Državni tehnični trgovski zavod s
slovenskim učnim jezikom Ivana
Cankarja iz Gorice

COTIČI BERIČI
Cotiči beriči,
žabe lončiči,
kuonja odrli,
žabe požrli.

GURNCI PODURNCI

Guәrәnci, poduәrәnci
po naši puәti huәdeju,
naše drjekә luәveju,
poljiәti jәh šušiju,
pozimi jәh pojәju.
Zapisala: Maja Batistič (rojena v Gorici, 29.8.1998)
4. razred DTTZ Ivana Cankarja
Mentorica: prof. Viljena Devetak
Vrh, maj 2016

FOLKLORNI OBRAZCI SOVODNJE OB SOČI
Zapisal: Jury Devetak (rojen v Gorici, 4.6.1998)
4. razred DTTZ Ivana Cankarja
Gorica
Mentor: prof. Viljena Devetak

Preljɤpa naša Gasa,
Gasa, Gasa, Gasa.
Mi ju usi ljubimo,
z nju kri pɤrlijɤmo.
Marš, marš, Britof jɤ naš,
en, dva, tri, Sɤuɤdɤnci smo mi.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Rupɤnci an Pɤčani
su slapši ku cigani,
po naši puɤti huɤdju,
usɤ miši nɤn poluɤvju,
poljɤti jɤh sušiju,
pozimi jɤh pojɤju.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Tuoni bɤluoni
u palčnjɤvi hiši
luɤvi stuɤ miši;
adna ubɤžala u kɤntuɤn
Tuoni bɤluoni jɤ ratou bɤluɤn.

ETKO MUŽETKO
Tu praucu nәn je povjәla nunca Marica, kә smo bli u šuәli nә Vrhi. An buot je bla
stara mati Kokošati, kә ni imjәla otruәk. Hodila je od hišә do hišә pruosit buәgi mә.
An dan je šla po cjiәsti an zәgladәla no dәrvo, kamәr su raslә hruškә. Nә tjiә hruški je
sedou an majhin fәntek, ki ni imjiu staršou. Mati Kokošati ga upraša, kәku sә kličә,
әn uon odgovori, dә sә kličә Etko Mužetko. Mati, usa srjiәčna, si je rjekla sama sjebe:
"Mmm, lohkor dә mi bo ratәlo ga uzәt..." Mati ga je zәprosila, če ji lohkor da nu
hrušku. Etko je biu usmiljen, utәrga hrušku an ju vәrže duol. Mati ga nәzaj upraša,
nej ji prije pobrәt tuә hrušku, kә je stara an ju boli hәrbet. Etko ni pәršu hitro, kә sә je
bau stare matәre. Ma mati: "Etko Mužetko, pridi mi ju pobrәt, Etko Mužetko, pridi
mi ju pobrәt." Etko, kә je biu usmiljen, sә je splazu z drva an ji je pobrau hrušku an ju
je dau materi. Mati pej, ne bodi kәsna, ga uzamә an djene u žakilj an ga njese dәmu.
Mati je bla zәs Etkotәn usa srjәčna, sej je zmirәn živjiәla sama. Tudi Etko se je hmali
nәvadu živet pәr materi, kә je skәrbjiәla lәpuә zә njiәga. Doma jih je čakou tudi an
majhin pәs, kә sә je klicou Peteršilj. An ljiәp dan je mati oboljiәla. An rječe Etkotu,
dә nej skuha nomalo mineštre. Etko odgovori materi: "Kәku nej ju skuhәn, kә je nisәn
šje nikoli kuhou?" Mati mu zәs pәstiljә pravә, kәkuә nej ju skuha. "Pәrvo djәlo bejži
u vәrt brәt zelenjavu. An nje pozabit djent peteršilj!" Etko je usje nәpravu an je djenu
kuhәt. Kar nәankrәt si je zmislu, dә je pozabu djent peteršilj. Hitro je stjeku po
bәrjači luovit pәsa, kә se je klicou Peteršilj. Kә ga je uluovu, ga je hitro djenu kuhәt u
luonc. Ma pәs u luonc ni posou. Rjeku je materi: "Mati, Peteršilj nә stoji u luonci!"
Mati odgovori: "Uzami pokrәvaču!" Etko uzamә pokrәvaču, ma usjelih ni pomagәlo.
Etko sә je luotu kričәt an juәkәt: "Mati, mati, Petәršilj ničә stәt u luonci." Mati
Kokošati hitro ustanә s pәstiljә an rjiәšә buәziga pәsa. Etko an mati Kokošati sә bli
puolә usi srjiәčni, kә sә rjiәšli tjiәga buәgiga Peteršilja, ma najbolj srjәčn je biu pәs.
Etko je biu žjiә an vjelik fәnt an mati Kokošati mu je rjekla, dә bi bla ura, dә bi si
nejdu kәšnu pupu. Etko ji rječe: "Kәkuә si čen nejdit pupu, če sәn zmjiәrәn doma?
Gran samo h maši an puolә dәmu." Mati mu rječә: "Prou pәr maši ju boš nejdu. Bejži
guor nә pәjuәl an lučej oči nә kәšnu ljiәpu pupu." Etko tistu nuәč ni muәgu niti

zәspәt, kә je premišljuvou, kәkuә nej nәrdi, kә ima samo dvjiә oči an je blo pup u
cjiәrkvi duosti. Spunu sә je, dә imәju u sosjiәdovi štali duosti ouc. An je šou an je
usin oucәn zrjiu oči. An je šou h maši nә pәjuәl. Med mašu je zәčnu lučәt oči nә
ljiәpә pupә. Ma oči su padәlә usә nәtlә, samo adno je ostalo ani stari pupi nә hәrpti,
kә je bla guobәsta. Etko je vәs obupәn stjeku dәmu an povjәdou materi, kaj sә mu je
zgodilo. Luotu sә je juәkәt, dә nә bo poruoču tistә, kә je guobәsta. Mati Kokošati ga
tolažә an mu rječә, nej si zbjerә adnu drugu. Med tjiәn cajtәn suәsәd šlišә blejәt oucә
u štali. Stječә pogladәt an vidә usә oucә bres oči. "Muәj buәg, muәj buәg, kaj nej
nәrdin zdej?! Buәgә muojә oucә!!". Etko, kә je slišou sosjәda kričәt, sә je tjeku skrit
nә kašču. Suәsәd je kar kričou: "Etko, kaj si nәrdu, si mi usә oucә fәrdirbou!! Kaj čen
zdej nәrdit, kәkuә mi boš plačou ta dug!! Zә kazәn boš poruoču muoju pupu, si
zәstuәpu??" Kә je Etko Mužetko tuә slišou, je biu vәs srjiәčәn, sej je bla sosjәdova
hči šaldu ljiәpa. Še najbolj pej je bla kuntjiәnta mati, kә je slišәla tuә ljiәpu novicu.
Kuonc, je padla muha u luonc.
Zapisala: Nikol Frandolič (rojena v Gorici, 8.8.1998)
Maj, 2016

4. razred DTTZ Ivana Cankarja
Gorica

Mentor: prof. Viljena Devetak

RONDOLINA
Rondolina je bou an krej nә spuәdnjin djiәli Duәbrduәba. Krej, kә su ga nәrdili več ku stuә ljәt
nezaj. Nә hitro rječeno, je bla na vrtača, na dolina. Tolko posjebniga je imjiәla, dә usa ueda sә je
zbrala ten. Keder je pou deš, usje je šlo kuončet čje. Nerdili su ju ze nepajet krave anu drugu živinu.
Ma nje samo. Tuәj žjiәnske su ju nucәle ze pret obljiәke. Žjiә kә su bli usi hmjiәti, se je splačәlo
jemәt no tako jәzәrce, zәtuә kә edini vjelik krej je blo jәzәro, samo... je blo prjevič daleč. Je blo
neruәdno an tәško jәt usaki dan čje nu nezaj zes ruebu. Tekuә jen je peršla na šuper ideja zә pokrit
tuә dolinu zes glinu, kә se ju je nejdlo po cjәli dәžjeli.
Ta krej ga nisu rabli samo ze pret an ze det pit živini, ma pozimi je usje zlәdenjilo. An tekuә su se
ten zbirәli otruoci zә dersәt. Nә žalost enkrәt an mičkin, kә se je dersou, se je ljiәd rezbiu an ta,
buәgi, je pou nuәtre, an se je utuopu.
Blizu je bou tuj an kamen, ke su ga klicәli pozalca. Tuәj po tjiәn su se puzәli.
Če nje je blo to ano zbirališče ze usih. Tuәj Vilko, kә mi je pravu usej tuә, se spune, kәkuә je blo, kә
su ble ten šagre, kә su puojәli piuski zbori. Nepisәli su tuәj anu pjiәsәn, kә govori od Rondoline.
An ta krej obstaja šje. Točno zad ze uoriәhәn, kә luәče dvjiә cjiәstә, tistu ze jәt ned jәzeren an tistu
ze pod.

ZAPISAL: Nikita Nicola Kosic (Gorica, 11.12.1998)
Doberdob, maj 2016
4. razred DTTZ Ivana Cankarja – Gorica
Mentor: prof. Viljena Devetak

UD SOCJERBA DO TENJANA
Ud Socjerba do Tenjana so črjәva nәpeljana. Kduәr jә tjeu po teh črjәvәh jәt, je mogu anu po
socjerbsko zәpiәt.

Zapisala Sara Cej (Gorica, 19.9.1998)
4. razred DTTZ Ivana Cankarja
Dolina, maj 2016
Mentor: prof. Viljena Devetak

