лат. Mar

garita); Ђура: „Болњн Ђjра у горице лежи“;— Ђурђев

дан; јул (ружај: „Ђул се рбни, по девојhу пáда“; –

Анђел (анђео, грч. dyyelog); Анђелина: „Анђелина воду

љила;“ — међен (леген): „Једна нбси воду у међен“; Пе

маја (hемија): „Па ју тури у бембије“; — Бемиџija:

„Ђемиџije, брajhа да сте!“ Ранђел (Аранђем); дизfiH

(дизгин): „СБ"стра му дизfiH држи“;— бидија: „Јуначе,

муда ђидијо! и т. д. али врло ретко и: шурим (ћур

ћевско јагње); Баја-Џора (Баја Ђора); Ранџул (Ранђел—

Аранђел), или шанаир (панађур, грч. razvijЈугос.

Као год у страним речима, тако се г. палатамизира

(умекшава) испред меких вокала е и и у б и у чистим

народним речима, без обзира на порекло вокала е и и.

Изговор му је у том случају, као чисто ђ на пр. у нбе

—ноге, као год у вође (duces). Примери су многобројни:

дбга (кора за питу), pl. ббе; слуга, рl. смјбе: „Цар си

прати две верне смје";— верiza, pl. веpije: „Узете ти

деветбри нбжи, и на нбжи стоструће верifе“; — дуга

—дје;залбга (обојак)—залбе; товага—товађе(тојага);

снагá—снађе; глођlњfе (глогиње); бођlње (богиње); floca

(гиџа): „Оддве божечњбБр винб“; flew (гинем, пођинем:
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„Мушкочедода ти пођине“—дуг, дјfu, дје,(дуг: дрju

(други): „Дрjћи сњм му у селин врљила, семин свне, он

за мен да сHне,“ и т. д.

У речима: Ђак (грч. дuizovog, лат. diaconus), lave,

Nako, fisом (ћаво, грч. добродос, лат. diabolus), fasолит

– I је из д и ј које је постало из и. Тако исто и у

љује—људи (ст. сл. лкодине), а можда и у тимје (задњи

део секире, тимјт, ст. сл. ткилЋ), док је од гроз (грозд),

pl. грозје и грб језе, од гвоз (гвозд), гвозје и гвојзе, pl. гвбјза

(справа за хватање курјака, лисица и т. д.).

б) f. Што је речено о консонанту (), вреди и за К:

ако, у страном речима, дође к испред меких вокала

е и и, умекшава се у К: fikca (кеса): „Тури паре у Несу“:

ћисер (кесер, тесла); Неремида или ћиремfiča (hерамида,

грч. хараџи; белеup (добит, Мелеарим; ветен; белгија

(грч. zAcovi. Tipu (грч. Корило: воде: „Под јестњче

шњренб fečе“;— fuljbлмет (кијамет); fuego ими Кемер:

filњијума: Кирilја (кирија), Нириџија; теphi(j)е (тергије):

„Па ју тури у теphilje", и т. д.

У домаћим речима ово је умекшавање (шалатами

зовање) гpленога к испреде и и потпуно изведено свуда,

па ма кога постанка били воками е ш и. Изговор му је,

напр. у меће рjће, (меке руке), као го v f. у меће (ставља)

и вруће (fervide) у нашем књижевном језику. Примери:

Тева (Кева); fевтi, 3. sing.: „Ђерjua-на Невтi“; двска,

pl. досНе: „Не глбџу ме дiche jaвoрбве“; – „Тудéк има

дlсhе чамовите“; кукa, pl. куће (т.ј.куке); рукa,pl. ple:

„Уpумемумедендудук“;—стоcrpljke:„Урућему стоcrpite

вериђе";—мбрсНе морске:„Béце сујеморсMenијавице“:

—борife: „Бор си борifе говори“;–rekule (Teute: „Tk

шће су ми, мале, твоје речи“; прилика—прилifie: „По

прилifеСтојан беше“;–брkrhe(voc.sing.). „Штоми,брат

Не,патњBњâнмирише?“—fijs"вица (кихавица); Загбрћи

ња (Загоркиња): „К6ло вбди Миља Загбрћиња“;—fund,

3.sing. Rumu:„Типолуводудонбси";—hina (кима); filјм
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(кихам); ficeм (кисео); ficeлица, fich"лица (киселица),

ћисељак (кисељак); hidra (кита): Свилне ћете коњу до

копите;— firим (китим); наћiтим (уз ни“firuw): Бела

Páда наћiтена ;— filteN (кидам), отile:M : OThuth си

здравњц; — Нитат (китаст): смиљ ћитат; Кишовит (ки

шовит): Тај ми годин Кишовита беше; Pekira (Ракита);

hivам (кимам): наћiмнем : С десну ти руку наћимну;

—ps"hilja (pe“hilja, philja): Г6дина ти понема винб и

ps"filју; Керкa, pl. fiephe: врачка pl. врачfie: мањсhiu:

нећи (неки): Има л' туј неfu P– штiphuЊа (птиркиња,

грч. arranga); домfe (voc.): Домбе-ме, нигде ли те нбма!

— попушка (и пљ“шушка). pl. motrijuhe: дупка, pl. дјаће

(рупа); сећара или сићbpa ; тиће„теке): О месече, царев

неверниче, што не грејеш цару на вечеру, тибе гре

ljЈеш ајдуком по гору? – свађи (сваки): Свáћи дњн му

иде на рбвину (гроб), и т. д. Ну ако се испред ке и ки

нађе ц, умекшавање се не врши, јер су цћ тешки за

изговор: винцки суд, винцке чаше, али вањсhи суд,

вињсhе чаше; свđнцкu omilugu, али: свињсhi (или свињсhu)

оabнци.

Ако се десе испред грменика к меки сугласници:

Ј, -s, th, онда се к умекшава у Н., као што се види из

ових примера: девојha (Девојка): Валима се Севдија де

чвбја: девојhин: Што цвемиш девојhину мајћу — мајka

мајка): За њу мајћа жамно жáли; – жјtha (кујка);

дјњfa (Дуња): Hњсњдима дјњfе и јабуће ; Милојka (Ми

лојка): сčjћа (сојка): Крешти својta no 6páниште;—Ста

нбјва: старбјka: Старојha појде, снаје наруча;— јka

(ујка): СмејJéм се на јtly Ивáна; – Евpejha ; на до

крају (на крај крајева); ббљha; вешаљћа поред вешљ“љћа,

(вешаљка, мост); вузšibia (вузаљка, клизалиште); жељla

(жељка, корњача); зељha (Зељка, глава купуса); кудељћа

(кудељка); метаљћа (метаљка, некаква очна болест); не

вест).њfia (невестуљка, невестица, масица); црзáљћа (пр

заљка, клизамиште); путаудаљћа (путпудаљка, препе
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лица); два шупљ.њfa (ajmahљк, диња, пипон); рукбљha

(рукољка, руковед); савељha, ch"вељha, совељha (савељка,

чунак); садiљta (садиљка, садилица); сивуљha (сивуљка,

сивуљица); сисаљћа (сисаљка, сисалица); чешаљћа (че

шаљка, чешаља); шаљћам (шиљкам се); штипаљћа (шти

паљка); дрбањfa (Ардањка); путања (путањка, путања);

свињМа (свињка, игра); сењfia (сењка, сенка); Северињfia

(Северинка), и т. д. — Aли после ш и ч остаје к: ви

мушка (виљушка); вuторбшка (виторога крава); вртешка

(чигра); жишка (жижак); кокбшка (кокош, pl. кокбиће);

љуљашка (Љуљашка); мишка (миши: бањшка (реп);

острушка; гмечка; врачка (врачара): filiua, и т. д., док

pl. валушће, вртешће, врачfе, и т. д

Примера за К. од тј има самоудомаћин или домаћин,

ами се чује и као к" (у рус. јез..) испред меких вокала:

домак"i или домајк“ бан. — Поред облика двити чује се

често ћерка, filoа поред керка и кера. Уз облик до

маћн чују се и ови, где је Н од т и ј из и (тј: брijћа

и браћа (ст. см братина), цвеће и цвејMe (ст. сл. цвћТин),

трећи и треfu (ст. сл. третии), поред: цвејк”е и трејки.

Као што се у новије доба осећа тежња, да се не умек

шавају грлени к и г, те се, на пример, место рihe (IIIто

је најобичније) чује и руке или руке, тако се и у до

маћин, цвеће, трећи и т. д. јавља и к или к' место f:

домакiH ими домак"шн, цвејке или цвејке, и т. д. Отуда

и сирке или сирке место обичнијега сирће (или оцiri.

Ако испред ћ (од ко дођу м или н, и они се умек

шавају: н у њ, и у љ: доколењfе (доколенке, чарапе

до колена); каминкa, pl. камињfе (буба); котленкa, pl.

котлењfе (ракија што се даје као кирија на казан за

печење ракије); Ленка — Лењfe (voc. sing.); мешанка,

pl. мешањfie; цртанка— uprible; странка— страњfe;

црнка–црњfe; нанка—нанifie (voc. sing.); Севербанка—

Северињfuчи; HiHко–Нинškuчи; белка pl.бљhe; томка

— тд.њfе—тољhu ; ов6лко— овбљће— овољku, и. т.д.—
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У сењКа најпре је било сенка, па одатле множина сењfe,

одакле је њf (односно ћ) прешло и у номинатив јед

нине: сењfia. Тако се поред правилног банка чује и

дањfia (од бањfie).

Сугласник н испред ћ (од кj палатализује се и

онда, ако га раставља с: од винб наставком -ски има

вањсhи. Али, ако грменик к није умекшан (због пре

ласка сугласника с у ц), онда се држи н: винцко буре,

ланцко лето, винцки судове, ланцки снегове, свинцко

месо, и т. д.

S 5. Сугласници ч и џ.

Од нарочитог су значаја сугласници и и ч. Пра

стари скупови сугласника дј и ј, који су различито

замењени у словенским језицима, дали су у овом ди

јалекту свуда: dj— и, tj.—ч: меџа (међа), свеча (свећа).

Консонант и од dj., на пр. у меџа, изговара се шот

пуно као и у шак, шамија, оџак и т. д.; а ч (од ј),

на пр. у свеча, као ч у чаша; или ч у шлечка—плеће, .

као ч у мечка. У новије доба, особито у западном

крају (у селима шо Тушижници), приметно се и и ч за

мењују са 6 и Нl: веђа, свећа. — Многобројни су при

мери у којима се ова, свакако старија, Форма и и ч

може потврдити. Тако:

а) за и : веша (веђа): Béguе су је мбрcће пијJáвице;—

преиа (пређа); рид (рђа), рићев риавејем; — грашанин

(грађанин); граша ; сунбша(иа (сланопађа); белграџанин

(београђанин); види, 2. sing. imperat. (види, виђи, ст. сл.

виждљ); видијем или вишевам; јеu, 2. sing. imperat. (једи,

јеђи, ст. сл. наждљ); меџу (међу): Момњк стоји меџу две

девојhе:— гледи (глеђ), гледи бишем; páguaљ (рађам), рошен:

Тој ми је рошен брат; рашање; сваша (свађа), свашам се:

Слнце сретне, свc ciнце се сваша ; — глбием (глођем):

Ни ме глбиу дЊcће јаворбве; — гашам (гађам): Стегни
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пéкљу, гацај мечку:–угашам, нагашам, погžцам,згашам;

поошанин (похођанин): Кнбчи че ми дбјду поошање;—туи

(туђ1: Туцић је мájћа немилостивна;— је (хуђе, горе;

младе), соmр. (млађи): Јане прати најмлашега брата; —

туциљiВ :Туџá је мájћа туциљisa;—риџ (риђl: говеши (го

веђи): Говеша болес; госпоџа (госпођа), госпоušнка. и т. д.

Примери: цурим—ћурђевскојагње, Ранџум-а—Аран

ђел, Баја-Џбра (домишљан, чувен у шаљивим народним

приповеткама, као од прилике што је Насрадин-оџа),

готово су једини, где је и дошло место ђ (паматали

ЗОвано г).

б) за ч: вбика (воћка, плод); вреча (врећа): Срећу

у вречу, паре у торбу : — гаче (гаће); zauruк (гаћник;

меча (лећа, сочиво); мачеја (маћеха); помоч (помоћ);

сабмоч : нibusu (наћве); среча (срећа): Добра среча . —

али: несрећа ; черка (ћерка), поред дити, ћерка или

к'éрка : TRepo Jáно, вирје те однело! — полноч (поноћ):

Ако буде војну добра среча, до аблночи босиљњк да

никне, од полночи босиљњк грање да рњ"скрпи!— ноч:

Два славеја сву ноч препојáше, сву ноч поју вњ3дњн

гњездб праје:— синоч: Леме,Дено–кара Дено, куј

ти мину синоч двćбри? — алачам (плаћам): Сњ"мб плача!

— грбчу (грокћу): Грбчу свиње по пњ"дину-ну; вачам

(хватам); завачам : Овчарко, твојJé завачање, књк6 си се

синоч завачžio 2 — врачам (враћам); трачам (праћам:

врчам: ЗњjБM брашно врча; бачу-чу-нечу (хоћу): Кнбчи

че ми дбјду гдсје. — Ш’-че ми, мáле, газдинцка де

вójћа, ш’-че ми, мале, сирбта девојha?— качјн (каћун):

Качун пита белу перунику; предвјечи (предући): Пре

дјечи Ружа ожеднема; седејечи (седећи): Седејечи

Ружа зњдремала. — карđјечи (карајући): Карајечи

гбру прелетеше : — зњчјикам (заћушкам): Петлбве га

звчуuкаше итд. Именице на -ич (-ић) и -6Чta (ofia): бљрја

чич (барјачић); брчичи (брчићи); грлич грлић): гроздач

(гроздић); дјкачич дукатић); зубичи; јаричи; каменчич,
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каменчичи : кључич : конбшчич : кoнчич : котлач: ком

чич; крстич; мистич; мужич; ножhu : Додајте ми бир

ножичи;—обрачич обрашчић); ombHчичи; мушкарчичи

(мушкарчићи); паличи : попич (попић, игра); потбчич :

девојчичи; пасторчичи : прстiu ; Поповичи : Станб|j}ичи;

прутичи; pжњdчи; снопшчи : шиљчич : белоча ; скупочš,

и т. д. Именица домаћин чује се и домачин поред че

шћега домаћин и домајћн.

Осим консонанта и од dj. има га и у страним речима:

иабе; иак: изблик (џабамук“; иам (прозор); ubлмија;

(uawија); аидјја, ашиљк (хаџилук); баца; биа; сими

дија; тутунџија (дуванџија). Или са страним настав

ком -иија у домаћим речима: валиilја (хвалиша); лов

gublja ; млекаџија, и т. д. Кад се стеку д и ж заједно,

дају и : Узел сњм кошуљу оџену-ву (т. ј. од-жену-ву).—

Оџабу крак (тј. од-жабу).—Ја сњм га нацивал (т. ј. над

живел), и т. д.

S 6. Сугласник дЗ (s).

Глас дЗ, који се изговара као старо-словенско S

или пољско dz, чује се доста добро у северно-тимочком

дијалекту : дзвездā (звезда); дзвер (звер), двверка, двверим

се (зверим се, плашим се); дЗвирим (гвирим); дајрнем:

Да почистим собу-ву, да не дзјрне нећи у њу; – дввек

(звек), дзвбно, давнi (3вони): Веруј, куме, дЗњвнi буре;

— дзвbнара, дЗвантарка; дЗид (зид), двадам, одзидам,

надзидам, подзидам, дЗидар, дзидина; двебнем (зебем),

одзебнем, надзебнем, одзебтина : дзводзам (зезам); дЗhфам,

дзbЗнем — (ударим, лупим): Књд те дзвознем : — дверд

зелија (зерзелија); двиља (зиља), дзи.Бав, дЗlibuлм и дви

љhм, дзиљча; двиндзбв (зинзов); дЗhпам (зипам, скачем);

озркала (зркама, очи); надзирам (назирам), обдзирам се,

зњдзирам, одзивам се: продзјкнем (прозукнем); бдзом

(од земље), абдзом, али : земља (или земја), узвли, назвла
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побзвлм, и т. д.; аендзи()а (пензија), и т. д. Махом је, као

што се и из ових шримера види, да у почетку речи, и

већина је случајева постала стицајем консонаната д и з,

па се после дз. пренемо и на остале случајеве где нема д.

У северно-тимочком дијалекту нема оваквих примера

pбдзи (рози), помбдзи Бог! (помози); диздам — дизам,

и т. д. као што је то случај у суседном, загорском го

вору (на пр. у Н. Кориту), него већином дв стоји м. з,

те је ово, свакако, млађа појава.

S 7. Сугласник ј у почетку и средини речи.

Ако после сугласника ј дође самогласник е, понај

више се не изговара, напр Еврејин (Јеврејин, лат. Не

braeus); Еврејta ; едн (један), едина јес и идина(је)с; ев

тика (јевтика); ЕлБшница (Јелашница, село); елен (јелен);

Еленко, Елена; език (језик); eтрва (јетрва); eЧлмен (јечам,

р. нчменњ); ендек (јендек, хендек); етеган (јатаган);

естlк (јастук); енцик (јанџик); epiљ или ефм (јарам);

ешмак јашмак, врста марама): еребица (јаребица), итд.

Али у подједнакој мери јављају се и облици с ј:јеж;

Језđва : јело; јемљц; јесен (auctumnus) и јесен (јасен, fra

хinus): једем (и едем, изедем); јеugКам; јkuKopим; јевтин

(грч. Врлос); Јевта, Јевтимија (грч. E06utog, и т. д.

Испред осталих вокама (а, о, у) ј се изговара : Јакбв

(лат. Јасоbus); jáбука; јасан јасан.); Jäнко; Јован (грч.

"Поaving) и Иван (према : Јован, Jван. Иван); југ; јунак:

јунibu (јунац); jirpo, jiimpe (ст. сл. оуерћ), па и јулар м.

умар, јуже м. уже, јубав м. убав (хубав).

Ако се ј нађе између два тврда вокала, рачунајући

у њих и полуглас (5), изговара се потпуно. Тако имамо:

а— и : зајbК (зец), зајњц ;

b— b : зајблм (зајам);

а— а: мајал ; Мајам сњм се млого: — утајал се

(утајао се).
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а—у: izрају, бKају (зову, стискају, скакају, терају:

Терају си џблку с мен.

о—а: моја, твоја, своја; стојам свом (стојао сам),

бојам се (бојао се), трбја (троха).

о— љ: њбјbн (њојан, њен).

о— у: мој, твој, своју; боју се; пој, и т. д.

у — у: пацију (псују); тргују; купају; гују, и т. д.

Али, ако ово интервокално ј дође међу палаталне

или бар између палаталног и непалаталног вокала, оно

или испада сасвим или се изговара тако, да чини неку

средину између и и ј (ј), које се овде бележи са (ј).

Ако је од ових вокала један полувокал (њ), сматра се

као тврд, непалаталан вокал, као што је напред речено.

Примери:

a— е: знајем (знам): Знаје чáпља гдеје блато;

—мšlje (маје): Лklije на дзвезде;—кашајечи (капајући);

стискајечи; снаје и снаје (снаха).

а— и: арајим (правим); остilјим (оставим); заба

pálјим (заборавим); опрklјим (оправим).

о—e: moljéм(појем,певам);моljéга, твојега,својега,

моlјелу, твојему, својему; моје, твоljЈé, своје, и т.д.

о—и: стоljiv (стојим); бојим се (бојим се); моји,

твоlji, своlji, али: мбијJв, твбијbв, и т. д.

у— е: гуја, гује; моја, мје; алабнујем (план

дујем); шестујем (пестујем); блујем и болујем (бо

лујем), и т. д.

и— и. Између два и се никако ј не чује: попадин

(попадијин); судiин (судијин); Илин (Илијин); змбин

(змијин); AHембин (Анђелијин), и т. д.; или: змидија

(змијица). У говору, особито бржем, чује се од би–i:

попадан, Илан, судан, зман, змаца, и т. д.

и — а све именице на -ија (т. j. ulaz Vulja(Илија;

судија; дуванџија; мејнџija; змија; Анђелija ;

ртilја : звијам; овдlјам; агијан, и т. д.



382

u—o: вокативједн. од супстантива на-ија: змијо

(змијо); судijo; Анђелijo; Илијо, и т. д.

и— в. : датив множине од демонстративних проно

мина: овијим (овима); тilju (тима): онljiv (снима),

и т. д.; или између адјектива и адјективних речи и

постпозитивнога члана: добријев, дббријат, добријан;

трећијев, трећијbг, треfulјн; мбијbв, твбијbrт, ње

гбвијов, и т. д.

и— у: акуз. једнине од супстантива на -ijЈа у

номинативу једнине: змиј (змију); судију; ртilју,

3. pl. praes. вију (вију); боју; пољlју и т. д.

и—е : номинатив множине од супстантива на -ија:

змије (змије); судије, слободије, и т. д., или : udjeм

(пијем); бијем; мијем; шлијем, и т. д.

е— е. Између њих се ј чује врло ретко: нее (неје,

није): смем се (смејем се); памтечи, седвечи (седећи:

Еврејин, Евре; дреја pl. дје, и т. д. У бржем говору

од ве чује се č: шантечи, седвчи, лежени; поред грем се

— грем се: поред Еврве, дрве има Евре, дре, и т.д. Тако

исто, ако се претходна реч завршује са е а друга шо

чиње са е (пошто ј у почетку речи отпадне): Одбкле-e

овћјчовек? т.ј. обкме.—Моје-е дете, т.ј. моје, и т.д.

— Од ев чује се често једно е са слабим дугим акцентом

(е): смем- се, смем се: не дошВл поред не дошл, и т.д.

е— о: змејовит (од змеј, змај, рус. змбd), али:

греовlн (грехован, грешан).

е—а : меја и ме||l (меха); мачеја (маћеха); тејам

(хтео); смејал (смео); белејал (белео); живејал (живео),

И Т. Д. .

е—у: леју (леху); блеј (блеје); белеју се (беле се):

Три се снега нá-планин белеју, и т. д.

е—и : Еврејин (Јеврејин).

е— в.: мејнџilја (механџија).
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S 8. Сугласник л.

Сугласник л на крају речи или слога није пре

творен у о: зблва, зблвица (заова, заовица); числница

(чисаоница); шонеделник (понедеоник); од комби има два

колца pl. кбмци; алвиц pl. maku ugu; бблин pl. ббмни; свилне

ћите: силно руво: полноч (поноћ); жалба; билије: Балца

су му страторбва;—кални друмове; болњаводете; котл

котао: петел (пепео: затим (витао: opu opao); merka

петао); сврдом (свpдао); тим (потиљак, ст. сл. тимЋ);

дел, сом, вол, бел, цем, и т. д. У прошастим придевима:

ишл — ишао; дошл — дошао; бим –– био; видел —

видео; пођинум — пођlом — погинуо; усhм—усахao ;

живел — живео; читам —читао ; писâм— писао, и т.д.

и т. д. У народним песмама може се наћи о м. л, али

је оно ту ради стиха или са стране унесено (т.ј. са

песмом дошао и готов облик на о).

S 9. Сугласник с.

Сугласник с у завршетку -ски, -ска. -ско изговара

се као ц: винцки судове, свинцки опанihugu, ланцка гд

дина, винцко буре, свинцко месо, латинцко размирно,

и т. д.; али ако се к палатамизира, c се не претвара

у ц: вањсНи, свињсhи, волбвcћи, и т. д. У основи пак

ск остаје: скоруша— оскоруша; кбска— кост; скубем

– скубем, чупам; скбчим; скјкнем, и т. д.

Тако и у групи ис изговара се с као ц: од шљс pl.

tragu, nom. sing. mugero, pl. шuета; ширујем — псујем:

лишацујем — липсујем; стишца — стипса (грч. orvpбС);

páацалија—рапсалија (врста пшенице), и т. д. Можда

је отуда цвкло, т.ј. од стакло постало сткло, одакле

скло — цкло и цВЕло, или је простом метатезом су

гласника ст и тс постало цикло.
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S 10. Сугласник ф.

Место консонанта ф редовно се чује в: вишек —

Фишек : вишеклија — Фишеклија; вуруна — Фуруна:

Стеван—Стефан (грч. 2repavog); Тривун—Трифун (грч.

Tonigov); Јосив (грч. "Поanjр); васуљ—пасуљ (лат. pha

seolus); Bium—Филип (грч. ФОшлrлrog); вес—Фес,итд.

S 11. Сугласник х.

Сугласник х у северно-тимочком дијалекту не чује

се: вала — хвала; вет — стар (ст. сл. ветњхЋ); chњем

— сахнем: уснем — усахнем : uchiteм— исахнем, пре

свем —пресахнем: ром —хром: ромем —храмљем:

однем — одахнем : Дај да однем малко;— бчу—хоћу:

бте —хоће, убав—хубав; ајдук—хајдук; алуга— ха

луга; аљина— хаљина; ртија — хартија; буда —буха

(ст. сл. блЋха); грабр — грахор ; греота — грехота; мад

—хлад; мњдљвина—хладовина; мадњн —хладан: сирома

— сиромах ; снага, сна — снаха (ст. сл. снтњха), и т. д.

У неким се речима чује место х—ј (ј), в или к: а)

дреја—дреха (хаљина); меј—мех (ст. сл. мћхЂ); мејур

—мехур (ст. сл. мћхЋрњ); Влајиња—Влахиња; мачеја

— маћеха; мејbнulја — механџија; греј– грех (ст.

сл. грћхЂ); ореј— орах (ст. сл. орћхЋ), pl. ореси ; стреја

—стреха (ст. см. стрћха); троја—троха; filјвица—ки

хавица; б) глув— глух (ст. сл. глоухЋ); глувак – глухaћ:

дуван—духан; дуванџија—духанџуја; кожув—кожух.

мјва — муха, pl.мje: бЧув— очух; пастјв— пастух.

pјво — рухо; сова — соха; сув— сух (ст. сл. соухЂt:

уво —ухо, и т. д. и в) шžзука — пазуха (ст. сл. пазоуха,

pl. mayhle: прикот—приход; Микајло—Михаило; дук

— дух, и т. д.

S 12. Јотовање сугласника б, Ш, в и м.

Ако после уснених сугласника б, ц, в и м дође Ј.

(старији : беј, ав, вај, мај), онда се не умеће између њих
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м: гдлубје— голубље; грббје — гробље: жабјак — жа

бљак; pббје — робље: Tуј се јутрос рббје продаваше;

снбије— снопље : дивјак—дивљак; дивјака—дивљака

(крушка); дивјетина — дивљетина; дивјина — дивљина;

дрвје— дрвље : здравjе — здравље: Здравје селу а подиг

у ст6ку!— узглавје—узглавље; раздрумjе—раздрумље:

Закбшајте ме на друм на раздрумје;— Полбмје — По

момље: Помбмје га поломило! — јмје — умље и т. д.

Ако ли после б, па, в и м дође ј од и, ондај сасвим отпада:

зббем —зобљем; љубен — љубљен: зарббен — зароб

љен ; иступен—иступљен ; купен — купљен; истрбвен—

истровљен; pбмем — храмљем, и т. д. као што има и:

платен — плаћен: граден — грађен; млатен — млаћен;

наћiтен — накићен ; пратен — праћен ; мблен— мољен;

молење — мољење: собмен — сољен ; вален – ваљен;

грлен — грљен, и т. д.

S 13. Дентали д и т.

У групама сугласничким зд, ст, жд, ит на крају

речи крајњи сугласници (д, тј. отпадају: болес— болест;

брeс — брест; поc — пост (нем. Fasten); крс — крст

(грч. Христд.); чис —чист; гус— густ; прос— прост;

радос — радост; мњс — мастика (ст. сл. мЋстЋ, лат.

mustum); жалос — жалост; páдинос— радиност; тус—

туст; чврс— чврст; веш— вешт; гроз— грозд; двож—

дажд, ами место мас — маст има маз (ст. сл. мастњ),

м. нарас— нараст – има нерез по простонародној ети

мологији (т. ј. није резан, шкопљен, уштројен). Према

пос — постове, крс — крстове има и глас — гластове,

клас — кластове, и т. д. — При грађењу нових речи

разним наставцима узимају се крње основе (без д и т):

páдосљн м. радостан — радостан; бблесан — болестан;

жалосњн — жалостан; средопфсје— средопошће; грбзје

и грбзје—грожђе; гвбзје и гвозје— гвожђе: раскрсје—

oаскршће; мисје — лишће, и т. д.

диллкктолошки -звоник, књ. II. 25
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Групе сугласника дc и тс дају увек ц, па било да

су у истој речи или да један сугласник припада једној

а други другој, идућој речи: оцутра —јутрос, постало

из од--c -- утра; оцекл сам —- одсекао сам: Клцм

дошљл... – кад сам дошао: — оцњг — од сада, т. ј.

од— сtr; у срецемб—у сред села; грkuRш — градски;

госибцки — господски; богацртво—богатство; кмецтво

и кмецтвб — кметство; проклецтво — проклетство;

брkuKu – братски, и т. д.

S 14. Неколико група сугласничких.S

а) Група сугласника стр у бетар — бетра бстро–

оштар, оштра, оштро: острвимо — оштрило; бетрим—

оштрим; стрбUјим — штројим (или скобшим — шкопим

држи се још доследно свуда.

б) У групи сугласника дл испада -д: крал —крала;

уббм—уббма, и т. д. али има случајева где и не испада:

седим— седла — седмо — сео, села... као год што не

испада у седмо (sela). Тако исто не испада д и у про

шастом придеву глагола пасти: падљи—адла— падмо

— пао, пала.

в) У групи сугласника шч испада и: ајчица —пу

шчица; кручица — крушчица; кочина — кошчина (од

коск-- ина), болечина — болешчина и болештина и т.д.

г) В. у групи вљ испада: оupiљам — оправљам:

зњбрiљам — заборављам: свcтаљам— састављам: за

баљам – забављам: pbстiљам — растављам: настављам

— настављам: благосиљам м. "благосивљам, и т. д.

д) Групе сугласника жј, рј, зј и сј држе се : оружје;

мужје; Загорје; деверје; грбзје; лбзје; гвбзје; класје; трсје;

средоафсје; раскрсје и т. д. Код групе сугласника зј нај

чешће наступа метатеза: лојзе; гројзе : гвдјзе; Нојза Па

дина; кбјзе месо, али увек само кбзина (козлина), прази

лук (прас, грч. rodorom. У групи чу и иј испада ј: 39
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ниче – Зуничје; лисичи бивш ; лисича кбожа; кокбше

јијце; кокбши, кокбша, и т. д.

ђ) Сугласник а у групама шт, ши, пач у почетку

речи испада: тiga— птица; чи“ница и ченица— пше

ница; чела — пчела (ст. сл. бњчела).

е) Ш у школа изговара се ч: чкбла.

Акценат.

У северно-тимочком дијалекту има један акценат,

који одговара штокавском оштром (“) акценту. По месту,

на коме се налази, он нам пружа слику старијега стања,

те се отуда он може налазити на сваком слогу, па,дакле,

и на завршном. Да се ово боље види, ево примера:

а) код именица мушкога рода: котБл — кбтао;језик

— језик; дрвар – дрвар; момак — момак; бирбв —

биров: венiu-венац; врбац—врабац;јунing—јунац;

кокбљ — кукољ: мењивц. – лењивац; побратим— по

братим : побчим – поочим ; сељанин— сељанин; учи

тељ — учитељ, и т. д. Именице на -ар и -ак, као што

су: весељак— весељак; водењак— водењак: тошољак—

топбљак; говедар— говедар; гребенар— гребенар; кле

пегар — клепетар ; кокошар, решетар, и т. д. које имају

правилно очуван старији (по месту) акценат, привукле

су акцентом и остале именице на-ак и-ар,те : годишњак

(м, "годишњак)—годишњак; чвбрљњак, црквењак, коноп

љак, буњиштар (м. "буништар) — буњиштар, граничар,

кобилар, кожувар, и т. д. Мимо очекивања (према што

кавском акценту) има: бељ—бгањ; забран — забран;

љiљк—љиљак; наћит—накит: народ—народ; пушак

–шупак; грашанин— грађанин; душманин—душманин:

вeрeнaк — вереник; гороцвет — гороцвет: имењак —

Имењак; надничар — надничар ; самотбк — самоток.

б) код именица средњега рода: бедрб— бедро (мн.

бедра); ведро – ведро: гњездб — гњездо (мн. гњезда);

259
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дете – дете; лице — лице; цревб— црево; белимо —

белило ; венчање – венчање : говедо— говедо; кметало

— клепамо: влbнкљнце — влаканце; сироче — сирдче:

подреклб — порекло, и т. д.

в) код именица женскога рода: бла — буха: вода —

вода; горâ, дњска, игла, брада — брада; бразда, вама,

душа, овца, дЗвезда, верiza— верига, кобима, кошуља,

кудеља, лошата, белина — белина, врлина, висина, ти

шина, главбња — главоња, прилика— прилика, и. т. д.

Именице са јаким акцентима у штокавштини, у

средње-тимочком дијалекту имају акценат на истом

слогу.

Ако акценат није у почетку или на крају речи, чује

се каткада место јаког и слаб кратак благ) акценат, те

се каже на пр. руковћца и рукњвица, водљнfugа и водb

ница, коња-вога и коња-вога, дете-то и дете-то, жена-ва и

жена-ва и т. д. Али је, као што је речено, свуда, огром

ном већином,“ (свуда га обележавам са ' акценат).

Дугих акцената нема као што се и дужина вокала

(квантитет) свуда изгубила. Има само неколико случа

јева, где се контракцијом вокама, особито у бржем го

вору, чују и дуги акценти " и ". Такви су примери:

судiн, пошадiн поред судбин, попадин; или: змица

(поред змица); седечи поред седвечи; дре поред дрве,

Евре поред Евре; или од ев постаје 8 (са слабим дугим

акцентом): Не-ти-дам, поред: Нев-ти-дам, и т. д. (в. S. 7.

стр. 381—382).

Облици.

I. Именице.

Из деклинације свих основа, што је на реду, ви

деће се како је деклинација јако ослабљена, да не

кажем сасвим уништена. А није ни чудо када се има

на уму да је овај крај у историјском животу српскога
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народа био дуго упућен на заједницу са Бугарима, чиј

је језик још појачао деструкцију деклинације, која се

видно опажа и у говорима, где је боље очувана декли

нација. Ипак, овај ће преглед показати, поред осталога,

и то како се у овом дијалекту није изгубило свако

осећање деклинације. Напротив, видеће се, на пр. код

о-јо и а-ја основа, да је осећање деклинације доста

јако јер у једнини има три, па и четири падежа, али у

множини само један. Недостатак изгубљених облика

надокнађује се у једнини предлозима са четвртим па

дежем једнине а у множини номинативом множине и

предлозима. Ево зато неколико примера: Цркварка

рекла на нашега Марка да че умре. — Терају си џомку

с поша.— На-шманин се снег беле.– На онуј се страну

сјнце раџа. — Прет кумове поју певице. – Бајала му

бáба од але. — Венћц од здрављц. — Дошљм ис-па

ланку. — Гледам кам (или комто) симб. – На овчаре

овце полипцале.— Иде од град до град.- лежи на ли

ваду.— Променили смо к6њи сас Цигање. — Од говедlo

пблудо, и т. д. — Уз именице које значе меру и ко

личину, именица долази или у номинатив једнине или

у номинатив множине: џак ореси, аршин клšиње, лакат

ил'тно, и т. д. Има доста остатака старије деклинације,

али су данас они само аdverbia: нбчу, дну, нбчом,

дbњом; вечером,јутром, лети,зими,јесени, арблети, и т.д.

Алија хотимице избегавам примере из народних пе

сама. За дијалектолошка испитивања је много згоднији

народни говор него ли што су његове песме, у којима има

или петрефактних облика или облика, који су заједно

с песмом унесени са стране, те нам увек не представ

љају верно огледало народнога говора. Примећује се

ово да се у песми, која уђе са стране, гласовни за

кони у новој области доследно примене, док се облици,

из метричких разлога, махом држе. И ако се, дакле,

зна да се примерима из народних песама много не ра
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светљује стање једнога дијалекта, ипак ћу изнети не

колико примера из њих, те да се види како, поред шо

менутих примера за деклинацију, има и оваких:

Романија разговора нема. —

Једно ми је Аса од видина. —

Вила Јана, драго, зелен венiu

Од босиља, драго, гранатога

И од смиља, драго, Китатога. —

Кот-кладњнца мбма и невеста. –

Борика ббру говбри. —

Да омесим брату плетенице. –

Куј рњзбије граду врата. —

ЗБmb"лила гбру гордцветом

А градину бели-струк-босиљком. —

Куј ми синоч двбром мину9 –

Што не греш цару на вечеру,

Тиће грееш ајдуком по гору9 —

Гледај, љубо, небу у дблаке. – и т. д. и т. д.

A.

о-јо— промена.

а. Мушког рода.

Sing. nom. jунing acc.јунца voc. јунче Pl. јунци

— рак — река — раче — plugu.

— кум — крма — куме — кумове

— овчар — овчарâ — овчаре— овчаре

— гос — гдста – госте — гбсти и гдсје

— зуб — зуб — зубе — зубове

У једнини код именица што живо значе има увек

три падежа: номинатив, акузатив и вокатив, а у мно

жини један (номинатив). Именице што значе нешто мртво

(ствар), у једнини имају номинатив и вокатив, у мно

жини, такође, само номинатив. Остали се падежи за

мењују у једнини акузативом и предлозима, а у множини

номинативом множине и предлозима.
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Ако се отпадањем полугласа с краја речи десе два

сугласника на крају, које је тешко изговорити, онда се

у номинативу једнине раздвајају полугласом („непосто

jaним“ њ, који се у осталим падежима губи:

ophм — орма — брме — орлбве

котЕл — — кбтле— котлбве

петiљ — шетла—петме— петлбве

Пéтвр – Петра—Петре — и т. д.

Сугласник л, како на крају речи тако и на крају

слога, остаје непромењен: вом, сдком, колиц— кблци, итд.

Све јо- основе на -е,-uje, -оје, прешле су а-ја осно

вама: Глигорија (грч. Груорио; Алимпија (АОдто:9;

Димитрија (Demetrius); Јевтимија (EUSPIJuo;); TOрђа

(Гебруuос); Малоја; Станоја и т. д.

Уз просте бројеве 2, 3, 4, 5. и т. д. именица до

лази у стари дуални облик за nom. ак. и вок. на а:

Имам десет прста на ббе руће. — Имам пет сина и две

дњштерје. — Чекају шет човека. — Имам пет зуба по

квáрена, и т. д. Сасвим је ретко да уз поменуте бро

јеве дође номинатив множине: шес човеци, седом овчаре,

и т. д. Кад уз просте бројеве дође пут, не мења се:

двá-пут или два-mjТ, трi-ayг и три-ujТ, четирi-пут,

Izет-пут, и т. д.

У вокативу једнине је једини наставак е како код

о тако и код јо- основа: зуб— зубе, брат— брате, али

и: Милош—Милоше, краљ— краље, коњ— кбње. Име

нице на 1 и к претварају: г у ж а к у ч: Бог— Боже,

јунак—јуначе. Тако и именице на ц претварају ц у ч:

тенihug - тенче, јунiu—јунче, и неке на зпретварају

з у же: кнез — кнеже.

Номинатив множине од ових основа износи нам

занимљиву мешавину од различитих основа. На првом

месту, заступљен је номинатив на и од о-jo- основа:

зуби, јунци (и јунца), па номинатив од 8-осн., i-осн.
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и консонантских основа. Често једна иста реч код јед

ног истог лица може се чути у номинативу рl. са више

наставака, на пр. двеp pl. девери, двверови и деверје.

Да прегледамо све наставке :

Наставак и је обичан. Испред њега се грмени г, к, х

претварају у дентале: г. у з, к у ц, а х у с: рог— plau,

вук — вјци, ореј (орах, ст. сл. орахњ и орћхЋ),— ореси.

Вредно је истаћи множину ово неколико именица: човек

— човеци поред љуђе (по - осн.); пушљк — пушњљци

момак — момци; јестlк — јестingu ; месец — месници;

кукљhц — кукљци: мртвац — мртвљци и мртвци:

ubshc — повњси: nac — шири (обичније ацета), и т. д.

Једносложне речи, а понеке и двосложне, имају

у множини наставак -ове из старијих fi-основа, које су

прешле амо заједно с тим својим наставком. Према ста

ријем синове, волбве имају тај наставак данас на пр. и

ове основе : двор– дворове; сват— сватове: Дошли ми

свáтове: свет — светове: ветљр– ветрове: Дувају силни

ветрове;—траг—трагове : Врни се на трагове;—кум —

кумове: Поодете си, кумове;– прут–upirode; смрад–

смрадове; клин – клinuoве: Патим од клинове; крс—

крстове: „Пошњлали крстове на-зм: — друм — дру

мове; голуб– голубове: Лете голубове: — сваком – св

колове : гавран — гšвранове (и гаврање); јастреб – ја

стребове, и т. д. Јо- основе имају и -ове и -еве, али

чешће -ове: чешљ—чешљбве и чешљеве; нож – но

жбве и ножеве; а, ж– и,јокове и па јокеве; муж–мј

жове, мјжеве, мужеве и мржје: змеј— змејЈове; греј—

грејове. Али, место овога наставка има и новији на

-ови (-еви), што је управо контаминован облик из о-јо

и ћ- основа: сват — сватови; дар — дарови: студ. —

стјдови; јад—јklosu : краљ— краљеви. Према краљеви

и краљеве има и дедове и дедеви, ујћеве и ујћеви.— Неке

пак једносложне речи имају номинатив множине само
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иа -и: коњ— кбњи : ирс— шрсти ; јак— Blugu ; рак –

páuu : крак — краци, и т. д.

Све ћ-основе мушкога рода прешме су променом

о-јо-основама, па су неке донеле и свој наставак из

номинатива множине: црв– црвје (ст. сл.чрвњ): Ивели

га црвје; гос— гдсје: Кнбчи че ми дбјду гдсје.— Aли их

већина има наставак од о-јо и од 1- основа: прс —

прсти ; крс— крства и крстове; шут— путове; гдлуб—

гблуби и гдлубове, али и: гдмубје: Дометеше гблубје на

крстине; зет — зетове (ст. сл. ЗАтњ); лакат — лакти и

лактове (ст. сл. лактњ); нбкљт– нбкти (ст. сл. ногњTњ);

бгњЊ — оснбве и огњеве (ст. сл. огнв.), и т. д.

У српском језику врло рано јо- основе, особито на

-тељ, добиле су наставак од - основа ине: мачителине,

ковачиње, мžжие, а према њима и о- основе: калдгерине.

матинiе, икономие. То је трајало до краја ХV века.

У наставку -ине могло је и ослабити у љ, па испасти:

принатемне, може, поклисарне, и т. д. где је ј могло јо

товати сугласнике испред себе. Тако у старијим спо

меницима нашега народа.“) Али се ова појава налази

и данас у северно-тимочком дијалекту. Именице на -тељ,

поред наставка и, имају и завршетак е (је): учитељ —

учитеље и учитељи; прilјетељ — прilјетеље и арije

тељи: родитељ–родитеље и родитељи; старатељ— ста

páтеље и старатељи, и т. д. Завршетак -е није из кон

сонантских основа, као што ће се видети из ових при

мера: муж — мужје: Мржје ни отишли у Влашко;

ковач — коваче (ј после ч испада, као и у: Зуниче м.

"Зуничје); дбктур — доктурje : Дошли дбктурје у сњлó

да боду бођиње на децу; — двер – деверје: Тој су

ми ручни деверје; – rldpум — абдрумје: У наши по

друмjе нема ст пијЈБлisк; Нилам– fuљhмје: Прострше

му свилни ћилимје, и т. д. Именице на -ин и -јанин

Ч) Даничић, Историја облика, c. 60–61.
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одбацују -ин, па добијају завршетак -је од 1- основа:

Србин—Србје: Бугарин — Бугарје и Бугаре; кавурин–

кавурје г. Ми смо кавурје; швндурин– изнорје: Врзали

га тондурје; сељанин — сељање (од "сељан-је): Збрали

се сељање у бПштину; — тован — товање; коман —

комиње (тал. cammino): На комиње се турају квачhe or

кишу; јесен —јесење: Туде рњсту јесење; душманин —

душмање : Уморили га душмање; Јаковчанин—Јаков

чање: „lошли Јаковчање у суд; — оглеuktuн — огле

Инве: Иду оглеџане: — паланчанин – шаланчање:

Дошли трговци паланчање; — етеган — етегање (јата

ган); грашанин— граџiЊе; аујан — шујање (hyран): шо

кла“н— покла“не:Донели смо убави поклање (поклоне;

св“мун — св"муње и св“муње, клин— клање; гарван —

гарвање: Грачу гарвање, че падне снег; лiљун (тал.

limone) — лимуње; fСтен — hестeњe: Узрели ћестење;

сбком — сокоље, и т. д.

Али док је код напред поменутих речи наставак

је (од -ине), дотле је код именица на -ар завршетак -е:

овчар — овчаре. Све су оне окситоне, како у једнини

тако и у множини. Свакако је овај завршетак од кон

сонантских основа, а сумњиво од 1- основа (ша да је

ј испамо!): дјвар —дуваре или дуваре или дјвари; же

твар — жетваре: Дошли жетваре ис-поље; црквар –

цркваре; брдар—брдаре; воловар—воловаре; говедар—

говедаре; козар — козаре: свинар— свинаре; дрвар —

дрваре; гајдар—гајдаре; другар— другаре, и т. д. поред

ређих обрика на и: жетварih, воловард, говедара, козарi,

свинард, другари, и т. д.

Нагласак је код о-јо- основа у највише случајева

у свима облицима на оном слогу на коме је и у номи

нативу једнине: зуб — зубе — зубове. Али у коњ аку

затив (одн. генитив) гласи коња (према новијем Вук.

кбњ — кдња), где је стари акценат потпуно очуван.
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Тако и од попа акузатив једнине има попа (према Вук.

abu – ида), pl. momčВе. Од тоа има два тоша. У во

кативу једнине има: кбње, тбше, кбње. Од краљ. акуза

тив јед. има краља м. краља (рема Вук. краљ—краља),

nom. pl. краљеве али крkљове. Двосложне окситонске

основе већином остају такве у свима облицима сем во

катива једнине, где је акценат на претпоследњем слогу.

Особито ваља истаћи именице на -ho и -bug, као:

a) -hp :

Sing.nom. дрвар ассus. дрварi voc. дрваре Pl. дрвард

— крчмар — крчмара — крчмаре—крчмаре?

— овчар – овчарâ — овчаре —овчаре

— свинар — свинара — свинаре —свинаре

— воловар — воловара — воловаре—воловаре

— говедар — говедара — говедаре —говедаре

И Т. Д.

б) -bug:

Sing. nom. jунiku accus.јунца voc.јунче Pl.јунци ијунци

— сивиц — сивца — савче — сивци

– дуњbu; два дуњца — дуњче— дуњци

— зубц — зуица — зjаче —зуаци

— ровц — ровца — pбвче —ровци

— слешћи — слепца—слаче— слешци, и т. д.

Акценат у номинативу множине, по новијем, може

бити код ових именица и на претпоследњем слогу:

дрваре, крчмаре, или: дрвари, крчмари, .jјнци, славци,

дјњци, итд. али од јунак ассus. sing. јунака (према Вук.

јунак — јунака), nom. pl. само јунаци; чирак — чи

plugu, итд.

б) Средњега — рода.

Једн. слб Мн. села.

— пабље — поља.

Ове (о-јо-i основе средњега рода имају само два

облика: један за једнину и један за множину. Неке
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основе могу имати гдекад множину и по консонантским

основама средњега рода: од сјнце поред сунца чује

се и сјнцета; од место поред места и местета. Обрнуто:

од дрво поред дрвета има и дрвја (контаминован облик

од дрвје и дрва, и дрва. Ретко се чује од кбло — ко

летilја. Од бKо и уво, првобитно консонантских основа.

за номинатив множине има дуални облик по 1-осно

вама: бчи и уши: Очи ми: моје бчи, јши, али и: моlj)i

бчи, јши. Неке пак консонантске основе множином

прешле су овим основама: тело — тела : чудо — чуда,

небо— неба. Тако и: páмо и раме (ст. сл. рамљу, али

множ. páмена.

Облици од јутро и мето: јутре (сутра, ст. сл. орутрђ,

лети, летос, летоска управо су данас adverвtа, као и

оцјтра—јутрос (од -- c--утра). Место шлече— плеће

(ст. сл. шлеште) има алечка, по а- основама. Као plu

ralia tantum ваља поменути : јасла — јасле ; uBRма —

наочари (цакла), лагала у: Ако ми баба умрела, магала

ми нее однела.

Не само уз бројеве 2, 3 и 4 него и уз бројеве веће

од четири именица добија стари дуални облик на а :

на теја две места, или: на тilја две места; пет села;

седом влакна; две-ста, три ста.—Две ми очи (заклетва).

Тако и уз оба: На ббе места.

Окситонске основе у вокативу једнине и множине

постају парокситонске. То вреди особито за двoсложне

речи: слб— села; влњкнб— влакна; цвњкмб— цвекла

(грч. orizov, oratoržonij; лице —лица; гњездб (и гњ3дбу

—гњезда; млако —млека; јајце (и је јице –јајца, поред

jaju kra; бедра — бедра; ведрб — ведра; весмб — весла,

и т. д. Иначе нагласак остаје и у множини какав је у

једнини. Од мојзе само, изузетно, има у множини лојзš

шоред лојза, али цвеће — цвећа и цвејka).
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Б.

A-ја промена.

Као углед за промену ових основа послужиће : priča,

овца и рука

Sing.nom.—priča—accus.—pičбу—voc.—plačo–Pl.plače

овца овцj бвцо бвце

рука руку руко рife.

Двoсложне окситонске основе понајвише су такве

и у акузативу једнине, док им у вокативу једнине и у

множини скаче акценат на први слог. Такве су на пр.:

беда — беду; бла – буј: бразда – бразд); бљшта —

битi; вама—вамј: главња—главњу); глиста —глисту;

— двска — диск); дзвезда — дЗвезду); жена — жену:

змија — змију): игла — игл (); леска — леску, љжh

— мњаж); мана—ман(); метла— метлу: меша —медиј,

мљгла — мњглi ; рана — ран); puk — риј: свеча. —

свечј; свила свим ј;— свиња — свињу); састра — chcTрj;

сузâ – сузу : снага — снагу); срма — срм (); стрема —

стрел (); узда — узд(),— све као овца. Код неких, пак,

скаче акценат и у акузативу једнине на први слог, те

се наглашују као рука — pјку; брада — браду; вода

вбду: Рипну ј-воду; војска — војску; гмлва — главу:

Удари га у-главу;— гора— гдбру: Иди у-гору и у-воду;

— деца — децу; душа – душу; земља (или земја)—

земљу: ј-зњлм, на-зам, бд-зњм : моза —либзу; нога — нбгу;

осš — бcу; река —реку: poch —pбсу; смола — смблу;

снага — снагу; сред – среду; страна — страну : Иде

нá-страну;— трава – траву: Паде плбча ј-траву;–

шала – шалу, ит. д. Ређе у акузативу има час на

првом час на другом слогу: греду и греду; зиму) и зиму;

oку и бKy; шет) и пету; тугу) и тргу; чему и челу, и т.д.

а најређе је у плуралу акценат на крају: снаје, поред

снšlj)е, жене поред жене. Увишесложних речи нагласак,

по правилу, остаје на слогу у ком је и у номинативу
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једнине, сем код окситонских које у свима облицимау

постају парокситоне: сланина — сланину – сланине;

шланина — шланину — планине, или пропарокситоне:

роднинa — pđднину — рбднине.

Овим ја-ја) основама прешле су неке јо- основе

мушкога рода (имена лица на — е,-оје и -ије): Дими

трија — Димитрију — Димитријо, па тако и: Ва

силија, Милоја, Ђбрђа и т. д.

Истина ретко, али је врло интересантно, да се и

у обичном говору налази датив једнине на е (од ста

рога ђl: Дал-сњм жене. У народним је песмама такав

облик врло обичан: Бор си борifе говори. — Та си

гордије говори. — Нiе дала кошуљу. — Младожење

дар нема. — Брат си систрице говбри. — Свстре Маре

ћиту да извијем, и т. д.

Трoсложне неке именице на-ина губе у акузативу

једнине, ређе и у номинативуједнине, крајње -а: Отишњл

сњм ј-аланин.— Беле се нешто ј-шланин. — Ништа

се не види ј-тњвнин. — Служим сњм једну гддин. —

Имам две-crorин овце.—Ту се годин коњи не јашају.

— Овај гдин мбша. – Ори ј-дубин, ако оч да ти

роди и т. д.

Вокатив једнине има, по правилу, завршетак о,

али се код именица, које се говоре поглавито од мила

(а имена су лица), находи поред њега и -е наставак:

Мага — Мађе (од Малгдалена); Цбна — Цбне; Бобна —

Боне; Тала—Thме; Јана—Јане; дбда– дбде; странка

—страњfе; тетка— тетће; Радунка — Радуњfе, и т.д.

Од именице мајћа (мати) вокатив је најчешће мале,

како у говору тако, и још више, у песми. Од систра

вок. сестро или, у нар. шесми, селе. Речи пак на-ица,

особито које имају више од два слога, имају и -о и -е:

синi ugo и синдице (сеница); Милицо и Милице; Ружицо

и Рјосице; кукавицо и кукавице; јеребицо и јеребаце,

и т. д. али је чешћи наставак -о.
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Поред правилних облика за множину (на -е), код

именица шура и бљшта (отац) има и: шурјеве и бљштеве,

према сличним облицима о-јо-основа.

Уз ове а-ја-основе прионуле су и некоје из других

основа. Такве су на пр. црква (ст. сл. црвкљн); песничка

реч љуба (ст. сл. лкокЋu), која у вокативу једнине има

љубе, а према њему каткад и номинатив једнине тако

(лsубе): JEDe ми се рњcрдило, и сматра се онда као

средњи род“). Тако и: далитерја, черка, fерка и Кера,

поред старијег облика дошти: мајћа поред старијег

облика мати, Voc. мале (в. напред).

Испред -е завршетка грлени сугласници г и к пре

тварају се правилно: 2 у Б, к у К: нога — нбе; рукi

— рile; странка — страњfе, и т. д. (в. напред).

B.

i. — промена.

Sing. ствар PI. ствари

— блес — болести

Речено је већ да су све основе мушкога рода

прешле Флексијом, у колико се очувала, о-јо-основама:

гос-26cје; пут-шјтове; дзвер-дзверове; бгљњ-огњбве. Па не

само ове, него и основе женског рода, будући усамљене

својим наставком, прелазе врло радо у мушки род, те

се поред: твоја памет, голема блес (изела те блес 1 у

клетви), голема радос, говори једновремено и : твој

памет, голем бблес, голčм радос, итд. Многе 1-основе

женског рода, да би одржале род, радо прелазе а-ос

новама разним наставцима, као: виш-ка (ст. сл. вњшњ),

вbшће; кбска (ст. сл. костњ)— кбchе, или; кочина— ко

чине; кокбшка (ст. сл. кокошњ)— кокбиће, итд.

У номинативу једнине, ако се отпадањем крајњега

полугласа деси група сугласника, која је тешка за из

*) Моје љубе Бог да га убије.

Оно ме је с цара омразило (нар. ш).
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говор, умеће се љ („непостојано“ њу: шесн (ст. сл. пћснњ):

она знаје јбаву шесн, — али и: песна и песма (но

вије); мисл ст. сл. мкнсмњу, итд., док: болес, páдос,

жалос, маз м. мас (ст. сл. мастњ, итд. У множини је

наставак само -и : болести, радости, жалости, ит.д.

Старије и-основе (ст. сл. кpкн, лкобRH) неке се за

држале овде: крв, љубв: за твој љубв, али и: за

твој љубов, крв: црвена крв и црвен крв, док су остале

прешле а-основама: црква (ст. сл. uркан); мбква (ст.

сл.локн); брадва (ст. сл. брадњу); свекрва (сл. сл. свекркн).

Именица ноч-ноћ (ст. сл. ноштњу има неке окаме

њене облике, који су данас adverbia: нsubc (према

дљнic), нбчу поред нбчом (према о-јо-основама) и кнбчи:

Кнбчи че ми дојду госjе. — Тако и од јесен има је

сени (као лети, зими): Јесени добде мужје из Влашко.—

Од човек поред правилног облика човеци има и по овој

врсти: љуђе (ст. сл. модине): Дошли љife. — Око и

јво (или јој имају по овим основама: бчи, јши (стари

дуал: Имам ове очи и ове ри.

У множини је акценат као и у једнини (на истом

слогу).

Ј".

i— Основе.

Ове су основе прешле о-јо-основама, одневши са

собом и номинативни наставак -ове: синове, дбмове, во

мове, те према њима и: pčбове, сватове, двброве ит.д. (в.

о-јо-основе).

Д.

u — ОСНОВе.

Ове су основе, као што је речено код 1-основа,

прешле или 1-основама: крв, љубов (кука, мобину. или

а-основама: црква, локва, брадва, ит.д.
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Ђ.

Консонантске основе.

1. n -основе.

а. Мушког рода.

Ове су основе све прешле о-јо-основама: камен (ст.

см. клим, каменњ), pl. кáмљњé (в. S.3.): Падају камљње;—

али место камен има и по а-основама: књмина—кљмине:

Врљим сњм се с књмину. Од ремен (ст. сл. ременњ) pl. pe

мење: Ама су дјhи ремење!— кбран и кбрен мн. кбрљње:

Сварили се кбрање. Множина је, дакле, најчешће према

грашанин—грашање, шаланчанин— шаланчање, али и:

кбрени, кбренови и кбренове; шламенови и шламенове;

јелен (уз елен) pl. јелење, јелени и јеленови, ит.д.

Именица дан (ст. сл. двнih) има и неке старије об

лике у: паладне—подне, где је очуван старији гени

тив једнине (на е); дšњу, према нбчу, или дšњом, према

о-јо-основама. Уз бројеве 2, 3, 4 ит.д. има: два двна,

три дана, четири двна, али и: два-дна, три-днi, седом

днi, осом-днi ит.д. У множини само дни : Мратињи

дни, блађи дни, ит.д.

б. Средњега рода.

Има два падежа: номинатив једнине на е (од А) и

номинатив множине на а: име— имена. Овако се ме

њају: виме— вимена; семе — семена (чешће семење,

збир. им.), али рамо—рамена. Уз бројеве домази облик

на а као и код о-јо-основа м. и ср. рода: два имена,

пет имена, ит.д.

2. r -ОСЕОве.

Само су две: мати и двити, које тако исто гласе

и у старом словенском језику. Подједнако се мењају:

ном. мати— дšшти, акуз. матер— двитер; pl. матере

—дšитере. Према акузативу једнине матер, дšитер

често се чује тако и номинатив једнине: Тој је моја

дитер. Моја матер абубава. Али као год што су но

дилликтолошки звоPник, књ. II. 26



402

минативом множине прешле а-ја-основама, могу и но

минативом једнине, те : дитера и двитерја, матера и

матерја, а одавде и акузатив једнине: матреју, дњ

штерју. Поред ових старијих облика има и новијих,

по а-основама: мајћа и мајка, черка, ћерка и ћера : Ја

немам Неphie. — TRepo Jáно, вирје те однело

3. s. -основе.

Ове су основе прешле све и једнином и множином

о-основама средњега рода: тело—тела; чудо—чуда:

небо– неба. Врло ретко у множини: чудеса, небеса.

4. ti -ocнове.

Једн. теле? Мн. телета.

Код ових основа ређи је облик у множини на а,

већ се гради на разне начине, што се види из ових

примера: теле—темци; прice–upâugu. и арачичи : malue

– шиичи, ређе шимета; јагње—јагљнци и јагљнчичи:

девојче — девбјчичи, ит.д. али увек јуже (уже) — ју

жета. Неке имају и наставак -ија : момче— момчетija,

девдјче—девојчетija, ждребе–ждребетija, jápe—јаре

гдја ит.д. Уз просте бројеве (све) долази или дуални

облик на -а: три јагњета, пет јагњета, или номинатив

множине ает јагњнци.

Ш. Придеви.

1. Неодређени вид.

Једн. м. р. добар ж. р. добра с. p. добро

— — бстар — бстра — Остро

Мн. — добрi — добре — добра

— — бетри — бетре – детра.

Као добар гласе и : јак—јака—јако, бел– бела

белб; дубок—дубока—дубокб, висок—висока–високо,

итд. Полуглас који у једнини у мушком роду раздваја

два сугласника на крају речи, испада у осталим обли
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цима сва три рода: добар— добра—добрб, атар—brра;

jácsњ —јасна; мртв и мртљв—мртва и мртва; тобањл—

тобила; ббљн — ббмна; жешљк–жешка; тесан— тесна;

лicБН — лicна; горик— горка; шлirbК— имитка; слатbК

— слатка; тšнак—Thњка, итд. У множини м. и ж. рода

испред и и е претварају се грлени: 2 у Б, к у Н.: дуг

— дјfiju — дје; жешљк— жешћи — жешће; кратњк—

кратNu–кратife; тhник—Thњfu— Thњfе, ит.д. (S 4.).

Номинатив једнине средњега рода употребљава се

и адвербијално: добрб и дббро (према одређеном, виду),

црнб: Све ми црнб пред-очи; — Добрб дошљм! ит.д.

2. Одређени вид.

Једн. м. р. добри ж. р. добра с. p. добро

Мн. — добри — добре — добра.

Мушки род уједнини поред номинатива и вокатива,

који су једнаки, има и акузатив: дбброга или добрбга и

доброг или добрбг. Женски род има акузатив једнине

добру и добрj (неодр. вид), а вокатив једнак номина

тиву.Умножини сватри рода имају само поједан падеж:

добри, добре, дбра.

Акценат је на првоме слогу, али може бити, према

придеву у неодређеном виду, и на коме другом: доброга,

добрбг ит.д., особито ако долази члан уз придев: до

брijs и добријев, добрбвога, добрбнога, добрjТу, до

бројну, поред добронога, добруту, добруну, ит.д.

3. Компаратив.

Старији компаратив на -еј (-bu) очувао се само код

два придева: стар—стареј—стареја—старе, млад—

младиčj—младија—младе. Од придева добар чује се

и компаратив бб.њи или бољ: Ја сњм ббљи од њег. —

Ти си побољ. Трага има од старога компаратива и у

адвербу: побвече, највече, ит.д. Ами се компаратив гради

шоглавито од позитива префиксом по: црн — шабцрн–

259
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падицрна— абџpно; бем—абем; бетњp— идостар; jбљв—

падубљв. Тако се исто и од придева стар, млад и добБр,

поред напред поменутих облика за компаратив, чешће

чује : učcтар, падмлад, падобљр. — Акценат је увек на

префиксу (пG-). Деклинација као код позитива.

4. Суперматив.

Суперлатив постаје или од компаратива (где се

очувао: нај-стареј, нај-ммаџеј, нај-бљи или нај-бољ, или

од позитива предметком нај: нај-мјдњр, нај-бстБр, нај

висбк, нај-зм: Ја сњм зал, ти си ибзњл, а он је нај-зњл.

Свуда је у суперлативу акценат на префиксу (нај–)

и на позитиву, или само на префиксу: нај-мош, нај

бесн, ит.д.

Додатак. У северо-тимочком говору, врло је за

нимљиво, компарују се и именице, особито оне, од којих

има и придева: Тој је шибмука. Овдј је најмука. Грми

падиздубин. Нај-ме-стра, ит.д.Тако и глаголи: Од лежáње

učбоми. Ја побзнам од њег. Ја најзнам од вас. Ови и

слични примери, по свој примици, гласили су овако:

Од лежање абвише (или побвече) болi, — па је више

(вече), изостављено, а то, као карактеристика за ком

паратив, примакло се глаголу: Од лежање аббоми.Тако

и: Главā ме нај-боли, поред: Главā ме боли највише

(или највече). Истина су ређи, али се налазе иовакви при

мери: У варош се сваџају аб-од сbио. Ја знам шč-од њега.

I. Заменице.

A.

Личне заменице.

Првог лица :

Једн. ном. ја Мн. ми

— дат. мене, мен, ми — нама, нам, ни

— акуз. мене, мен. ме — нас, ни
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Другога лица:

Једн. ном. ти Мн. ви

— дат. теде, теб, ти — вама, вам, ви

— акуз. тебе, теб, те – вас, ви

Оваког лица:

Једн. дат. себе, себ, си.

— акуз. себе, себ, се.

Дужи облици од ових заменица употребљују се:

а) у почетку реченице: Мене не до твој разговор. –

Мен че дњду пáре. — Мене гледају љуђе. – Tebe je

добро. — Тебе не требе ништа. — Себе к6па рбвину.

б) уз предлоге: Иде сас мен а не сас теб. — За мен

има, а за теб нема.— Од мене до тебе, и в) кад ваља

истаћи заменицу: И мене је жал. — Књд вас нее сра

мота, и нас неe. — У осталим случајевима употреб

љава се краћи облик (ми, ме, ти, те, си, се, ни, ви):

Дај ми леб. — Да си ни жив! — Ја ви не умем кáжем.

— Да ти је сретно! — Стра ме. — Свњњá') ме, и т.д.

Краћи облик си (датив) употребљава се врло често пле

онастички: Они си ћуту. — Терају си шегу с човека.

— Онá си вреви. — Кáменњн си онак стоји.

Кад хоће да се јаче нагласи заменица. врло често

долазе и дужи и краћи облици, прво дужи па онда

краћи (ређе обрнуто): MH ми не требе пáре. — Тебе

те стра. — Онá се од себ разболела. Теш-ти-је добрб.

— Тебе те јуре, ит.д.

Сви предлози, као и код именица, траже само че

тврти падеж у једнини а тако и у множини: Иде свbс

мене.—Свс тебе дошљм.— Ручам кот-тебе.—Ману с руку

кљм-мене, или : кљм-то мене.— Кот тебе доодил змеј.

Трећега познатог лица :

Једнина

ном. он, онб, онi

дат. њему, му, њему, му, је

акуз. Њега, њег, га неу, ју.

P) Страх ме.
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Множина.

Ном. онi, она, он

Дат. њим, јим, им

Акуз. њи, ји (и).

Што је речено напред о употреби облика код за

меница без рода, вреди и овде. Ево неколико примера:

Нbéму му дошлб да рове. — Ишњл код-нsу змеј. — Књд

ју видб, ја ју увати. — Дам сњм је пáре и имање. —

Од њег нече буде ништа. — Ништа (јим не дâм, или:

Ништа им не дâм. — Свс њи бундpукује, а све вас

нече. — Че умре од њега. — Поп ју исповедувал, ит.д.

Заменица непознатога лица ко једначи се са при

девном заменицом за показивање који, али се чује и

куј поред кој; врло се ретко чује ко. Има дат. кбме и

комј, акуз. кога и куга. Заменица што нема другог

облика. У одречном облику гласи: ништа.

Б.

Придевне заменице.

а. Присвојне заменице.

Присвојне се заменице мењају као год и придеви

одређенога вида, на пр. мој—моја–моје.

M. D. ZE. D. C. p.

Једн. ном. мој моја моје

акуз. мојега, мојег мој моје

Мн. ном. моја моје моја.

Као мој—моја—моје мењају се и : наш, наша,

наше и нашо; твој, његбв, њин, њdjЈhН и њбј њн ; ча,

чија, чије и чи), (у мн. чић, чије, чија), нечи,

свој ит.д. Ако уз ове заменице дође постпозитивни члан,

онда има: мобијbв,мбијbг,мбијен: Mbujhs коњдошљм

у јЊp; — твдијев, његбвијев, њинијbв, њојнијев, ит.д.

Као што је редак датив од именица, тако и од заме

ница: Мојему брату. – Moje cacтре.
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б. Показне заменице.

Једнина.

ном. м. р. овој с. р. овој ж. р. овај

акуз. — оебга — овој — овој

Множина.

ном. м. р. овдlја с. р. овај ж. р. овеја.

Као год овћ), овбј, овај мењају се и : тај, тој, тај,

— тilја, тај, теја или теј; онij, оној, онај, свуда са

енклитичком заменицом ј (што се види и у добри, ст.

сл. добри или добрЋи). Чује се и датив ј. овом, овоме,

ове (ж. р.), али је карактеристичнији много датив мно

жине: овај м, тilјви, онljiv— овејм, тејам, онејJм:

Дáл-сњм волбве овbljbм, поред: на овhlја. Множина по

главито има само један облик (номинатив). Облици којих

нема, попуњују се у једнини предлозима и четвртим

падежем у једнини, а у множини иредлозима с номи

нативом множине: Од овј годин (и годину).— Штипал

га с онеја његбве нбђе. — О заменлци кој или куј

према кли) речено је код личних заменица.

в. Заменице за каквоћу.

Ове су заменице за каквоћу и овако се чују:

Првога лица:

Једн. м. р. овљкiВ с. р. оваквб ж. р. овbквá

Мн. — оваква — овbква — овакве

Другога лица:

Једн. м. р. твкšв с. р. таквб ж. р. таква

Мн. — твкви — таква – такве.

Трећега миша :

1. познатог: Једн. — онакhев — онаквб – онhквá

Мн. – онакви — онhквá — онisквé.

2. непознатог : Једн. — кљкiе — кљквб – књквá

Мн. — кљкви – књквá — кљкве.
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3. неодређеног : Једн. некакв —некихвб –некњква

Мн. некњкви —некњквá —некњкве.

4. одречног : Једн. никњкњв —нiksкво—нiksква

Мн. никњкви —никњква —никњкве.

5. сложено лице: Једн. свакакав—свакакво—свакаква

Мн. свакакви–свакаква–свакакве.

6. сваког лица: Једн. ласти – басто — Иста

Мн. Исти — icTa —there.

Промена је ових заменица као у придева одређе

НОГа, ВИДа.

г. Заменице за меру и количину.

Једн. м. р. овбљћи с. р. ов6лко ж. р. овдмка

Мн. — ов6лiku — ов6лка — овбљhe.

Као заменица првога лица (овбљlu . . .) гласе и:

тбљћи, тбмко, тблика ; онбљlu, онблко, онблка ; кољhi,

колкб, комка и кбљћи, кблко, к6лка, ит.д. Мењају се

као и остале придевне заменице. Заменица сваког лица

гласи у једнини св, сва, сво, у множини: сви, све, сва :

сњв кукуруз, сва ченица, сво жито, сви љуђе, све жене,

сва села. У ваздšн има старији облик вњс (ст. см. вњсвј.

Место ср. р. cво, чује се све, особито кад није уз име

нице : Све сњм видел. Све ми се чини лњЖа.

IV. Бројеви.

Прости бројеви.

Од простих бројева само један има облике неке:

један–једнога—једнill: једна—једну)—једне; једно—

једна. Новији су облици једњн, једна,једно. Поред једвн.

чује се и едан ...: Дошљм један човек. — Видем сњм је

днога курјака,- Идем сњс једну жену.— На једно дете

умрем бњштá, ит.д. Број два има за мушки род два, за

женски две: два човека, две жене, али уз именице сред
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њега рода поред два и ове: две села; у бе-две сема;

две-ми бчи две-места, и т. д. поред два пбља; два

Села, И Т. Д.

Остали прости бројеви подједнако гласе за сва три

рода и поleclinabilia су:

3—10: три, четipu, aет, шес (шест), седом, бcoм,

девет, десет;

11—20: идинаес или единаес—једанаест, дванаес,

тринаес, четиринаес, шетнаес, шеснаес, седомнšec, осом

нáес, деветнаес, двеc ;

21—100: двадес и један, трiec, четipuec—четрдесет,

аедесет, шесет, седомдесет, осомдесет, деведесет, сто;

101—1000: сто једн,две-ста, трi-ста,четири-стбтин,

шет-стотин, шестбTuн (шест-стотина), седом-стотин, де

вет-стбтин, иљадо (према сто :

1000000: милијн.

Редни бројеви.

Редни су бројеви: први, црва, прво или првњи,

првња и шрвњо или првње; дрjби, орја, друго : трећи,

трећа, трећо или треће; четврти, пети, шести, седми,

бсми, девети, десети, идинаести, деветнаести, дваести,

трiести, и т. д.

Они се мењају као придеви одређенога вида: Трећи

дњн ми казáл. — Дрjћи-пут че дбјде. — Од трећога

(или: трећега) узел.—Сњс првњу жену живем пет годин,

а свc другу помалко, и т. д.

Збирни бројеви.

Збирни бројеви долазе само уз pluralia tantum :

двоја врата; трбује виле ; четвбра кома; шесторе чњpáпе;

шестбри беневреци, и т. д. или место њих долазе бројне

именице на -ица: двојица, тројица, четворица, шетб

рица, шестбрица, седмбрица, осмбрица, деветбрица ит.д.

и употребљавају се уз именице што казују мице (име

ница долази у множину: двојица човеци), и т. д.
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V. VILLав.

У северно-тимочком дијалекту, као што је то осо

бина свих језика у којима настане губљење Флексије

номиналне, јавља се употреба члана. Ова јо појава у

северно-тимочком говору свакако врло стара, као што

ни губљење номиналних облика није скорашње. Можда

се развио овде самостално, али је могућ и утицај из

бугарскога језика, у коме се он употребљује. Члан је

постаозитиван, као што је на пр. у бугарском, арна

утском и румунском језику.

Северо-тимочки је члан тројак: -т,-в, --н, и долази

да ближе одреди речи уз које он долази, као што је,

на пример, заменица и (ј) уз придеве одређенога вида.

Често сеједначи сдемонстративним заменицама, од којих

је он и постао. Члан долази само уз именице, придеве

и придевне речи.

а) Уз именице:

Уз именице мушкога рода јављају се: -s, -t, -r, a

између именице и члана јавља се полуглас, који је,

може бити, врло стар, старији од секундарнога на пр.

у шетви. – Примери: Човеко-в ми казал. — Овчар-т си

дотерал овце. — Каменљ-н си онак стоји. – У мно

жини члан гласи: -ви, -ти,-ни, или: -se,-те, -не, према

завршетку (е) неких именица у номинативу множине:

Отишњл сњс Турци-ти. — Phagu-ви ме уштипаше. –

bњи-ни утекоше у ливаду. — .Бје-ве казују. –

Одче-те ору.—Јунци-не боду.– Бугари - те ни брајba.

Зајци-те појели жито.— Копаче-ви млого једу, и т.д.

Уз именице женског рода долазе у једнини: -ва,

-Ta, -на, а у множини: -ве, -те, -не: Жена-ва ми болна.

— Девојha-Ta си утекла од бњшту. — Баба-на дошла

да баје. — Pihe-Bе ми отпадоше. – Свиње-те отишле

у штету. — Крушће-не попњдáле на-зњм.
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Уз именице средњег рода долазе у једнини: -во,

-то, -но, у множини: -ва,-та, -на: Дете-во ми рове. —

Hee дoлеко слб-то. – Пбље-но све усљмо. — Péбра-та

му све измбмена.— Вретена-ва све букова.— Крима-на

му ињава.

У колико се мењају именице, мењају се и чла

нови уз њих; тако на пр.:

M. p. Једн. ном. човеко-в човека-т човекi-н

акуз. човека-вога човека-тога човека-нога

Ж. p. JEDн. ном, кенд-ва жена-та жена-на

акуз. Жсенi-ву жену-ту жену-ну.

У множини има само један облик за именице (но

минатив), па тако и за члан. — Ево још неколико

примера: Páкв-т жив. — Дај кбрвног овам. — Попај

шће-те алис узреме. — Цркварка-та чете, чете књно

поп. — TIHy-ту зовнум кмет у бпштину. — Отб да

видим свиње-те.—Дзњвни ми нешто у јши-ви.—Грбчу

свиње по шљдину-ву.— Говедара-нога см видел код го

веду. – Ја се рњзговара свc врачку-ту, и т. д.

б) уз придеве и придевне заменице.

Чланови -в, -т, -н долазе само уз придеве одре

ћенога вида: дббријJв, дббри(ј)е-т, дббрија-н, или: до

брilja-B, добрilja-T, добрilja (nрема придевском на

гласку у неодређеном виду). У множини има или: -ви,

-ти,-ни: дббри-ви, дббри-ти, дббри-ни, или, према име

ничком завршетку (е); -e, -те, -че: добри-ве, добри-те,

дббри-не. Уз придев женског рода: -ва, -та, -на у јед

нини, а у множини: "-ве, -те, -не: добра-ва, добра-та,

дббра-на—дббре-ве, добре-те, дббре-не, или: добра-ва—

добре-ве (в. напред).

Ако придев нема одређенога вида, као што је

случај код неких присвојних придева, ипак придев

с чланом добија вид одређенога придева, што се нај
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боље види у једнини у мушком роду. Марковијb-в син

дошљм. — Петровијет браник исечен. — Поačew{j)s-т

коњ утекњл.— Јакбвовијb-н син полудел.

Уз шрисвојне заменице чланови врло радо долазе:

мбulj)a-B, моја-ва, мČUјЈе-во, мČIJu-ви, мбЈе-ве, мбја-ва,

или: моlјJв-в, моја-ва, моlјJé-во, моlj)i-ви, моljЈе-ве,

моја-ва. Као моulj)b-в тако и уз твој, његбв, њбјbн, наш.

ваш, и т. д. само што се једнина мушког рода свршава

на — ulj)b-в, — ulj) b-н, — иLjЈо-т, према сличним слу

чајевима код придева: твбијJo-т, његбвије-н и т. д.

Уз промену придева и придевних заменица иде и

промена чланова.

М. p. Једн. ном. добрilj)iH, добрilj)s-т, добрij)s

акуз. добрбнога, добрбтога, добpбвога.

Ж. p. „ ном. добрана добрата, добрава

акуз. добруну, добрjТу, добрjВу.

Ако дакле уз придев или придевну заменицу дође

члан, онда је придев (одн. прид. замен.) према томе

употребљен увек атрибутивно, никако предикативно:

Добрија-н човек=p. Добрњим человћкњ, али: Човек

добВр=p. ЧемовћкЋ добрЋ.

VП. Гдатоди.

Садашње време.

1. гребем Мн. гребемо

2. греби гребете

3. гребе греб)

У 1. л. једнине има у само код глагола очу и могу

које се често изоставља: мог. Глаголи код којих се

испред наставка за основу времена садашњега налазе

грмени сугласници, претварају те грменике испред

меког самогласника е, и то: г у ж, к у ч а х у и

стрижем, вучем, вршем, а према овим облицима и

3. мн.: стрижу, вучу), врш(). Глагол мобгу има 3. мн

само мбгу.



413

1. бирам бирамо

2. бираш брате

3. бира бирају

1. нбсим нбсимо

2. нбсиш нбсите

3. нобси нбсе

У 3. л. множине код глагола 4. врсте место за

завршетка е чује се једновремено и у : нбсу, трч),

виду, и т. д. према завршетку глагола осталих врста.

Заповедни начин.

греб, гребете

кољи кољете

брај брајте

носи носете.

Првогалицамножиненема. Глаголи,којима се основа

инфинитивна свршава на грлене сугласнике, имају за

поведни начин овакав: печи— печете, лежи, вршu—

вршете, и т.д. према садашњем времену. У 2. лицу је

днине често се одбацује, особито убржем говору, крајње

и : нос, трч, бер: Не бер бригу. – Набер си јабуће. —

Императиви од једем и видим гласе: једи—јечте и види

вичте према ст. сл. наждљ виждњ.

Време пређашње несвршено.

1. гребео гребеомо

2. гребеше гребеосте

3. гребеше гребу.

У 1. м. једнине и у сва три множине чују се, врло

Dетко, и овакви облици: гребејо, гребејомо, гребејосте,

гребеју. Глаголи са грменим сугласницима у основи имају

овакав облик:

1. neučio IBчéомо

2. печеше пачвосте

3. печеше печву.

Према аористово мзавршетку 3. л. множине има го

тово чешће3.мице овакав облик: гребоше, печеоше, ит.д.
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1. играо игрiомо

2. игрiuе игрiосте

3. играше игрћоше, или :

1. izpao izpаомо

2. izраше играосте

8. izраше дграоше

Од глагола носим инперфекат гласи:

1. носео носомо

2. носеше носеосте

3. носеше носеоше и носу, или:

1. нбсео нбсеомо

2. нбсеше нбceoстe

3. нбсеше нбсеоше (нбсеу)

Време пређашње свршено.

1. гребо гребомо

2. гребе гребосте

3. гребе гребоше

или са дугим акцентом:

1. идб идбмо

2. иде идбсте

3. иде идбше, или:

1. написа написâмо

2. написа написâсте

3. написа нашиchue.

Прилог времена садашњег свршава се увек на -ечи:

гребечи, седвечи, игрđечи, чувечи, итд. врло ретко:

играјечи, чувајечи, ит.д.

Прилога времена прошлога нема никако.

Прошасти придев: грбом, гребла, гребло, гребли, гребле,

гребла; чувал, чувала; носим, носила, итд. Крајње л (у

м. роду) не претвара се у о (в. S. 8.).

Трпни придев: гребен, гребена, гребено, гребени, гpe

бене, гребена; чуван, чувана; нбсен, нбсена; шлbтен, ала
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тена, ит.д. ими: кмет, клета или клета; бит, бiта или

бита поред бијен, бијена; шбшит или попијен, итд.

Начин неодређени се у северно-тимочком дијалекту

изгубио. У народним песмама се још може чути (ак

ценат му је онда на слогу испред инфинитивног на

ставка):

Ја не могу њега шогледати

А камо ли с њега вечерати. —

Ако нечеш мájћу погубити,

Јутре чу се млада обесити. —

Коња че си дланом домамити,

А девбјЊу не мож нигде најти ит.д.

Али су врло занимљиви овако окрњени инфинитиви:

Леле Като, варе злато!

Којче мájће бгњњ наклac"

Кој че мájће воду донес. –

Кој че мáјче ижу шомеc 1 –

Књда дуне вијЈВр ветњp,

Он че тебе ижу аомеc. –

Кум доljЈезди, куму коњ привишта,

Коњ привишта, двори зњдзњвнéше.

За штб-чемо куму коња врзас?

Будуће време гради се, по правилу, перифрастички:

узме се садашње време од глагола хтети: бчу, бчеш

итд. или: чу чеш . . . и садашње време онога глагола

од кога се хоће будуће време (са свезом да), на пр. ја чу

да дојдем или и без да: ја чу дбјдем. Овако скраћени

облици од хтети долазе и у почетку реченице: чу дбј

дем, или: чу да дбјдем, или се за сва лица узме че:

че дбјдем, че дојдеш, че дбјде, че дбјдемо, че дбјдете,

че дојду: Че станеш ти у моју штрапку (изрека).—Чу

д'ičем у сњлó. — Че умре од рака-тога. — Чу ју

шњевам нњчњс, итд. У народним се песмама може наћи

и правилан Футурални облик: Сама чу си смрти ја ство

piru (види примере за инфинитив), али га у обичном

говору нема.
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За прошло време ваља поменути да се у 3. м. је

днине глагол је најчешће изоставља: Рекла баба да

че умре. — Уштицам га с онеј| његбве нбће. – Они

мисле он нагрбљм пáре.—Тину-ту збвнум кметњ-т итд.

Да се боље види глаголска промена, прегледаћем

промену већега броја глагола т. врстама. Глаголи су

овде подељени у врсте (4.) према основама времена

СаДаDIЊеГ.

Прва врста.

Први разде о.

бодем.— Вр. пређ. бодео. — Вр. пређ. свр. бдо:

Ја га уббдо, ама и он мене јбоде. – Зап. начин бода

— бодете. Прил. сад. вр. бодечи. Прош. прид. бол,

ббла: Убл се на трн. — Трп. прид. ббден : Он убден

CEC RODHK.

доведем.—Вр. пређ. свр. доведо, дбведе, доведомо:

Доведе ли ти дете у чкблу?—Доведо. — Доведомо во

лбве на панаир.—Зап. начин доведа, доведоте; Прош.

прид. довел, довела : Довел се у ред.—Трп. прид. доведен:

Скоро је девбјhа доведена. — Као доведем мењају се:

уведем, наведем, заведем, изведем, поведем, ит.д.

клaдем (и: кљдем, в. S. 3.): Кладем бгњњ.– Време

свр. кладо. — Зап. нач. клад-кладете. — Прил. сад.

вр. кладечи. —Прош. прид.— клал, клала: Наклале

мбме седењђу. —Трп. придев кладен : Голем бгњњ на

кладен. — Као кладем мењају се и: закладем (и: зак

лодем, в. S. 3.), поткладем, ит.д.

једем. — Вр. пређ. несвр. једео. — Вр. пређ свр.

јéдо. Зап. нач. јеи— јечте и једете. Прим. сад. вр. је

двечи. Прош. пр.јем, јела. Трш. прид. једен : Све изедено.

предем. — Вр. пређ. несвр. предео. — Вр. пређ.

свр. предо. — Зап. нач. преда—шредете.—Прим. сад.

вр. uредвечи. — Прош. прид. uрела, преле.—Трп. прид.

преден.
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doем.— Вр. шређ. несвр. идео: Ја део пре у варњш.

Повосте ли ви? — Време пређ свp. идд, иде, идомо,

идбсте, идбше. — Зап. нач. идд, идете: Иди у сњло да

живиш. — Прим. сад. вр. идечи : Досади ми се идеечи

у дрва. — Прош. прид. ишВл, ишла, ишлб, ишли

поред биљл, била, било, били ит.д.—Тако и сложени

глаголи: дбјдем. — Вр. пређ. свр. дојдб. — Зап. нач.

дојдба— дојдете. Прош. прид. дошл. — Као дбјдем ме

њају се и:”појдем, најдем, прејдем. — Глагол отiодем

мења се као дем, само што у аористу поред отидб

има и отб: Ја отб у дрва. — Ви отбсте а ми остамо.

— Кад уз дем дође да, губи се врло често а од да,

те има: Очу д-bем. — Ми че д-bемо, ит.д.

иметем — Време пређ. несвр. плетео. – Зап. нач.

плета, плетете. — Прим. сад. вр. плетечи. – Прош.

прид. плела—илеме: Исплела ми чарâпе. —Трп. прид.

шлетен, шлетена.

метем.—Вр. пређ. несрв. метео.—Вр. пређ. свр.

мето: Ја измeто гувно, а дамете ли ти твоје? Зап.

нач. метi— метете: Метčте ижу.— Прил. сад. вр. ме

течи. — Прош. прид. мем, мела. —Трп. прид. метен.

гњетем. — Вр. пређ. несвр. гњетео. – Вр. пpel,

свр. гњето. Зап. нач. гњетi, гњетете. – Прош. прид

гњем. — Трп. прид. гњетен : Вреча-ва нагњетена с ку

куруз.

рњстем. — Вр. пређ. несвр. растео. Вр. пређ, свр.

páсто. — Зап. нач. pљстi — pacréте. — Прил. сад. вр.

picTéечи. — Прош. прид. picu, páсла.

музем.— Вр. пређ. несвр. музео.— Вр. пређ. свр.

мЈЗо.—Зап. нач. музи— музете.— Прош. прид. мјзвл,

музла. — Трп. прид. музен.

гризем. —Вр. пређ. несвр. гризео.— Вр. пређ. свр.

грisо.—Зап. нач. гризf—гризете.—Прош.прид. грiЗм,

грбала. — Трп. прид. грiseн.

ДИЈАЛЕктолошки звоPIик, књ. II. 27
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донесем.— Вр. пређ. свр. донесо, 2. и 3. ј. дбнеce,

донесомо, донесосте, донесоше.—Зап. нач. донеси, доне

сете. — Прош. прид. донел, донела.— Трп. прид. до

нéшен и дбнет.

шљ“сем. — Вр. пређ. несвр. пrcéо.— Вр. пређ. не

свршено пасо. — Зап. нач. ub“ch — псете. — Прим.

сад. вр. пад“céечи. — Проп. прид. шžсвл, пасла. — Трш.

прид. шасен : Травā шоužсена.

тресем.—Вр. пређ. несвр. тресео.— Вр. пређ. свр.

тресо — Зап. нач. треci — тресете — Прил. сад. вр.

тресечи. — Прош. прид. треchм, тресла. — Трп. прид.

тресен. — Као тресем мењају се и: истресем, отресем,

натресем, ит.д.

скубем.— Вр. пређ. несвр. скубео.— Вр. пређ. свр.

скijбо. — Зап. нач. скуби — скубете. — Прош. прид.

скјбл, скубла.—Трп. прид. скубен : Брадâ му оскрбена.

дубм.—Вр. пређ.несвр.дубо.—Вр. пређ. свр.дубо.

—Зап. нач. дубi—дубете.— Прош. прид. дубљм, дубла.

aечем, з. л. мн. печуј. — Вр. пређ. несвр. печео.

Вр. пређ. свр. шко. — Зап. нач. печи — печете. —

Прим. вр. сад. шечечи. — Прош. прид. пекм. — Трп.

прид. печен.

речем. — Вр. пређ. свр. реко. — Зап. нач. речи-

речете. — Прош. прид. реком и рек6л : Врачарка рекла

да че умре. — Трп. прид. речен : Нее на кога је речено.

вучем и вмечем, з. л. мн. вучу) и вмечу. — Врем.

пређ. несвр. елечао и вечео. — Вр. пређ. свр. вико и

влéко: Довлеко се на-две на-три. — Зап. нач. вучи и

влечи — вичете и вмечете. — Прош. прид. вјкл и вле

кл : Довлеком се књно блужа

течем, 3. м. мн. течј. — Вр. пређ. несвр. течео.—

Bp. пређ. свp. тако.–Зап. нач.теча— течете.—Прош.

прид. текњл, текла.

сечем, 3. л. мн. сечу. — Вр. пређ. несвр. сечео.—

Bр. пређ. свp. секо.– Зап. нач. сечи — сечете.— Прил.
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сад. врем. сечечи. — Прош. прид. секњл, секла.— Трп.

прид. сечен.

тучем,3. мн. тучу.— Вр. пређ. несвр. тучево.— Вр.

пређ. свр. т.јко. — Зап. нач. тучi — тучете. — Прош.

прид. тјкњл, тукли. — Трп. прид. тучен.

стрижем, 3. л. мн. стрижу. — Вр. пређ. несвр.

стрижео. — Вр. пређ. свр. страго. — Зап. нач. стpижба

— стрижете. — Прош. прид. стрizbл, стрizли. — Трп.

прид. стрiожен: Стражено прасе по градину пасе (поред

шљ“cé).

мбгу, мбожеш ... 3. л. мн. мбгу. У 2. и 3. л. јед

нине може доћи и скраћен облик: мож, особито у 2.

л. ј. Прво лице једнине има и краћи облик мог.— Вр.

пређ. свр. могб, може,могбмо, могбсте, могбше.—Прош.

прид. могБл и мбгњл. — Зап. нач. нембј, нембјте, али

шомбзи у „Помбзи Бог 19

вршем, 3. л. мн. вршју. — Вр. пређ. несвр. вршео.

Вр. пређ. свр. вр: Ја овp а ти не бвр још. — Зап. нач.

врши — вршете. — Прош. прид. врл и врбљл : Дњнњс сњм

oврeм јечмен.

узнем, узнеш .. . јану. — Вр. пређ. свр. узб, узбмо

поред узе, уземо: Узе ли ти што ти требе? — Зап.

нач. узна — узнете. — Прош. прид. узел, узела. —

Трп. прид. Овет, узета.

бтнем ... бтну. — Вр. пређ. свр. оте, 2. и 3. ј. бте,

отемо, отесте, отеше. — Зап. нач. отнi — отнете. —

Прош. прид. отел, отела. — Трп. прид. бтет: Не ваља

бтето.

почнем. — Вр. пређ. свр. поче, uоче, побче, иочемо,

шочесте, почеше.— Зап. нач. — почнi — почнете. Трп.

прид. почет. — Прош. прид. шочел, шочела.

кунем. — Вр. пређ. несвр. к, нео.— Вр. пређ. свр.

кле, кмемо. — Зан. нач. кунић — кунете. — Прош. пр.

клел, клела. — Трш. прид. клет: Клета да си, моја

мáле 1 — Као кунем има и прокунем, закунем, и т. д.

ge
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одбинем. – Вр. пређ. свр. одња, 2. и 3. ј. бољше,

одњшемо.—Зап. нач. одвана — одњинете.— Прош. прид.

одваел, одњавла, и т. д. — Трп. шрид. одlaет. – Као

одбанем мења се и запнем.

умрем. — Вр. пређ. свр. умре и умро, 2. и 3. ј.

jмре, умремо. — Зап. нач. умрi— умрете. — Прош.

Прид. умрем, умрела. .

подпрем. — Вр. пређ. свр. подвлара, 2. и 3 побољ

пре, подаремо или: подвар, 2. и 3. ј. подвар, мн. подњ

промо, и т. д. —Зап. нач. подњпрi— подњарете.— Проп.

прид. подвијом. — Трп. прид. подвирт и потцрт.

прем, преш... пру.— Вр. пређ. свр. пр, промо. Зап.

нач. ири — прете. — Прош. прид. прол, прола, и т. д.—

Као прем има и збирем. — Као прем има и запрем.

Трем, треш,... тру.— Вр. пређ. свр. тр., трмо. Зап.

нач. три-трете. — Прош. прид. тpм, тpла. — Трп. пр.

трт, трга. — Овако и затрем

задзрем : Књд га задзреш, онб алис човек. — Вр.

пређ. свр. задзр, 2. и 3. задзр, мн задземо. — Прош.

прид. задзјом, задарма : Задзром ме књно мачка.

прострем: Да ти прострем да спиш. — Вр. пређ.

свр. простру, 2. и 3. црбстp, мн. прострмо. —- Зап. нач.

прострi — прострвте: Прострво да спимб.— Прош. прид.

простром, прострла. Трп. прид. uрбстрт.

Други раздео.

ровем, ровеш, рове, ровемо, ровете, рову.— Вр. пређ.

несвр. ровео, 2. и 3. ј. ровеше, мн. ровеомо, ровеосте, ро

веоше и рову.— Вр. пређ. свр. ров, ровамо, ровасте, ро

ваше. — Зап. нач. ров,—ровете. — Прил. вр. сад. ро

вечи. —Прош. прид. ровал, ровала. —Тако и изровем.

Као ровем мењају се и: "

бљувем.— Вр. пређ. свр. бљува.—Зап. нач. бљува.

— Прош. прид. бљувам. — Прил. сад. врем. бљувечи.
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ковем. – Вр. пређ. свр. кова. — Зап. нач. кови -

ковете. — Прош. прид. ковал. Прил. сад. вр. ковечи.

зббем. – Вр. пређ. несвр. збео. — Вр. пређ. свр.

зоба. — Зап. нач. зоб зобете. — Прил. вр. сад. зо

бечи.— Прош. прид. зобал, зобала. "

ромем, 3. мн. рому. — Вр. пређ. несвр. рбмео. Вр.

пређ. свр. рома.— Зап. нач. Роми— ромете. — Прош.

прид. ромал. — Прим. вр. сад. ромžечи.

кашем. — Вр. пређ. несвр. капео, кашеше: Тиша

од стреју капеше.— Прош. прид. кашал, кашала, и т. д.

шерем и церем. — Вр. пређ. несвр. шерео и перво. —

Вр. пређ. свр. uрh, шрамо. — Зап. нач. шерi— шерете.—

Прош. прид. uрам, ирала. — Трш. прид. тран, шрана и

ирана. – Као шерем, мењају се и ови сложени: оше

рем, исцерем, заперем, и т. д.

берем и берем. — Вр. пређ. несвр. берео и бčрео. –

Вр. пређ. свр. бра, брало: Ти набра дрва. – Зап. нач“

бери, берете. — Прош. прид. брал, брала. — Трп. прид.

бран, брана и брана : Црешња-ва брана. – Као барем

мењају се и: обарем, соберем, изберем, наберем, и т. д.

и у 2. и 3. л. једнине аориста имају акценат на првом

слогу: ббра, собра, избра, и т. д.

дерем и дерем. — Вр. пређ. несвр. дерео и деpeo. –

Вр. пређ. свр. дра, драмо : Ја одрk jáгње, а ти бора

јáре. — Зап. нач. деpi – дерете: To je деpi – кожа!

— Прош. прид. драм, драма. — Трп. прид. дран, бдран:

Жив дран, не бдран.

зовем. — Вр. пређ. несвр. зовео. — Вр. пређ. свр.

зова, зовđмо. — Заш. нач. зовић — зовете.– Прош. прид.

зовал, зовала. — Трп. прид. збван. — Као зовем мењају

се и : дозовем, позовем, назовем, и т. д. са аористом у

2. и 3. м. једнине дбзова, шибзова, и т. д.

чем или тачем (у Селачкој, чети, че, чемо, чете, мј.–

Вр. пређ. несвр. чео, 3. л. множине чију и чвоure – 18p.
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пређ. свp. тка, ткамо: Онá habrна постав. — Зап. нач.

чи, чете. – Прош. прид. ткама, ткале. — Трп. прид.

ткан, ткана или ткана, тканб, и т. д.

Друга врста.

вéнем, венеш... вену. — Вр. пређ. свр. увену, 2.

и 3. м. једнине увену: Све јвену без ћишу. —-Прош.

прид. увенула. Градине увенуле.

flњем.– Вр. пређ. свр. пођину, 2. и 3. j. učjuЊу

мн. пођинјмо, пођинјсте, пођинјие.— Зап. нач. Винi

fuнете.— Прош. прид. Винфл: Војници изђинули.

Mateu (кинем). — Вр. пређ. свр. мину: Orhuy ce

упртка. – Зап. нач. Кини — Кинете. — Прош. прид.

Нинiju : OrfuнJма се кбва.—Трп. прид. отihНут. Тако

исто и: uchњем, сfilњем, и т. д.

flicнем (киснем).— Вр. пређ. несвр. Наснео. Врем.

пређ. свр. Нисну и ћасо: ПбНисе књно миш. Зап. нач.

fiиснi – Ниснéте. — Прош. прид. Ниснул или поћсл.

ш,јанем (опузнем).— Вр. пређ. сврш. изну и а,јаво:

Ја сњв оајзо. — Прош. прид. опузнум и оajЗhм: Дојде

св ош,јављ од ћишу.

жšгнем (и жBзнем).— Вр. пређ. свр. жњгнi, 2. и 3.

једнине жkанј: Жану ме нешто у кук. — Зап. нач.

жњгна и жBгни.—Прош. прид.жванул и жBгнум: жBгнули

га бркове.

врием (вратим.— Вр. пред свp, and, E. и 3. j.

врну: Он се врну од рббту.—Зап. нач. врнi— врнете:

Врни ми шаре-не. — Прош. прид. врнул, врнули: Она

сњг наврнула свет у цркву.

гJтнем. — Вр. пређ. свр. гутнi, 2. и 3. ј. гутну:

ГJтну ли и ти малко? Једва прогутну залогајњк.—Зап.

нач. гутнi—гутнете и г.(тни—гутнете.— Прош. прид.

гутнул: Ништа нее гутнула.
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стáнем.— Вр. пређ. свр. стану, 2. и 3. стану, мн.

стан умо: Он стану на снагу. — Зап. нач. стани и стан

— станете и станте. Прош. прид. Он станул цар. —

Тако и останем, постанем, и т. д.

дирнем. — Вр. пређ. свр. дирну, 2. и 3. дирну:

Дирну ме нешто у-срце. — Зап. нач. дрни и дирнi,

дирнете — Прош. прид. дирнул, дирнула.

aliснем. — Вр. пређ. свр. писнi, 2. и 3. j. ubicну:

Писну ми уво. — Зап. нач. uисни и шасни — шиснете.

— Прош. прид, шиснул, шиснула.

chНем (сахнем). — Вр. пређ. свр. јchњу: Све јchњу.

—Усну кукуруз.—Заш. нач. сана— снете.—Прош.

прид. усљнфл и усšл : Рука ти усšла 1 (клетва). —Тако

и: uchњем, заснем, пресšнем : Река-ва пресвла (и: пре

снула). .

одšнем (одахнем). — Вр. пређ. свр. одвну : Једва

одвну малко. 0овну ли ти? Зап. нач. одавна— однете.

— Прош. прид. одвнфл, одвнула.—Тако исто и: издвнем,

удвнем, и т. д.

станем (ст. сл. стинкти).— Вр. пређ. свр. бетину:

Кровајњ-в бстину.—Прош. прид. остинум : Чорба ости

нула.—Тако и сложени: останем, истинем : Чекај да

истине јело. — Онб истинуло. — Ти истину од стра.

chВне (савне, сване).—Вр. пређ. свр. свну.—Прош.

прид. свнуло : Гоџћ одáвно свнуло.

uрнем.— Вр. пређ. свр. uрну, 2. и 3. ј. прну : Ко

кбшка црну на седало. — Прш прид. uрнiљ, ирнула,

и т. д.

ThКнем : Не-смеш-ме тikнеш. — Вр. пређ. свр.

тњкну.—Зап. нач. ThКни и такнi— такнете.— Прош.

прид. такнул и твкњл. — Трп. прид. ThЕнут. — Као

тšКнем и наткнем: Iliriksu jáгње на ржšњ.

шћанем: Чек да ти шћанем на уво. Вр. пређ. свр.

шљан), 2. и 3. ј. швану: Књквб ми ти шћану? —Зап.
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нач. шљанић :Де ми шљини на уво.—Прош. прид. шљан ул,

шљанула.

Овде долази знатан број глагола без ну у обли

цима, који се граде од инфинитивне основе. Такви

су на пр.:

мВЕнем : Не мог се можнем од њег. Вр. пређ. свр.

поред правилнога можнј, мВЕну и : мно, мfче: Књд ми

се бдмљче од-очи1 – Зап. нач. мокни и мšКни : Ајд

се мВКни одбтле. — Прош. прид. мнкњл : ОдмВКњл се у

дрва.— Као макнем мењају се и: немокнем, одмакнем,

земљкнем, измRНем, и т. д.

стигнем.— Вр. пређ. стр. поред стисну и стихо,

стice, стicoмо : Књд га стico, теоше му бчи испрсну.–

Ја га јурну, а он књд стice низ пут!—Зап. нач. стиснi,

стиснете : Стиснih ако смеш. — Прош. прид. столсв.1,

стicла поред стиснул. Трп. прид. стicнут.

краднем.—Вр. пређ. свр. крадо.—Зап. нач. краднi

— краднете.—Прош. прид. крал, краља, крito.—Трп.

прид. краден. — Тако и украднем, искрiонем, гро

краднем, и т. д. ·

прснем. – Вр. пређ. свр. ирсо, ирсе: Просе искра,

те запали крчина. — Прош. прид. прсл, прсла : Прос.to

кут-коlje. – Тако и: испрснем, запрснем.

дигнем.—Вр. пређ. свр. диго, диже, дигомо, догосте,

дигоше: Дlizомо се у шуму. Зап. нач. дигнi, дигнете и

диг — докте се.— Прош. прид. — дигњл, дигла, али и

дигнi.I.

клекнем. — Вр. пређ. свр. клеко, клече, клеколио.

— Зап. нач. клекни и клекни—клекнете. Проп. прид.

клеком, клекла : К.18Ком на колена.

протегнем. — Вр. пређ. свр. протего, 2. и 3. ј. пред

теже. –Зап. нач. протегнi, uporezНете.— Прош. прти 1.

протегљм. — Трп. прид. протегнут.
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тргнем. — Вр. пређ. свр. трго, трже. —Зап. нач.

тргнi, тргнете.— Прш. прид. тргњм, тргла.—Трп. прид.

тргнут.

обнкнем. — Вр. пређ. свр. обко, ббиче. Заш. нач.

обикнi, обикнете. — Прош. прид. обнкам.

стizнем.— Вр. пређ. свр. стizо, стiоже.— Зап. нач.

стигнi — стигнете. — Прош. прид. стizbл.

легнем, — Вр. пређ. свр. лего, леже. — Зап. нач.

легнi — легнете. — Прош. прид. меzbл, легли.

дзебнем.— Вр. пређ. свр. дзебо : Ама ја одзбо. –

Зап. нач, дгебнi: Дзебнih ако си луд! — Прош. прид.

дзебл : Дзебл см сам за овњј што дува.

побегнем.— Вр. пређ. свр. побего, 2. и 3. ј. побеже.

— Прош. прид. побегл. – Место овога глагома више

је у употреби утекнем, утеко, утекл.

седнем. — Вр. пређ. свp. седo сeде. — Зап. нач.

седни — седнете. — Прош. прид. седам, седма, седмо,

седли, и т. д.: Седма Јана, па попева.

ubњем. — Вр. пређ. свр. пада. — Прош. прид.

užbu, nabua, nakovo, и т. д.

сретнем.— Вр. пређ. свр. срето.—Заш. нач. сретић

— сретнете. Прош. прид. сретњл, сретма: Сретми смо се

на пут.

стегнем.— Вр. пређ. свр. стего, стеже. — Зап. нач.

стегнi — стегнете: „Стегнi neRљу, гацај мечку“, али и:

стегни.—Прош. прид. стекл, стегла, и т. д. Трп. прид.

стент Т

улазнем. — Вр. пређ. свр. улезо.—Зап. нач. улезни

— улезнете. — Проп. прид. улезвл, умезла.

Трећа врста.

Пр в и р аз Д е О.

Први образац.

nijeм, шијеш, nije, miljevo, alјете, алију.– Вр.

пређ. несвр. mijeo, uljenue. nijeouе или подјеу.—
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Вр. пређ. свр. шu, aliљto, ulicTe, alue : ITGuu ми се?—

Наши се ја.—Зап. нач. uu, mire,(безj.): Питерњthију.—

Прил. вр. сад. uијечи.— Прош. прид. uил, абла, шило,

шали, и т. д. — Трп. прид. шčaur: Винб све шбашто.

Као пијем мењају се на пр. ови глаголи: бијем,

зап. нач. би — бате; шijем, зап. нач. шu — ште;

љlјем (лијем), зап. нач. Љи— љire; мfilјем, зап. нач.

ми — мате; гњdlјем, зап. нач. гњи — гњате; рilјем,

зап. нач. pи— рire; крilјем, зап. нач. кри— крште;

вијем, зап. нач. ви — вате. Глаголи чујем, дјем,

објем, шљујем. мењају се као аdlјем, само што им

се у зап. начину чује на крају ј: чуј, дуј, обј, чујте,

дјте, објте. Глагол знам може у презенсу гласити и:

знâlјем, знајеш, и т. д. шоред знам, знаш, зна. Глагол

смем у презенсу може имати и неконтрахован облик:

смем, смеш, и т. д. а 3. л. мн. смеју и сму (према

првој врсти). У прош. придеву поред смел, смела... има

и смејал, смејала. Као смем мењају се и доспем и

дбcaем, узрвем, а прош. придев имају само: доспел,

узрел, узрела.

Тако исто и жњем, мељем, кбљем; вр. пређ. несвр.

жњео, мељео, кбљео : вр. пређ. свр. же и жње, мле, 2. и

3. л. ј. самле, кла, 2. и 3. закла. — Зап. нач. хњи,

меља, кољi — жњете, мељете, кољете; прош. прид. жел,

млем, клал ; трп. прид. табожет, сhмлет, заклат.

Глагол дам мења се по овој врсти: дам, даш, да,

дамо, дате, дају; зап. нач. дај—дајте; прош. прид. дал,

дала, далб, далi. Поред овога, глагол дам има сад. време

и по првој врсти: двдем, додеш, деду, даћемо,дњдете, дњду.

Други образац.

Jмем, умеш, Jме, умемо, умете, јмеју и уму (по

првој врсти. — Врем. пређ. несвр. умео, умеше. —

Прош. прид. умел.— Овај глагол може имати и некон

траховане облике: умем, умеш ; прош. прид. умејал.
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Одречни облик има: н-јмем, н-умем; н-умејал. —

Као јJмем мења се и рљајмем (в. глаг. IV,0.

Трећи образац.

izрам, шараш, izpa, izpaљо, ћарате, играју. — Вр.

пређ. несвр. 12 pao, izpaиe, izpаше, ћераомо, izpaoсте,

izраоше.— Вр. пређ. свр. игра, играмо, играсте, играше.

Зап. нач. izpaj — fizpајте. Прим. вр. сад. игрkeu. –

Прош. прид. играл, играма, играмо, играли, играме, и т. д.

Као барам мењају се и ови глаголи: Кам (ређе

fičnaем) ; звијам (кукам) (: Зbвblјају жене на грббишта);

благосиљам; záиам - гађам; амачам — плаћам; дру

сам—тресем : собарам; злikам—јецам (: Дете змика);

свáдиам се — свађам се: терам; уштевам : Оч уштеваш

на бели лук; шњевам — сањам; познâвам; давам; по

магам: двадам; свитам се— скитам се: сисам; арачам;

ницам— ничем; имам (одреч. немам); чувам; дđзам;

тБакам; стisам — стижем; вuкам — плачем; гркам;

icнкам: кукуршка (петњл —); мбкам; мљаскам; plav:

Крава рbка; скакам; сркам: отакам: кашљам : звклi

њам: зашњам; стењам; звирам се: извирам; задзи

рам –зазирем: звалирам; врчам; жвакам , посрчам —

посрћем; квбцам; мицам, чешам, и т. д.

Други раздео.

Iрви образац.

бришем, бришеш, браше, бришемо, бришете, брдицу.

— Вр. пређ. несвр. брiuео. — Вр. пређ. свр. бриса,

брисžмо. — Зап. нач. бришč — бришете. — Прош.

прид. брисал, брисала. — Трп. прид. брисан.

Овако се мењају: шишем; миришем; макем; вржем;

вéожем; швачем — шапћем; глбием; стружем; можем;

jáишем; сем – сејем; бајем; кајем; мајем; појем;
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трајем; вćем – вејем; смем се— смејем се: сем —

сејем; грем се– грејем се: кажем; миксем; можем;

нiожем; peaceм: сјчем: личем—липшем; иречем, ит.д.

Глаголи бљујем, шљујем ит.д. (прош. прид. бљу

вам, т.њувал) мењају се по овој врсти, али се они јед

наче и са глаголима прве врсте другога раздела, па

гласе и : бљувем (као ровем), шљувем, кљувем, трувем.

поред трilјем.

Глагол биу има по овом обрасцу: бчу, бчеш, бче,

бчемо, бечете, а 3. л. мн. има и бече и Сте (по IV в. 2. р.).

Краћи облици гласе: чу, чеш, че, чемо, чете, че или те.

Место свих ових краћих облика може се употребити

(особито у буд. врем.) само че: Ја че идем; ти че идеш,

он че иде, ми че идемо, ви че идете, они че иду. —

Краћи облици могу дoћи и у почетку реченице: Чу

д-идем, чемо идемо или че идемо, ит.д. — Врем. пређ.

несвр. теа, теше, теžмо. или тео, теше, ...теомо, теосте,

тоше или ту: Ту се побију. — Прош. прид. тел или

тејам, тејала, ит.д.

Други образац.

купијем, купијеш. купају. — Вр. пређ. несвр.

. купјео, куш()Јеше. — Вр. пређ. свр. купува, купу

вамо. – Зап. нач. купуј — купајте. — Прил. сад. вр.

кушувјечи. — Прош. прид. куuувал. — Трп. прид.

кушјван.

Као кушјем — купувам мењају се на пр. и ови

глаголи : краљilјем — краљувам; војем — војувал:

болijeм — болувам; боледујем — боледувам; празну

Uјем— празнувам: гладјем—гладувам; раскарујем–

раскарувал : шисјем— шисувим шладнујем— иладну

вам казујем — казувам; шестујем – шестувам; исno

ведујем—исповедувам, ит.д. Презенс ових глагола може

гласити и: купувјем, казувјем, исповедувјем, итд.

према прошастом придеву.
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Четврта врста.

Први раздео.

I

svemu, sveunu. Koce и косу.— Вр. пређ. 1999

„Аo, sveuo, suceavno, коceoсте, косеоце или већ 19

njen, cap. Roca, E. и 3. коси, космо.—Зап. нач- 19г

sero, + прил. сад. вр. косечи.— Прош. прил 194

sea.-Трп. прил. коe

као глади мењају се на пр. и ови глагоче 9"

„ . Приса те се рани; трп. прид. првене 19° r

„Аo,pau-poslaен,зап. нач, речи:Р“г

njega uhapurano My! — крстим — врстене 79 9 9

Japane, naru– платен: Све је племеч

Agree causa – солен : Јело не посленог - 909“ г

sple osoba na počinjру; водим — обене 9* r

- Гучио добро насељено; вам– вене 409 г

Аом влади – елен: Не иди з-голему врчУ У

„Аo, jave namesa slovu– does Jel' '''fr

„А, smu– Morea = Бела Рада наћитета: "" r

„Аo, naknu – mučen zbrewм — блем: 49'т

„да колач је разложен: првим—говорим:"' r

-pe Ramovoro perpeno no-as re- - '9°

т. S nape werpoone natu spaиим, речим -1°

p, g.bry. – Pseum cвиња: — женим - """"

Дssa je osnova, a и момак ожењен "Фин" - "69°

д, sa već nju – rimer: Cebuva-tri vrl's

„da– примењене Бела Рада преч ""

j. - zakopanu dugu ce— бавим се чу“ г

„Ајд, светијим – светајен: све смо 90“ У

Jug save aux – влачен — маче """""",г

-Aha (kome кола страна је - 1° 9

„А љује знају: ијим— најчен 1999: "T

2, L. G. L. ovom–obu; naruwi novi - 9°

„,„за добро смањинтиме шчеч“ 49
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свирџија сврш, бро игра; – цВКлим: Исцњклihм књко

мáче у 6гњњ; užasuљ, шазил и пазел : Неchм зваљЗел, ит.д.

Глагоми спим, чмим и жмим имају садашње време

по овој врсти, само што у 3. л. мн. имају у : сту, чму,

жму. — И остале облике имају по овој врсти сем про

шастога придева, који гласи: спал,чмал,жмам—спала,

чмала, жмала, ит.д.

Други раздеO.

живим, живиш, живи, живимб, живите, живе и

живј. — Вр. пређ. несвр. живео, живеше. 3. мн. ки

веоше и живу. — Вр. пређ. свр. живе: Ти бњш добрб

učживе 1 — Зап. нач. Жсива — живете.— Прил. вр. сад.

живечи.— Прош. пр. живел : Богти живел милу мájћу!

Као живим мењају се на пр. и ови глаголи : виchм—

висел ;— видим; вр. пређ. свр. видб, виде, видбмо; зап.

нач. види -- вичте (ст. сл. виждњ); дЗњBHi: Béруј, куме,

дзвнi буре 1— прош. прид. дЗњеном : стидим се – стидел

се; четим — четео — четел ; грма — грмело; кљнтiљи —

контем, мислим — мислем : жалим — жалел ; тршим

и традим — триел ; вблим — волем; срб ме — сврби

ме; цвтi (3. j.), зап. нач. ugasтi: Цвтi, ружо, не гле

дај на мене — Расцвтло се цвеће. – Ниша— кипи:

Грне ћund. – RumeAy вбду донбси: метам – летел,

гордим — горел, ит.д.

Многи глаголи овога раздела имају некe oблике и

по трећој врсти, првом разделу, другом обрасцу. Тако:

осивом има и живем као умем; прош. прид. живе

Uli- поред живел полудем — полудем с мстем –

метећи: старем— остарел: Очу да остарем; огладњем:

Код овладнем, да ми дЊдеш леб, ожеднем – ожедних

Фенем - зеленел и зеленеžм; кошнем – копнел по

Perfем – поруменем : uoupнем– uoupнал - белем

и белilev — белем, белем и белијал итд.
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Трећи раздео.

бежhм,бежhu, бежи, бежимо, бежите, беже и беж).

Вр. пређ. несвр. бежбо — бежбомо. Вр. пређ. свр. бежа,

бежамо. — Зап. нач. бежи — беж"те. Прил. сад. вр.

бежčечи. — Прош. прид. бежал.

Као бежhм мењају се: држhм, трчим, блејам, сто

ljбл, бојим се, вречим, вриштим, зујам,јечам, зучим,

квечам, кмечим, лежhм, шиштим, ржhм, сјbljihм, цвр

чим, чучим, ит.д. само што у 3. мн. сад. времена имају

чешће у него е: трч) и трчи.

Грађа.

I. Народне приповетке.

1. ЛењtiВа жена.

. Била једна лењива жена, па-не-тејала да-плете,

не-те(јJáла да-преде, не-тејала да-чé. Она имала млбго

убава кучина, нњ-не-тејала да-ји-преде, тиће-питала

попá књд-овћј русим по-свлб за-Велиг-ден: „Чу-те-питам,

попе, нешто. „Имам убљва кучина, па-мог-ли да-се-уви

jјем у-слбженицу, па-да-дбјдем у-мáнастир да-се-кбм

кам“)9' A-поп: „M6жеш, мčжеш || Уви-се у-слбженицу

от-кучина, па-дојди на-причес!“ Онá узме на Вемиг-ден

кучина, тБ-се-увије у-њи и-отиде у-цркву. Там неe

улазила у-цркву, тиће-се-поткљчима на-прбзорчич, па

péкла: „Комћем, попе, проз-дупћéм.“)" A-поп рекњл

„Ајде овам, ајде овам, голанарамџо! Куде сви љуђе,

туј и-ти!“ Жена-та умезла тњг у-цркву, а попњT узéм

књндилницу,мине покре-њу, па-ју-припали, а она кужне“)

нá-поље, па-бежала, бежáла; а-кучина уџе горела дор

*) т. ј. да се причестим.

P) причести ме, попе, кроз рупу (Душку).

*) јурне.
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нáјде (ј)едну-бáру. Туј-се онá ваљала, ваљâма, тБ-се

угасила. Отиде-си она тњг дом, па немало кудеља, а

онá узне од јЊрibМ јерiv) жњглу, па-на-њу надене по

весмо, па-текбј прела на-Велиг-ден, а-мужа-си натерама,

те-замел у-тигáњ кашу, ша-му-вревима: „Сипи-ми, муже,

кáшу на-páмо, пњ-чу-ја и-предуцкам и-да-лизуцкам“

Муж-ју послушал : уготвим кашу, па-је-сипáм на-páмо,

тњ-je-и-прела и-јела. Комшиће- је-доодиле, па-ју-пи

тувале: „Ај, мори! што-предеш-двнic? Нb"ли-је двнic

Велиг-ден?“ А она-јим одговорила: „Дако-је дњнic

Велиг-ден ! И-ви-да-сте по-бáре брцкáме, и-ви-би дњнic

врцкале!“

2. Па лењива женđ.

Билá мењива и гола жена, па-jЈедноман") према

сал (ј)еднд-врњTено, и турâла-га у-кацу,-бњbи-п.нила

кáцу с врњTена! Пратима-си мужа у-алугу да-оцече

мњTњвило. Он отиде да-оцече мњTњвимо, а она-га пре

текне, и-дојде пре-њега-там, па-књко-пиле рекне: „MњTњ

вило-вило! пo-гбру-се вило, дом-не доодило 1 Умрема

-ти и-женá и-деца!“ Муш-сe мáне да-сече мњTњвимо,

па си-отиде дом. Књдошљл“-дом, жена-га питувама:

„Море, кам-ти мњTњвило? Че-се-попњшкају“) врњTéна у

кацу-пу!“ Муж тегај рекњл : „Море, књд-отидб (оту у

-планин, ја-чу (ј)едно-пиле где поlје: „МБтњвило-вило!

по-гору-се вило, дом-не доодило. Умрела ти и жена и

деца" па си дојдO" ThК-си-га она пратила код њојну

матер, „Ујде, море, дидеш“ код-моју матер, нек-ми

дњле кошуљу“. Он отиде код-њбјну матер, и-каже-је з

какво-је дошњл. Мати-се зачуди, закла гуску, уљуди-ју,

") једнако.

°) т. ј. иструну.

*) да идеш.

*) кад-дошл.
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пњ-ју-тури у-тврбу и-испрати-га, а кошуљу-ју не-дњде.

Књдошљм“) дом, она прими трбу, па-погледа у-њу, а

оно-се нбђе од-гуску црвејЈаме. Она мислема кошуља

тој, па-смат-рала да-је-тбј огрљáк, и-рекла: „Што-ме

мрзи, тбј-ме мрзи : црвен бплит окол-шију“ A-бн ка

зувам: „Гуска, жено, гуска!“ Он апа думама: „Ако-je

куска, нека-је нбвка (неки: цемка)!“ Ђутал-сионтњкбј

пбсле, а она нее рњботила, тиће-га-клоцама. Прачáма га;

„Ајде-дидеш у-алугу да-донесеш липове јáбуће“, а-бн

ишњл и-тражим. Тлњскáла-га а-там а-овам, дор-му-бáба

зáжени сина. Дошлá бáба да си-збвне зета и-дњштер :

„Ја зажени сина, па-ето дојдб сњЗвњницу“) да-ви-збвнем,

па-дојдете“. Зет кáже на-бáбу да-му-женá нема дреје,

нема-си ни-кошуљу. „Е, зете, рекне баба, ти-ју тури

у-кáцу, па-ју-довези. А-јá књд-ви-видим да-идете, ми

чемо-ви убаво присретнемо“. Књдошлб“)време за-свáдбу,

муж натовари кацу на-кбла, а жену у-кацу, па-ајд!

Књд били близо-дом, а-отуд гајде свире, тупан тупа,

девбјhе поју! Књџенá“) тој чује и-види, кужне ис

кáцу, па-утекне дбм, и-више нее мислела да-си-вара

мужа и-да-га-прача у-мњтњвима ни-у-липове јáбуће.

3. Máти Па-мđти.

Имала-си мати сал (ј)еднога сина, па-је-синњT бил

зњл. Једњнпут јурне да-ју-бије, а-бил бос. Тудек бил

плот с трње граден, а-онá бежала преко-трње, па-се

обрчала надзáд књмто-сина и-вревима: „Полisк (пњмћк),

сине, пњлЊк! Ббси“), па-чеш-се-убодеш!“ Друга-ју женá

судила: „Што-си луда,тњ-му-казујеш? Нек-се избоде,

књTe-јурида-те-бије“.A-онá на-тујжену(жену)вревима:

„Дáко, мори,дâко! Нека има мáти прет-кога бежати!“.

") кад-дошл.; кад-дошлд.

P) све-званицу.

*) код-женi.

*) бос-си.

диллкктолошки звоник, књ. II. 28
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4. Лењива девојha.

Имáма-си мáти ћерку за-женидбу, па-ју-дизала нбчу

да-рњббти, а-она-не-стејама. Књд су дошли сватове,

мáти рекла: „Теро Тито, што-трбпа на-врата?“ а-она

думáма: „Мајко малáлко, тбј-су моји кичени сватове“.

A-мајка је думâла: „Теро Ђито, кошуљу-си немаш“.

Ђера: „Máјко мамáлко, зЊлве-че-ми дњду“. Máти-ју ко

рćља, ама-ништа. Књдошли“) сватове, несу имáми ништа

одар“) да-јим-дiду. Књд-ју-мати судима, ћера говорима:

„Што-че мене, мајко, дáра код-млада бећара!".

5. Баба умрела дутра.“

Бимб неће време књд-умре човек, они-га не-држу

да-седи у-ижу па-да-га-чувају, тиће-јим-бимб адет:

премене-га, па-га-отерају у капелу и-там-га љуђе чу

вају. Умрема (ј)една-баба, ша-ју-отерами у-капелу у-грб

бишта и-тују“ чувала друга баба. Здодремчáмо је, па

мéгла и-зњспáма. Овчаре-се дигну, па-у-капелу, а-баба

и не-осетила. Мртву бáбу дигну и-опсмбне з-дрешљаци,

туре тутун у-луму а лулу-ту на-бабу у-уста да-пуши,

па-си-отиду. Књце“)-пробудима бáба и-видела мртву

бабу с мулу успрklјену, она-се јако уплашила, па-бцтра"

умрема.Јутрé-дњн, књцњвне“), виде две-бабе мртве. Отњг"

не-терају мртвњци у-капелу.

6. Циганин и јаре.

Чум Циганин да-има млњко код-овчара, па-ајд, ајд

код-њега. Циганин до-тегај никњд не видел јаре, па-се

") кад-дошли.

*) од-дiр.

*) од-стра.

*) гуј-ју.

*) кад-се.

*) кад-свке.

“) од-тва.



A35

млого зачудим књд-га-видем. Јаре књко-јаре, почне да

pипка 6ком Циганина, а-овћј-се уплáши, па-nôчне да

бежи. Бежčечи спотњкне-се од-једно-дрвб и пáдњл, а

јаре дотрчи и-стáне окол-њéга да подрипкује. Ци

ганин помислем дЊ-че-дњ-умре, да пођине, па срдито

péкњл : „Јеu, jeu! Ти-мислиш циганцко-је месо смáтко!“

7. Женцžo стануло мушkо.

Имам нећи човек три дњштерје, и-све-три стасале

за-женидбу, па-нее никњко мислем да-ји-жени. Оне

рекле на-бњшту-си да-ји-жени, ама-бн не тем (тејам

никњко. Тегáј-се оне смислеле да-утекну у-свет. Нај

пре најстареја утекла. Бњшта, књА-видем тој, јурне

по-њу с коња, па-ју-стигл. Она-се одма претвори у

змију, а-бн змију-ту убије. И-друга дbцти утекне,

ама-си-ју-бњшта стигњл, а-она-се претворима змија,

тњ-и-нsу убил башта-та. Сал најмлаџеја дšшти 6cта.

Оваје") билá за-причу јунак. Стане да-бежи, а-бњшта

по-њу. Књд-је-билб близо неку голему реку, а-бbшта

a-да-ју стигне, а-она-се претвори у ћуприју. Он сњс

коња почне да-пребди преко-њу, а-књд-бил на-срет ћуп

рију, ћуприја-се-стрбши, и-бн-се удави. Тегáј-се она

претвори књк6-је била, па-појде у-свет.

После неколко дњна најде она тројицу обесени,

који су били још живи. Затраже они од-њу малко в6ду,

да-рњзмáде гркљан оџеu “): „Ако-нам-тој учиниш, ми

че-ти увек будемо на-помоч, сал-да узнеш од-нас по

ljЈедно-влњкно, и да-га-у-невољу припржиш на бгњњ,

па-че-ти-бдма наше сењthе дојду у-помоч“. Она-|ји на

поји и узе од-њи по-ljЈедно-влњкнб, па-си-бтиде даље.

Hee прошлб млбго, а сретне нећега змејовитога

јунака на-змејовитога коња. ЈунакњT-је каже да-ше

*) овај-је.

*) од-жеџ.
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вне“) от-пут, а-онá нé-те, тиће-књд-види, да-му-не може

ништа, запали једно-влњкнó, и-сењђе-је дојдбше бдма

с њину помоч, тњ-убише змејовитога јунака. Она-му

узе његбве дреје и-преруши-се јунак, узне-му коња

сњсњв“) тњкрњват, па-бтиде у-другу царевину.

Там сретне (ј)едногá јунака Арапина, у-кога-су уши

били големи јако. Од-њéга-се она јако уплашила. Од

њéга-је и-сва царевина треперила. Ударе-се они и

обарали-се, обарали, па-никој никога неć могњл да

обори. Тегају“). Apáпин запитам: „Одбкме-си ти, ис

коју-си царевину?“ — „Ја-сњм из-другу царевину“, ре

кмá девојha-та, па-му-испричала све-што-је пропатима

и-књко-је погубила змејовитога јунáка (а-нее-се ка

зувала где-је-Женцка главā). Овћј-се јунáк млбго зачуди

на-толку снагу, па-рече: „Ја-сњм-се млбго-пут с-нега

борил, и-никњд-га несšм могЊм оборим. Тиће-да-се-ми

лобратимо, књцмо“) текбј обојица добри јунаци.“ Она

пристáне и побратиме-се, па-заједно дбјду у-некњкву

голему варош (или: у-некњкњв-голем варош). Apáпин

отиде у-његбв-дом, а-девćjћа у-мејЈану.

Пбсле неће-време дбјде Арапин код-овбга демију

у-мејану, и-почну туј заједно да-живу. Једњн-пуд-га

демија (девбјtha) запита: „Море, где-је тебе, побра

тиме, снага? — „Књно-на-побратима, рекњл Арапин,

чу-ти-кажем, ама-на-никога за живу главу да-не-ка

зујеш. Мене-ми-је сима у-моје големе уши (: у-моји

големи уши). Из (ј)еднб-ми уво живи бгњњ сипе и-жéшка

вода тече, тњ-попали черек варош, а-из-друго најпре

жéшњк ветњp дуне, па-тегáj-ми излезне сва сила и-тЊг

неchм онбј, што-сњм-cbr.“ Легну шбсме да-спу, а-демија

се дигне окол-половиноч “) (пњмњвиноч), пњ-му-пробуши

") мрдне.

*) csc-css.

P) rezij-jiv.

*) кад-смо.

* половин-нoм.
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једно-уво, а-из-њега јурне бгњњ и-жéшка водá, тi

попáли и попáри черек варош. Књд-Apáпин устал, де

вбјha-му реклá: „Море, побратиме, шњевал-сом нечњс

да-ти-je-чáвка прокљувела уво. Виџ, да-не-буде истин “

Арапин се пипне по-уво, а-уво, провалено. Он-тњгза

поведи, тњ-свé чáвће дбјду, и-сваку испитију пра(ј)ил,

пњ-књд-пијЈедна неč тој начинима, тбмко и буде. Друђи

-пут-му делија провали у-cšн и-друго уво, а-из-њега

дуну жешњк ветБр, тњ пбобаља и рišзнесе пњлњвин ва

рњш. КњцњBнуло, девојhа му рекла, да-је-тбј она нашра

јима, и-да-је-бн сњг њбјњн рбб, па извади сâбљу и

оцéче-му главу, и-текбј куртемисала царевину отбга“

aинина.

Чује цар, да-је-Apáпин пођинум, па-пушти тела

мина да бка: „КујЈе“) убил Арапина, нек-дбјде коцара“),

голем-че дардобије.“ Она с мушће дреје отиде коцара,

и јави да-је-она Арапина убила. Цар-се зарадује јако и

поклбни-му (јем-je-бн мислем мушко-је)дњштерјуза-жену.

Ете-ти сњг белáј!Свадба би за-два-три-дњнá, а-демија-се

тњг напраји ббљн, па-отиде бБђим-бомњн куд-једну

врачку и-исприча-је све, књквá-је невоља нашла. Врачка

рекне: „Големб-је тој зло, па-мбж и-глáву-да истрбвиш.

Тиће-ти овбјда-урњббтиш: близо овћј вáрњш има (ј)едњн

пештер и-у-њега имана-три местета свакњквеживотиње.

У-првњо-су све-дивје животиње, што (ј)еду месо: лá

вове, мечће, курјаци, мисице и-штб-ти-још не 1 Ако-њи

погубиш, че-дбјдеш у-друго место, где-су-све змије

ридбвћиње. Ако-и-нsи погубиш, че-дбјдеш у-трећо и

последњо место, где-има ајдуци. Меџу-њи-је њијњн (њињн,

њин) арамбаша, и-на-глáву-му стоји дивја плбвка. Они

књT-спу (књцпу) не-мбже-ји никој пробуди дбр-се сами

не дигну. Ако-ји-затекнеш да-спу теп-ти-је лisко:

") од-тдга.

P) куј-je.

4) код-шара.
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увати плćвку-ту, па-је-извади срце и појеu-га, па-чеш

Одма постанеш мушко.“ Девојha-та-ју послушала. Узне

оружје и-дојде у пештер. Најпре дојде у првњо место

и-побије све животиње, сам остал лав, њин цар, па

се-сњс-њéга стане ббри. Књд-не-могла да-га-обори, она

зLпáли и-другото влњкно, те-je-дбјде помоч, и-текој

убије и-мава, па улезне у-друго место. Змије-се

бдма рњсплету и-стáну да-пружају главу књм-њу, а-она

довати сабљу и све-ји исече, сал-се бшр цар змиchи.

Он-се овим окол-ну, и-томЊн (тњмљнi-ју тем поједе, а-она

се сети за-трећо влњкнó, припали-га, и ето-ти онеја

при-сењђе и убише цара змицког. Сњг онá отиде у

трећо место. Там најде ајдуци, где сви спу. Плбвка,

књд-ју-видела, стане да-крешти, сљв-се пештер тресњл.

Онá (девојha-та) увáти плбвку-ту, закоље-ју, извади-је

срце и-поједе га, и-бдма поста мушко, па се-врне књно

мушко куцареву" двцтер, па-је-живел сњс-њу сретно.

8. Сјнце тело да-се-Jкени.

Заженило-се сјнце, па-зовнуло све на-свету свадбу,

и-куче и-маче, што-рекли љуђе. Сви појду у-сватове,

пњ-и-јеж ујáше коња, пњ-и-бн ајд у-сватове. КњTáм“)

а-сватове слезнули от-кбњи и-повезали-Iји у-ливаде

дњ-пњсу траву. Јеж увати његбвога коњá за узду и

одведе-га на-пеchК, па-га-туј привезам. „Штб рњбо

тиш?“ питају-га сви сватове. „Што-рњботим! Зер-не

видите?“ рекне-јимјеж, „учим коњáда-једе пеchК.До

сhг (ј)едно-сјнце беше, па-све изгоре, а-књк6-че да-буде

књце") сунце ожени, па-књдобије“) децу, која-че буду

књно-и-бњштá-Jим! Све-че изгори, па још-cbr учим кона

да једе песšR.“ Сунце књTöј" чује, јако-се рњcрди

") куд-цареву.

*) кад-там.

") кад-се.

*) кад-добије.

*) кад-тој.
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на јежа, па-тегај утекне у-море и-там остане годину.

Стáну-га мбле да-излезне из-вбду, а сјнце не-темо. Tњг

излезне петљм, па-рекне: „Ја-чу сјнце избкам нá-поље,“

па-дбјде на-мбре,па-комко-мбже кукурикне: „Кукурику!

Кукурику!“ Сјнце чује туј сњсвим нбву песњн, коју

дo-тегáј не бимб чуло, па-промуљи глáву из-вбду да

види, куј тој поlје. Ама-петњл види по-светлос да-сјнце

надзира из-воду, па-се-измицал, измицал од-мбре, а

сјнце-се више дизáмо,да-види кује-тој“, и-поново огре

ljâмо цел-свет.

9. Цар и-овчар.

Нећи-цáр зажели да знâljЈе књквб рњботи Бог,

збвне (ј)еднога калуђера, па-му рекне: „Е, калуђере, ти

често вревиш св-Богá (Бога), па-знајеш књквб он

рњббти. Кажи-ми, а-ако-ти не-знајеш, ти најди куј

знаје, ако-бч да-те не погубим“. Калуђер-се уплаши,

па-се-врне дом. Ама књк6-се бојам за главу-си, он

стругне у-свет. Ајд, ајд, па-дбјде куд-нéкога (нећега)

овчарâ на-конак. Књцу“) вечерали, калуђер исприча

све на-овчарâ штб-му-је зашоведим цар. Овчар, књTój"

чује, рекне: „Е, добро! Ти-че да-чуваш моје бвце,

a-já-чу да-идем коцáра,“) да-му-кáжем што рњббти Бог“,

па-узне тиквицу сњс-млњк6, обеси-ју на-врат, товагу

у-руће, па-право коцара.“) Цар, књTój") чује, дозове

овчарâ коцебе,") и-овчар-му дојде. Књд-је-бимб јутро,

овчар рекне на цара: „Е, цáре, ја-увек у-овбј време

мáлко преватим. Ја-сњм донел млњкб, а-ти дај леб, па

да-надрббимо“. Цар двде (ј)едњн-мéб, а-овчар-га пре

") куј-је-тој.

P) кад-су.

*) кад-тој.

*) код-шара.

°) код-шара.

*) кад-тој.

") код-себе.
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полбви, па пњлњвин он узне, пњлњвин двде на цара,

да-дробе. КЊцу") надробили млњк6, тегáј пбчну да-ку

сају. Овчар-се наклáпи, па-куса-ми, куса 1 Књд-најје

дњн-пут удари овчар сњс-можицу илњкицу цара по

руће. „Што-ме удараш?“ пита-га цар. „Пази, па-јеu

што-си-ти дробил, а-не-дирај штб-см ја дробил“,

рекне-му овчар. „От-куде-чу ја да знам, што-сњм-јá

дробил' пита га цáрњT. „А от-куде човек може да

знáје што-Бог рњботи, књцам °) не-знајеш оној, што

си-cšг урњботил "" с дговори овчар. Цар-га тњг шуштим,

те-си-бн отишћ-Л дом слббодњн.

10. Луда жена.

Билá (једна-женá jáко вредна, — од-Велигден

дo-Bслигден (ј)едну-кошуљу сције! Дошљм Велигден,

а-она свшима на-мужа-сп кошуљу, па-пошла куд мужа

си, да-му-се-повали. Прошла (прčшла) покре некњкв

шипљк, па-нeкњко зњкачи с кошуљу за-шипљк. Она

се тњг обрне, па-рекне: „Шипковиње, ти-ли-чеш-му

нбсиш? Ајд носи, носи, књд-бч, а-ja-чу-си идем дом",

— остаји-му кошуљу, па-се-врне. Вечером дошЊл до

мајћин, а жена-та излети пред-мужа радосна, па-га

пита: „Доби ли кошуљу! Е, е! па-честита-ти кошуља,

муже!“ — па-му-исприча све књк6-је понела кошуљу

и-књкб-ју остајила на-шипљк. Муж, књда —чује, узне

товагу у-руће, па пљус! пљус! по-жену, па-ју-пушти.

Жена ровајечи отиде кучипљк“), да-донесе кошуљу.

КњTáм,“) а-оно – нема кошуља. Тегај-се жена-та ра

срди на-шипњк, па-му-почне вреви: „ЗLм зњp, зер

ти-ја остаји кошуљу да-ју-однесеш на-моlјJéга мужа,

а-ти ни абњp! Где-је кошуља! Казуј! Ђутиш! Але-те

") код-су.

4) код-сам.

4) куд-шишмк.

*) кад-там.
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у-корен ! Чек да-видиш којá-сњм ја!“ па стане иско

пује шипћкњT ис-кбрен, да-му се освети. Копајјечи

искбпа пун ћупáк з-дукати, па-си-отиде с теја паре

дом. Књдошлá'í дом, питала-си мужа књквб-је тој, а

бн-је рекњл (рекњли: „Леча" зњш-је-знам да-је-луда и

да-че-ји-потропи, ако-је-кáже.

Књд-ете-ти грнчаре (грнчари) з-грнци. Сељсhе жене

почну да-купују грнци, а-онá немама пáре. Шче“ да

рњббти ! Отиде код (куд -грнчаре грнчари) да-гледа

књкб овеја жене купују грнци. Јáко-је воља бимб

да-си-и-онá купи бњp-lједну-бунџуму ем крчаг. Сети

се за-лечу-ну, па-питала грнчара: „Оч-ли да-ти-дњдéм

мечу за-нећи-суд“ Грнчáр пристанум. Женá-та донела

мéчу-ту, а-грнчар-се зачуди млбго књд-видел овбј, узне

све тејЈа паре, а-на-жену-ту дал и-волбве и-бивоље

и-кола сњс-цем испап. И-онá-се јако зачудила, па оте

páла и-бивоље,и-волбве и-кола свc-испáп дом. Књдошћм“)

мужњT-је, онá-му све казáла. Муж помислел-сe у-céб:

„Удри лудо, оно полудо“, — па-ју-па избил, и-отишњљ

си на-рњббту. Женá-та остане сама, па-шбчне да-рове.

Бивоље и-волбве према-њу преживали, а-она помислела

да-се-на-њу криве, доват: сећиру (сићируј, па-по-њи

туп 1 туп 1 и-све-ји побије. Дошљм муж, видел по

клани волбве и-бивоље, па-рекњл у-себ: „Овде не-по

мáга ни-ббј ни-ништа!“ Он одрл бивоље-те и-волбве

те, ишчеречил-ljЈи, па-је-рекњл, да-пристâји малко јело

сњс-месо и-зеље. Жена-та узне сво-месо, пренесе-га у

грњдину, де-је било зеље, па-уза-сваку зељћу тури по

ljЈедњн-комáт месо, па-си-отиде у-ижу, а-пци месо од

неми и појели. Књдошљм“) муж, жена-му испричама

све, а-бн-ју избил с товагу.

") кад-дошли.

4) ито-че.

°) код-дошл.
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Женá-та отишлá пóсме у-грњдину, и там нашма

сам (једну кучку. Књд-ју-видела, почне да-бка по-њу:

„Ти-ли-се најде да-ми-месо поједеш || Чек да-видиш

која-сњM-ја!“ – па-трч по-њу. Кучка бежала а-там

a-oвам, па-утекла у-jЈедну-Uамију, а-жена-та по-њу

y-uawију, па-ју-била, била, а-кучка-та гребла, гребла

по-дувар, тњ-изгребла ћуп с меџедије. Жена-та узне

ћуп с пápe-те, па-га-однела дбм-си. МужњT-је смисмем

да-ју-превари. Он-је рекне да-че-chr Да-дбјду нећи

пиличи да-кљуву на-Љуђе очи, тиће да-се-она скута

у-дупку, а-бн-че-ју покрије дор-онé не-пројду. Жена

текој урњботима, а-муж узел (ј)едну-кривачу жито,

па-вpp' врз-ну по-кожу, а-кокошће долету, па-кљу

цáле, кљуцале, жито-то, а-муж дотле скутам пáрете,

тњ-Кена Нее видела, ГДе.

После неће-време дошли Турци. Видели они да

им-нема паре, па-дошли куд-овбга човека, и-питали-га,

да-ји-нее он узем, а-бн-јим рекћм да-нев. „А-да-нев

твоја жена?“ питами-га па они. „Не-знам! Да-ју-пи

тамо“, — и-збвне-ју. Књд-ју-питали, жена-та рекла да

је-она узела. „Ја-сњм, рекла на кадију, узела теја

пáре, и-то-бљш онагај књда-доодише онија црни пи

личи, да-кљуву бчи на-човеци. Tњг и-на-теб извадише

бко-то-ти (а кадија бим ћбрав с једно-око“. КњTój"

чул кадија и-Турци друђи, они видели да-је-онá луда,

па-си-отишли, а-тБј сиромá човек обогатим-се с тољhe

пáре.

11. От-kyДе-је мед слđтљk P

У-пpвњо време били Бог и-bäвом пријетељи, па

су-зálјЈедно стварали све на-свет. Бог напрaјим вњ

дњницу, ама-зњбБрњ|j}ил да-напраји крећетáло, те

сy-byshe морали сње-руће да-пуштају жито, да-се-меља.

Ђавол видел тој, па-нее тел да-кáже на-Бога (Бога),

") кад-тој.
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тиће збвнум челу и рекњл је: „Иди, па-зуј шокре-божји

уши, и-бн-чe-ce céти, па-че-напраји и-крећетало“.Чела

одлетела куд код)-Бога у-вњдњницу, па-почне да-зучи

окол-уши-му: зу! зу! зу! и-Бок-се") тегај сетил. „Да

си-благосовена!“ рекне-је Бог. „Да-Бог-да-ти-се говна

јела!“ и-отњг-je“) постану говна слатка, а-тоје")днћсмед.

12. Глушав човек и ђdВол-жена.

Имала једна-женá мужа, па-си-терала све-њега

шéгу, зњш-је-бим млого глупњв. Пошли једњнпут на

панаир, па-жена-та рекла на-мужа-си: „Муже, на-па

наир има ммбго љуђе, па-чек да-ти-привежем на-гр

бину једну-тиквицу да-те-не-истрбвим“. МужњT-jе при

стал. Књдошли на-панаир, а-муш-сe згледам у-свет,

a-кена-му полњк одврзáла тиквицу од-грбину, па-ју

приврзáма на-њбјнога љубовника, па-си-пошла по-вега.

Муш-сe тегај обдзрнум и-видел његову тиквицу на-дру

ћега, па-ce-мислем: „Боже-мој, да-ли-сњм ја оној, ел

неchм! Ако-сњм-оној ја, тегај кој (ку)-ли-је овој"

и текбј-се врне дом, а-жену-си остајил.

13. Пош и слуга.

Били два брата, па-се-стареј погодил кот-попа ла

служи. ПопњT-је бим млбго мош човек, па-књцлуга"

пoшњл на-opáње рекњл-му: „Еве-ти буклија с вино,

плбсква с рњbију и Једњн-меб: да-једеш од-овћј леб,

и-па-да-га не-нáчнеш; да-пијеш из-овуј плоскву ре

ћију, и-пá пуну да-ју-донесеш ;ла-пијеш из овуј бук

мију винб, и-пá пјну да-ју-донесеш и-да-се-не-врнеш

пре ни-после, тиће књд-овај кучка дојде лом. Ако

другњко учиниш, чу-ти-одерем вашу од-грбину“. Слуга

4) Бог-се.

P) од-тва.

") тој-је.

*) кад-слуга.
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отишљм на-opáње и-одвел сњс-њéг кучку попбву. Орам,

орâм дор-дошлб време за-ручњк, па-céдњм да-руча. Он

се сетим штб-му рекњл (рекњл) поп, ама-бим јако

глáдњн: попил pБђију, појем сњв мéбњц и-испим бу

клију с винб. КњT-почем да-оре, а-кучка кужне дом

и-лбјде у-мрак. Књдошљм") од-орâње, поп увати слугу

и-одере-му вашу од-грбину, те он после умрем.

Дигњл-се после млаџеј брат кот-попâ да-ce-Погбди.

Погодим-се с попа да-га-служи, а-пбп рéкњм на-пбгодбу:

„Штб-ти учиним, да-се-не-срдиш, ни-чу-се ја срдим на

теб пштб-ми учинип“. Слуга пристанум. Пратил-га поп на

орање, а-дал-му плбскву с рњthију, (ј)едњн мéбњц и-бу

кмију сње-винб, па-му-казам: „Е ве-ти плбсква с рњthију,

(ј)едњн-мéбњц и-буклија сњс винб:да-пијеш ис-пмбскву

рњthију, и-па-да-ју донесеш пјну; да-једеш меб, и-па

га цел донесеш ; дбм-да-се врнеш књд и-кучка дбјде,

да-умезнеш где кучка умезне. Ако-тбј не-буде, чy-ти

одерем вашу од-грбину“. Отишљм слуга-та на-opáње

рано, ша-бдма седњл да-руча: извадим срњдину“) из-мéб,

сал кору остај)ил, а-унутра земљу насипал, попим и

рњthију и-вшнб, па-напунил с волбвцку мбчкy") плбскву

и-буклију; тњг узeм остЊн, бупнум кучку-ту, а-она куж

нула дом. ТЊг он упрегњл волбве, па-пошљл по-кучку.

Књдошли“) до-дбм а-кучка прерипила плбт па-умезла

у-авлију. Слуга потерал волбве, преко-плот. Волбве

несу могли никњко да-прејду преко-пмбт. Тегáј слуга

заклал волбве, исекњл-{ји, па-све комат по-комат пре

врљил и-волбве и-кбла у-авлију. Књд-видел поп, бн-се

удзверил, па питал слугу: „Што-си дошљм текој páно?“

- sПа-дбшњл-сњм по-кучку!“ рćкњм слуга. „А-где-су-ти

волбве?" пита-га поп. „Ете-ји у-авлију“,– одговара

") кад-дошл.

°) средину.

*) мокраћу.

°) кад-дошли.
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слуга. Поп погледам у-авлију, па-књд-видел, што-је,

питал-га: „А књквб-си овбј учиним, душманине?“ —

„Е, пбше, казáм-си да-пројдем сњс-волбве куде и-кучка.

Волбве несу могли преко-плбт куде-је кучкана прошла,

a-ja-cБM-j}и овак преврљил“. —- Поп завртел з-главу,

a-брада-му-се зњTресла од-муку, па-си-ћутал. „Срдиш

ли-се, попе9 пита-га слуга.—„Не-срдим-се!“ рекне поп.

Пошљм шоп у-цркву, а-деца-му-се јбште несу била

дигнума, па-péкњм на-слугу: „Децу-да-ми уљудиш кљце"|

дигну". Књд-отишљм поп у-цркву, слуга поклал децу,

па-ји-очистим књко-јагњнци, убаво-{ј}и уљудил. Књце")

поп врнум ис-цркву, па-видем поклану децу, ббрну-му

се ижа неколко пут пред-очи. „Штб-си урадел тој?“

питал-га поп. „Уљудим-сњм децу књкб-си-ми зњповедил“,

— péкњм слуга. „Неchм-ти-ја казал да-урњботиш текбј,

тиће-књце"-дигну,да-ји-омијеш и-да-ји-обучеш књко

требе“. – „Е, па-што-ми текбј неси рекњл“ рекњл

слуга-та.

Види поп да-с-овога не-мбже излезне на-крај, па

ce-Договорим с попадију да-бежи у-свет, зњш не-га

могњл отпушти — тњквáj-им погодба била Спремили

поп и-попадија све, а-књиђе турили у-свилis Castra

ce прaјим невеш што-рњботе, скутал-сe у сњндњкљт и

легњм. Окол-шњмњвиноч“ упрти поп сњндњк на-грбину, па

бежи с попадију у-свет. Књдошли“) до-Uједну-воду, оно

стане тече вода-ми књквб-ми исњндЊк,“) а-поп рекне:

„Mори, пошадијо, рвсипал-ми-се ибрик с рећију (ради

ју) у-сњндЊкњв“.Загази поп у-воду, а-вода била дубока.

те-доватила малко сњндњк. Слуга исндњк" рекло

„Дизај, попе, утопише-ми-се нбђе“.— „Попадијо, по

падијо, одавнчка неchм четел књиђе-ве. Видиш-ли

") кад-се.

P) илoвин-ноч.

9) кад-дошли.

*) из-свидљк.

*) из-смљк.
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књк6 провревише?“ рекне пош. Књд-измезли на-другу

страну,пош отвори сндњк, а-књThм—слуга! „Шчéш" ти

одвека?“ запитам-га поп. „Слуга иде по-гáзду“,—рекњл

слуга. „Добро, добро, дако“ -си пошљм. Овдек-че пре

нóчимо“,- казам поп. Договорили-се поп и-попадија

да-нбчу слугу чушну у-вбду да-се-удáви. Слуга чум

књкб-се договарају да-га-чушну у-воду, па-сал ћутал.

Легли да-спу. Попадија зњспáла књко-тбп, а-слуга-се

дигне од-његбво место на-попадиино, а-попадију чушне

на-његбво, па-провревим књко попадија: „Ајде, поше,

да-га-чушнемо“. Поп мислем попадија-је тој, па по

мбгне на-слугу, тњ-удâве попадију.Јутром погледа поп,

а слуга спи — попадија нема. ПбП-се сетим што-је,

ама се претварал да-не-зна, тиће-казам да-се сâма уда

вима нбчу.

Књдошлб“) време за-ручњк, поп и-слуга огладнели

књно-курјаци. „Иди, попе, у-сњлб, рекне слуга, тњ-на

проси што за-јемо да-приватимо“. — „Море, не-мбг-ја,

тиће-иди ти“,— казâм поп.—„Ишћм-би-ja, péкњм слуга,

ама-си-немам дреје попбвcће. Дај-ми твоје, а-ти-се

скутају-трњакњн, тБ-причекај туј, дор-се-ја врнем“. По

пристâм.“) Слуга-се облčкLм у-дрејете попбвcће, па

отишљм у-сњлб,а-у-свло-тб билá волбвцкаббмес. Он каже

на-сељање, књко-бн зна(ј)е где-је говеша бблес, тиће

да-понесу куј (коју чњбњрњáк, куј товагу, да-ју-убију.

Сељање узну чњбњрњáци, товађе, виле, па-отиду на-го

веџу бблес. КњTáм,“) поп-се згурим сам у-кошуљицу,

а-дјгу браду оћесерил у-трњáк. Сељаци убију попа –

тога да-се-куртемишу од бблес! Текбј слуга осветил

брата.

") што-чеш.

') ako-cu.

*) кад-дошло.

*) поп-пристил.

*) кад-там.
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14. Ђавол и човек.

Загледам-се ђавол у-воду, а-иза-грбину-му-се при

ближувам курјак да-га-изеде. „Бежи, изеде-те курјак“,

викнул на-њег (ј)едњн-човек, а-ђáвом рипне у-воду, пњ

га-нестало. ТЊj човек мислем да-је-онбј човек, а-нé

ћавом, па-рекњл у-себ: „Боље да-свм-ћутам, може-да не

-би се удавим“. Малко после стигњл-га ђавом ус-пут, па

га-запита: „Ти-ли, побратиме, бкну; „Бежи, изеде-те

курјак?“ — „Ја!“ рекњл овћј. — „Књквб искаш шт0

си-ме спасњл? Ја-сњм богат, па-тражи шаре, имање —

књквć-оч“.—„шче-ми имање? Имам-си имање доста,

тиће дај-ми пáре — натовари-ми (ј)едно-магáре с паре

и-дотерај-га“. — Тавол рекњл : „Цббро! Дојди-ти пот

крушку-ну у-поље-но, сал поведи највернога другара,да

однесете парољак“. Књдошљл' човекњT коџену“)-си, бн

је казâм све а-она-му рекла: „Па-куј-ти-је поверњн од

мене?!“ Tњг човекњT повел жену, па пошли пот-крушку.

Књдошли“) пот-крушку, а-ете-ти ђавом натоварим ма

гаре с пáре, па-га-тера. Ђавом напраји на човека-вога,

тњ-му-се-придремча и-заспа. Жена-та-си будила мужа,

будила, па-га-неембгланикњко пробуди.Thr háвом рекњл:

„Ајде, закољи-си мужа, па-чу-те-узнем и-чу-ти-дњдем

све мојJé пáре“. Жена-се зњлњкомила на-паре, узне нож

у-руће, па-га-поднела шод-гркљан на-мужа-си, а-ђавом

тњгај пробудим човека-тога. ЧовекњT сњњив тражим шаре

од-háвола, а-Ђавом рекњл: „Видиш-ли да-те-Жена тела

закбље? Já-сњм-те избајил да-те-не-зњкбље. Ти-си мене

спасњм живот, а-já тебе. Тој за-тој. Ето видиш сњг да

ти-женá неé најбољ другар, тиће-пљс“,—и-нестане-га.

15. ЗмијЈа станула жена.

Дошћм нећи-овчар на-jедно врло место, бљш

пред-Младенци, па-падњл у-мртвило кoje-jе било бљш

") кад-дошл.

*) код-жену.
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потij") крш. ЗмијЈе-се биле сплеле, па-папрајиле књно

дзид, а-у-сред бим цар змисhи (змисhи). Књд-бн пáдњм

у-њи, све змије дигнуле главе књмто-њег. Цар змиcћи

климнум з-главу на-змије-те да-се-смирјбшу, па-питал

човека-тога шче он овдек. Овћј-му све исприча, а-цар

зóвне пáјближњу змију, та-га-одвела у-двбр. Змија

та-се претворима у-убаву девојhу, па-га-одвела у-њин

двор. „Чекај туј до-јутре“, рекла-му змијJá-та, „па-чу

те-изведем одбвдека, зњш“)-се-ми јутре разбдимо по

свет“, – па-си-отишлá на-змиcћи зббр. Нбчу змиchи

цар давам зáповес на-сваку змију књквб-че зло да-учине

на-Љуђе. На-онуј змију рекњм да-иде у-попбво жито,

па-че-пбпдбјде свамилију на-жетву. Књда-пожњу жито

и-снесу снбпје, че-остане нáјпоследњи, а-попбва-че

дЊшти дбјде да-га-однесе, па тегај да-ју-изеде. А овчар

све тој чул. Јутром се змије рњстуре кут-која, а-онај

змијJá, што-че-да-изеде попбву дšштер, отиде куд-ов

чарâ књно-убава девојha, па-га-извела нá-свет, и-пá-се

претворима у-змију, па-си-отишла.

Поп отишљм с вамилију на-њиву, пожем њиву-ту,

везал (врзáм) рукбљће у-снбпје, па-ји-снел, а остал сам

ljЈедљн. ТомЊн попбвадњшти пошлá за-последњијЊт сноп,

a-дошљм овчарњн, па-испричам све на-попá, узне товагу

у-руће, чушне сноп, а-поцнбпњт“)-змијJá' Он зњмáне

с товагу на-змију, да-ју-убије, а-онá-му-се примбми:

„Нембј-ме убијеш, ја-чу будем твоја (твбја)“, — и

претвбри-се девојhа,убавакњко-исписана. Овчар-јупосле

узел за-жену и венчами-се. После неће-време до

били-си дњштер, па-књд-је-стигла за-женидбу, они-ју

оженили. Једњн-пут рњcрдил-се муж на-жену-си, па-ју

Ударил сњс-јуже, а-жена-се претвори одма у змију,

па-отиде у-дувар, увије се, промуљи главу и рекне:

") под-тај.

*) јер.

°) иод-сндит.
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„Aко-ме-нáш зет пољуби у-чњлб, пá-чу постанем жена.“

МужњT-је зовнум зета, па-му-казáм све. Он не тејал,

па-најпосле се прежамел, дошљл близо до-бабу-си, па

ју-пољубим, а-она бдма постала што-је била. Тегај

баба-си благосовима зета, и-отудек-су зетове увек

мили на-бабе.

1д. Свети–Луkd.

Имáм (ј)едњн-човек, сам (ј)еднога-сина, па-га-одвел

у-мáнастир да-се-покалуђери. После-се тБј човек по

кајал што-си одвел сина у-манастир, па-отишљм кот

калуђери и-молил-ји да-му-пупште сина-тога, а-они-му

не-давали, не-давали па-књд-бн не-тејал да-попушти,

они-му пуштими сина, и-péкли: „Нека-ви-је прбсто

од-Б6га!“ Они ишли, а-син ожеднем јако. Башта-си

остајјим сина на-једну-плочу, а-бн отишљм на-j)едњн

потбк да-донесе воду. Томњн он отишљм нá-воду, а

плбча-се распукнула, и-из-њу излезла змијJá, па-ya

пáла Луку (тњкбј-му било име), и-умрем одма од-змију

ту. Лука-се туј посветил, а башта-му туј напрајим

цркву и-тњкóј постане свети Лука.

17. Сиромđ станум цар.

Бил (j)дњн - сирома човек, па имам жену и дете.

Они-су живели у-шуму и-јели кбру одрвја.“) Књд-јим

дете-то стануло на-женидбу, бњштá-му ишћм, ишћм п0

свет, па-никој не-давал дšштер за-снау-му. Књце“)

врнул дом, а-жена-му рекла: „Máни, муже, мани, не

тражи; син-че-си сам најде жену,“ па си-збвне сина

и-рекне-му: „Сине, иди у-планин код-водуну, па-чекај.

Táмдобде три крилате девојhе, па-ce-купу.Ти-се скутај,

па-књце“) оне соблечу и почну купу, а-ти-јим украдни

Ч) од-дрвја.

P) кад-се.
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дреје, па-бежи дом. Оне не могу да-си-одмету без

дpćje, a-ти не-давај. На-коју узнеш дреје и-она улезне

у-нашу ижу, више не-може да-си-одлети, и она-че-ти

буде жена.“ Син-си послушам матер: отишљл на-воду

ту и-скутал-се. Код-бимб окол-плáдне, а долетеле три

крилате девојhе, убаве књко-три дрkihи камена, па-се

свлекле и-вукнуле-се у-воду да-се-купу. Томšн-се оне

почеле купу, а-бн-се прикрадне па-јим-украдне дреје

на-све-три, па-ји-понесе, а-књд-видел да-ји-не-мож

носи, он на-две врљил, а-на-најстареју узем и-понел

дом. Књце")девојhе-те окупале и-излезлеиз-вбду, виделе

да-јим-нема дре-Је. Потражиле, потражиле, па-две

нашлe a-трéћа не-моглi. Thr oнelја две се облекле

па-литнуле у-висин и-виделе књко онћј носи на-нај

стареју дреје. Оне па смету доле и-кажу на-најстару

-туда-трчи по-њег, и да-га-измћже,па-да-си-узне дреје.

Она потрчи и-стигне-га, па-га-молила да-је-врне аљине,

a-књд-бн не-тејам, она-га зњлњгала: „Дај-ми дреје-те,

па-чу-идем с-теб да-см-ти-жена. Срамота-ме да-идем

овак гола.“ Он-се тегај превари и-дњле-је дреје, а

она-се обмекма и одлетела. Књдошљл “ј дом, питала-га

мати: „Кам, синко, снаa 9" а-бн-је казâм књко-га пре

варила. Мати-га пратила па на-онуј воду: „Е, синко,

ти-се неч ожениш књд-ме-не-слушаш! Иди јутре там

ша-па чекај; узни на-срегњу-ну, — ако-ју-испуштиш,

нéч-се ожениш.“ Јутре-дњн отиде он пá на воду-ту у

планин. Књд-било плáдне, долетеле три крилáте девојhе,

убаве књно-три драђи камена, па-се-свлéкле и-рипнуме

У-воду да-се-купу. Он-се прикрадне, па-у-крадне на

срегњу-ту дреје, па-утекњл. Књд-излезме из-воду и-по

тражиле дреје да-се-облечу, оно на-две има дреје

а-на-срегњу нема. Срегња-та-се сетила да-је-онћј украл

па-трч и стигла-га, па-га-преварима књно-првња, тњ-je

*) кад-се.

*) кад-дошл.
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дал дреје, па-ce-облекла и-одлетела. Књдошљм дом,

мати-си-га питала: „Кам жена, сине?“ а-бн-је казâм да

га-она књно-и-првња-на преварила. Мати-му-тњг рекла:

„Ако не-превариш најмлаџеју, неч-се више ожениш.

Иди јутре, па пробај књк6-те пáмет учи.“ Синкт-се за

бринул, па-јутредњн отишњл код-воду-ту, па-се-скутi.

да-га-оне не-виду. Чекал, чекал, дор окол-плáдне дој

доше. Онеј-две скуташе на-две-местетадреје, зњш-бо

ljeoше-се да-јим-па онibј не-украдне. Најмлада-та-ce

не-бојале, свлекла-се, па-и-она заједно с овеја рип

нума у-воду да-се-купе, а-бн-је украдне дреје па-беж

дом. Књд-излезле из-воду, а-на-најмладу-ту немамо

дреје, па-она потрчи по-њег и-стигне-га, па-га-молима,

да-је-врне дреје, а-оне")-тејал,тиће-си-отшљм, а-она

по-њег те-дом. Ктам“), мати-му-се јако зарадувала,

књд-видела снау-си, дâма-је премену тв-се пременима,

а-нојну премену скутала. Текој тај девојhа постала

жена на-тога момка.

TБј-сe момљк млбго мучил, прајил углење књно-и

бњштá-му. Носил-је углење у-јLдњн-град, где-је седел

„пар, ком-лаинцу потерал углење у-ти варош, жена

му дала (ј)едну-крпину, што-је-cáма извткала, па-се

мњштијама књко-драђи камен, толко убава била. Књл

отишљм у-врш, он продам на-jl/Aнога-трговца углење

тo. Tij трговиц видем крпину-ту, па-га-питал: „Одбкле

ти овај кршина?“ a-бн одговорим: „Жена-ми извткала.“

– „А-6Ч-ли да-ми-ју-продњдеш?“ питал-га трговцNT,

a-бн: „Очу!“ и погоими-се за-млбго паре. Кљце"-врнул

дом, изнем на-матер-си паре-те, а-она-се јако Удове

pима и-зарадувала. Друђи-пут књT-потерал Углење У

варњш, жена-му па дала једну-крпину, што-ју-сама

извткала, па-ce-миштијала књно-драђи камен. Он однел

") он-не.

P) кад-там.

P) кад-се.
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углење и-крпину-ту у-вáрњш, па-продâм углење и-кр

пину за-млбго пáре. Текбј он три-годин терам угмење

и-носим крпине и ослободими-се оди-сиротињу. Једњн

пуд-га збвне жена да-узне трнњкóп и-да-иде сњс-ну.

Томšн-се одмњкнули од-ижу, она-му рекне: „Де, копај

туј, да-прilјимо туј ижу“, — а-бн томњн кбпнум, он

нáшњл казан с паре. Tњг он натовари магаре с паре,

па-пошљм у-град, да-си-купи ижу. Књдошљм“) у-град

сњс-магаре, питал-га онћј тргбвњц, што-купувам од-њéг

угмење и-крпине: „Кам угмење?“ а он рекњм : „Héма

углење, тиће-ми-кажи где има овдека ижа да-си-ку

пим?“ — „Има (једнá ижа куцарев (царев) двор, ама

је-ммбго скупа, а-ти-си сирома човек, па-не-мош ку

шиш.“ Углењâр отишљм где-то-се продава ижа, па

се-погодил и-купил-ју. ТЊк-се он врнум у-шуму, те-се

одбтме преселе у-град, да-там живу.

Пбсле неколко дњна шетал-се цар, па-видел на

тога углењара жену, па-се-млбго чудим књк6-је убава

а-за-књквбга сирома човека пошла. Цар намислел да

ју-6тне, зеш је била млого поубава од његову царицу,

па-га-зовнум у-двор. Сирома дошљм, па-питам цара:

„Царе, што си-ме зовал'?“—„Зовам-сњм-те, рекњм цар,

да-те-питам: очеш-ли да-се-променимо сњ8-жене;да-ти

дњдéм моју царицу, а-ти да-ми-дњдéш твоју жену?“ –

„Не-дâва закон, царе!“ рекњм овћј. — „Дава закон!“

казâм цар. „Ако-дâва закон,ја-не дâвам дбр-ми-је глава

на-páмен,“ — рекњл тЊj човек, па-си-отишљм.

Цар-га зовал млбго-пут, ама-бн никњко не-тејам

да-си-дњдé жéну. А књд-му-цáр казâм да-че-му-бтне

жену, тњг он казал на жену-си. Жена му се на-сме

ljâла, па-му-рекла: „Да-идеш на-онуј вбду где-си-ме

- нашљм (нвшњл), па-да-бкнеш: „Дарињhóм! Дарињhou."

Tњк-че искочи мој бњштá, па-му-речи: „Тато, пратима

Ч) кад-дошљм.

P) куд-царев.
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ме твоја дbцти, да-ми-дњдéш силу. Ја-сњм твој зет, па

цар бче да-ми-узне жену. Мблим-те, дâј-ми силу.“ Сам

немој да-се-уплáшиш, зњш-je-бн страшњн“ Tњг он

отишњл на-воду-ту, па-окнул два-пут: „ДарињbОл!Да

рињboЛ“a-из-водуизмезњл Једњн-страшњн човек,па-га

шитáм: „Штб-ме зовеш?“ а-бн рéкњл: „Тато, пратима

ме твоја дbцти, да-ми-дњдéш симу. Ја-сњм твој зет, па

цар бче да-ми-узне жену. Молим-те, дâј-ми симу." —

„Чекај мáлко, рекњм човекњT, сbк-чу-ти дЊдем силу,“

па штукњм у-воду и-час-малко изнел из-вбду (ј)едњн

мљнечњк топуз, па-му-га-дâм и-péкњл: „Књд-бч да-се-би

јеш, а ти сам рекни: „Удри, топузе“ па-ce-не-бој.“

— то рекњл и-штукњм у-воду. ТЕгон узне топуз и-у

тњвнин стигњм с њег дом. Јутром дошљм цар сc-вбјску

да-му-одведе жену. ТЊj сирома човек извади топуз, па

сâмо бкне: „Удри, топузе!“ а-топуз бдма-се разигра,

па-све побил, сам цар остал. Цар збрал силну војску

па-ју-извем у-поље, па-збвнум тога сиромашка да-га

обеси. Сирома-се упути на-магаре у-поље, а-књдошЊм"

у-вбјску, он извади топуз, ла-викне: „Удри, топузе!“

а-топусе“) рњздува књко-студен ветњp и-зњсјњIJи књко

сунце, ша-поби сву вбјску и-цáра. Тегај тњj сиромá

углењâр станул цар. Текбје") станум угмењар цар.

18. Цitaнин и цар.

Зовнум цар циганина,да-га-рњзвесели, а-циганин-му

испричам овћј приповес: Књцњм“)-пошљм котеб“), царе,

видел-сњм девецрне") где-стоју на-једну-нбгу. Ја на

нишани теја срне, па-пуко и уби у-онуј погу, тњ-свé

попадаше мртве. ПIчу "1 рнббтим! Насеко клинци вр

Ч) кад-дошл.

P) гоayз-се.

P) rexдј-је.

*) кад-см.

*) код-теб.

*) девет-ерне.

") што-чу.
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бови, па-ји-заби у-слабине на-моју белаву (кобилу),

па-на-њи закачи онуј мрцину. Сњс-белáву-сњм ишЊм,

ишљм, дбр-је-се смучне и-удрви чапњњци. ТЊг бдма

остајим и-мртву кобиму и-срне у вртачу. Мрцина књко

мрцина: здува-се, земља-се натори, и-ја туј посеја

грснице. Књд-гpснице порастопше, отидб да-ји-берем,

а-књThм "Ј, (једна-грсница до-небо порасла. Почуди-се,

почуди: chr-је згодно време да-отидем куд-Бога; бн-је

богат, па-че-ми-дњдé сéчивце. — ПомšК, пољк, уз-гр

сницу, те-куд-Бога! А књTáw "1, Б6к-се, даде, навалим

над-{едну-чутару, па-куса млњк6. Já-му реко: „На

здравје!“ а-Бог вGми Цигање, па-péче: „Вама-ти ! Céди,

Циго, да ручаш." Књкб-сњм бим гладњн, ја заседо, па

се-д6бро набњба. КЊце“) набњб& добрб, казâ ја на-Бога

штб-сњм дошљл, а-Б6г-ми тњг дам сечиво, тњ-си-ја појдб

дом. Ама-бч! — Грснице обрами 1 Teгај-сe сeти да

имам дуг перчин: књд-мéгнем на-грбину, у-зњм допира;

књце“) дигнем, — ни-y-врат! Прережем перчинњT, па

све длаку на длаку настављам, те-дојдб Једва до-помо

вин-пут. Туј-се сетим да-имам дуг повњс— (ј)едва-се на

шупњк сњстiља, а-ширбк от-к„јкове до-мишће — озгбр

и-оздбл-ми-се пупњк види. Рњспорем-га и-настајим на

онélја длáће. Ама па кратко! Сети-се ја тњг за моје џу

бенце: нбво-је билб—конšцконћцдржи,ињегрњстбчим,

настајим онбј вљкнб, па-ајд нис-пут. Књд-ми-нестâм

конћц (пут), вежем (вржем) на-крај конћц (ј)едњн-узил,

па седнем на-њег да-се-смислим шчу,“ рвотим. Даде,

зима бепе, извадим ис-пазуку пило и-огњило (огњиво),

па-шило исцепим на-цепчице за-бгњњ, сњс-огњиво ува

тим бгњњ и нњкмњдéм бгњњ на-колено да-се-огрејем.

Поче-се грејем и обрчам џа мешину џа грбину, па

") кад-там.

P) кад-се.

4) ито-чу.

*) кад-дојдо.
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зњспа. Д6р-сњм ја спал, прснула (прсла) искра, тв-пре

горела жицу, и-ја бупнем на-зњм, и зњбијем се у-зем

(у-зњм) девет-лакта, а-до-комена у-шушће Станем-се

мислим: како-чу да-се-извадим. Дигнем се за трнкоп

дом,да-се-извадим. Кодојдб“)дом,а-мати-ми раџа бњшту,

па-ме-прати кот-попа за-водицуда-ми-окупе бњшту.Оти

дем на-воду, а-вода смрзнута. Књд-немамо у-попâ, ја

отидем на-реку, стурим-си главу, па-уватим за-перчин

и з-главу пробијем лед, заватим воду, и-врнем-се дом.

Књдојдб“) дом, мати-ме пита: „Синко, где-ти-је глава?“

Сети-се ја да-ми-је-глава остама код-воду-ну, узнем

трнHкоп, па-трч по-њу. КњTáм, а мисица-ми доватила

главу, па бежи-ми, бежи! Ја трч по-њу, трч, трч, дор

ју-стиго и удари с трнкоп, а-она-ми остаји главу,

и-од-болеж исра. Једну-књишку, а-у-њу писало: „Твој

бљштá, честити царе, бил некњд свинар код-мојега

бњшту.“ Цар-се сам насмејал, дерувам Циганина, и

пуштил-га да-си-иде дом.

19. До булумđu I

Бимб једно-дете, па се погодило код нећега мáј

стора да учи занајат. Служило си тој дете девет-годин

гáзду, па не могло ништа да научи. „Еј синко,“ рекњл

му газда-та, иди си ти дом! Од теб ништа не мож да

буде! Девет годин си учим занајат, па си научим „до

булумач“! Дете си појде дом, па све дума: „До булу

мáч! До булумач!“ сам да не зњбњpálји“) што је на

учило тњкњв занајат. Сретне ловције где иду у лов, а

оно им рекне: „Помози Бог! До булумач.“ Они помисле

да им оно жели да не увате ништа, па га добрб изу

дáрају. „Што бкаш текбј?! Зњp нам ти желиш да ни

шта не уловимо?“ — „Па књко да бкам?“ упита ји

") кад-дојдо.

i 90 заборави.
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момче-то. „По два, по три заједно!" рекну му они.

Ишљм он, ишњл па све окам :„ По два, по три заједно"

Срčтњм он где терају мртњвцá, па рćкњл: „Помози Бог,

брајћо! — По два, по три заједно!" а они, књд га

чули, уватили га, па избили. „Зњр ми не можемо ни

овога да прежалеемо, а ти оч по два по три заједно

да копамо!“ — „Па књко да окам?“ рекне им. „Тој

бим последњи! Toj била последња!“ Пбјде он уз-пут,

па си све вреви на глас: „Тој бим последњи Тој била

последња!“ па сретњл свадбу и рекњл: „Помози Бог,

брijiho! — Тој бим последњи! Тој била последња“

Сватове га увате, па удри, удри, дор га јако забо

мéло. „ПI, књко да бкам?“ пита и онб. — „Да Бог да

се венчам сас њу! Убаву дечицу изродили да Богда!“

научега они. Оно ишло,ишлб по пут, и све текбјвревило

па сретло једнога човека где тера свињу. „Бомози Бог,

брате! Да Бог да се венчам сњс њу! Убаву дечицу из

родили да Бог да!“ ЧовекњT, књд чум што му онб рече,

не остане му ни он дјжњн. „А књкб да вревим, чичо?“

пита га момче-то. „Да Бог да жену и дечицу нара

ним и браду омњстим!“ рекњл му човекњT. Па ишњм,

ишљм момљкњT, дор не видел једнога попâ где кмекњм

покре-пут поради себ. „Помбзи Бог, брате! Да Бог да

жену и дечицу нараним и браду омњстим " péкњл му

овљј. Поп, књд чул тој, довати си помагаљћу, па све по

њега удри, удри, а овај бежи, бежи дор дошљм на је

дњн брв. Књдошљл на сред брв, он стане да се огледа

у воду, кљква му је грбина, па се обори те се удавимd

у-воду.

20. Мајсторija kosé Dace.

Бил једњн човек лењивштина, па нее теал да рњ

ббти, тиће књд огладне, он се наврне а код овбга а

код онога човека на ручњк. Комшије де једњн-пут де

друђи пут па им омрзњл и све се кутали од њег књд че
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да ручају. А он па знам где се они кутају од њег, па

једњн пут рекihм си на комшију да че д-иде долеко.

Комшија, књд чул, зарадувал се, па си казáм на до

мајћицу да омеси погачу и ђибаницу, а он донем вино.

Томњн они седли да ручају, а ето им га онibј комшија

пред ижу, а пци да га удâве! Жена измезла да га од

брани од кучету, а муж узeм ђибаницу, погачу и вино

те скутал. ГбсњT све видел проз врата где је домајћин

покутам,улезњл унутра,па рекibл: „Помози Бог!“—„Бог

ти помогњм! Седи!“ рекњл му домајћинњT. Седњм он, ша

си стане мазни бркове и гледа 8-на-том ћ-на-овáм.

Вревими, вревили, па књд видем он, да они не износе

да се руча, почне да прича: „Море домајћине, кучкана

ви беше зинула на мене бњш књно печеноно прасе пот

кревет : а ја ти довати једну плочу као тепцијана

с ђибаницу у нbЧвине, те ју удари, а она се преврну

књно бурено иза врата!“ Виде да овњј све знаје где

је што, па изваде, те заједно сви поручају.

II. RIародне песме.

1.Девојha ildsоли образ нел брата.

Б6гден плива по-днб по-Мораву,

А свcтра-му коња води.

Коња вбди, па бралу говбри:

„Пливај, брале, и-руком-се маши,

„Привáчај-се брeгoм и-рњbитом“.

Брат сњстрице поти(ј)о говори:

„Бога тéбе, моја мила сестро,

»Ја, отиди на-дбљњи брбдове,

„Доле има Никбла возáре,

„Давај, сестро, књквб-он заиска“.

Tњг отиде своја мила сњстра,

Па-питала Никблу возápa:

„Штб-ми тражиш, брата да-извадиш?“
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Tњговори") Никбла возápe:

„Б6га тéбе, céстро Б6гденова.

„Да-ми-дњдéш тво(ј)е белб лице,

„Да-га-Бубим дбкле-се оженим".

Tњговбри") сњстра Б6гденова:

„Б6га тебе, Никбло возáре,

„Ја-ти не-дам моје белб лице,

„Да-га-Бубиш докле-се ожениш,

„Mњкњp брата никл не-видела“.

2. Стđна залудила момче.

Стáно-ле, мађионápo-Ле,

Мани-се отеј") мађије,

Свć6-то-ми сњлó мáђоса

И-мéне младо зáлуди.

Леба нбсим, глáдно бдим,

Bóду гáзим, жедно бдим.

Отидб у-гбру зелену

Да сечем рало борбво.

Замину рало борбвo,

Оцéко" радо врбово.

Па отб *) њиву да-орем.

Упрегну сиви волбве.

Замину њиву тáтину,

Образди њиву чичину;

Преорâ брњзду и-другу,

Па тњгáј седо на-рало,

Узé-си капу у-руће,

Па-вњздЊн Ббга премоли,

Да-ми-се стрбши“) рало-то,

Tњ-у сњлó да-си-отидем,

Tњ-тебе, Стáно, да-видим.

3. Болњн Ива.

Бољн Ива у-дворове лежи,

Па-си-прача слугу МијJвила:

") тех-говори.

4) од-теј.

*) одсеко.

*) oruДо.

*) сломи.
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Ч) aхари.

P) да-идемо.

*) од-три.

„Бога тебе, слуго Миј(њиле,

„Ја, отиди у-нбви јњbpи."

„Па-избери два-коња најбољи.

„(Једњн тебе, (ј)едљн старе мајће.

„Па-отиди мајће на-двброви,

„Нек-пограби моја стара мајћа,

„Да-затече мене у-живбту".

ThК-сe диже слуга Мијbиле.

Па-отиде у-нбви јњЉри.")

Па-си-узе два-коња нáјбољи,

Па отиде мájће на двćброви,

Па-говбри слуга МијЊиле:

„Бога тебе, мајко Ивичина,

„Ајде димо“. Ивине дворове.

„Сњга Ива у-вбјску побди“.

Tњговори“) мајка Ивичина:

„Ја, почекај слуго Ми(ј)(њиле.

„Да-омесим пребелу погачу.

„Да-нњтбчим винб и рњЊију,

„Да-нтбчим винб отpи“) гддин

„А-рњЊију очетири“) гддин“.

Tњговори“) слуга Мијbиле:

„Ајде, ајде, Ивичина мајко,

„Тамо има винб и-рњthија,

„Тамо меси пребелу погачу“.

Tњк-појдбше Ивине двброве.

Минули-су прoз-гбру зелену,

Приблизили Ивe дo-двброве.

Tњговори“) мајка Ивичина:

„Б6га тéбе, слуго Миј(њиле,

„Што-ми Иве двори отворени,

„Што-ми Иве јасне свече гору,

„Што-су Иве слуђе гологлави?“

Tњговбри слуга Миј(њиле :

„Не-бој-ми-се, Ивичина мајко,

„Chr-је Ива на-вечеру седл,

*) од-четири.

*) та-говори.
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„За-тој Иве двори отворени,

„за-тој Иве јасне свече гору,

„За-тој Иве слуђе голoглави“.

Књл-отбше Иве на-дворове.

мртав Ива пот-покров лежешe.

Thr sayка Ивичина мајка:

„Леле Иво, моје, дете младо.

„Кому стаљаш твоји равни двори,

„Кому стаљаш благо небрб|ј)ено,

„Кому стављаш твоји врани кôњи 9“

мртв Ива пот-покров говори:

»Б6га тéбе, моја стара мајко,

„Тебе стаљам мо(ј)и равни двćбри,

„Téбе стаљам благо небpбј)ено;

„Тебе стаљам мо(ј)и врани кôњи.

„Књц-ми-дбјдеш, маљће, на рбвину,

»А ти, мáле, с коња да-добдиш,

„Да-не-трбшиш тво(ј)е старе нбђе.

„Поделете слугу Ми|j}њила,

„Поделете благо небpбј)ено.

„Моје љубе Бог-да-га убије,

»Онб-ме-је с цара омразило,

»Да сњм-љубил цареву унуку“.

4. Сви-ми вđле.

Сви-ми вáле јáковcћи бећаре,

Они вале а-ја не-верујем.

A-já идб тњ-им-валу видб,

Они били истин за-валење:

Напасли-се траву млекаиву,

Напили-се вćбду блатаиву,

Налегали по-кошаретине

КЊно нећи старе волетиве.

По-ребра-им клиње ода-дрење,

Да-кáчимо сито и-решето:

Ошћнци-им кбра трешњарбва,

Пушке-су-их криве лисковаче.

5. Долњоkpdjchu u ropњokpdjchu момци.

Долњокрајcћи мбмци кржави прачичи,

Девćjће-им трбскот окол-пута.
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Слогнуше-се кржави прачичи.

Опácoше трбскот окол-пута.

Горњокрајcћи мбмци здравњц на планине,

Девојhе-им цвеће по-градине.

Дунуше-си виле и-вéтрове, -

Tњ-снécoше здравњц ис-планине,

Натераше у нбве градине.

Измеша-се здравњц ис-планине

Измеша-се с цвеће по-градине.

б. Дете РdДоја.

Зњспáло дете Радоја,

Сњстра-га Милица дизаше:

Дигни се, брале Радојо,

Стáдо-ти пбље зáиде.

Широкб пбље крај нема;

Дуббка вбда брод нема;

Ситно камњње број нема;

Ситница риба слас нема;

Jáлова овцá блеј нема;

Сугаре јáгње лбј нема;

Бездетка жена греј нема,

Јалова овца лој има.

7. Иди-cu, dЛо.

Иди-си, ало-будало,

Téбе седењba грешила,

Књно кадију рњЊија.

От-куче, маче — бачија,

Остарог") вола ћирија,

OцитнуЧ. стбку трговњц!

Иди-си, легни у-кревет,

Па-лsуби мáцу шњpéну,

Само се варди да-те-не-згребе –

Máче-је рана љутита.

8. Стојана мđјka duryje.

Стојана мајка питује:

„Стојане, сине Стојане,

Ч) од-старог.

*) од-ситну.
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»Eљи-си ишњл седењbe.

„Ели-си седел до-мбме2“

Стојан-си мájће казује:

„Ишњл-сњм, мале, седењbe,

»Aл-неchм седел до-мбме.

„Нел-см седел у-главње,

„У-главње меџу две-бáбе,

„A-бáбе-ми говбре:

-Потичај, главчо, главњице,

„Испрсле-ли-ти очице!

„„Th-неси седел до-мбме,

„Нели-си седел у-главњe,

„У главње меџу две-бабе"".

9. Пошлđ Румена.

Пошла Румена рано на-воду

По-месечине по-лњдњвине,

Bбду да-нбси, цвеће да-póси,

Цвеће да-pôси, лице да мије.

Лице да-мије, кбсу да глáди,

Кôсу да-глади, момчета срце да-вади.

10. Вiта јело,.

Вита јело, не лудуј, девćjћо,

ЛЕКо ти-е с мајћу лудовање,

Ал је мука код младога вбјна,

Вечер бије а јутром те пита:

„Курво Миљо, што ти синоч беше?

„IIIто ти беше, те синоч плачеше9

„Курво Миљо, дај мене премену".

Ја не мбгу главу да подигнем

А камо ли тејЈа беле руће

Да му најдем претšнку кошуљу.

11. Женđ мужу.

Жена мужу писмо пису(ј)еше:

„Скбро, муже, дома да си дбјдеш,

„Ајдуци ти стадо откараше“.

— Нек карају, пусто им остало!
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Нек оста(ј)е овцу иљадницу,

Што бјагњи овна витoрбга,

И на овна дзвбно за иљадо,

И у дзвбно зрно Давидово,

И на зрно с перб пауново

Зњписано момче и девдјче:

„На девојче шерб пауново

„А на момче зрно ђерђирово"
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