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С. Македонски. | Арбански влн ариау». Турски I

Раѕговор. I 
Знања п» многу јези- 

ка, да је потребно , за 
свавога човека, од нај- 
ввшег до најннжег реда, 
који странствује у дана- 
шњја вреиена, ово сам 
казао в у првој књвзи. 

Друго , говорио саи , 
како треба доста вре- 
мена, док матераи језик 

* утврдпмо, сазнамо в 
азобраѕвмо, то треба у- 
чпвити, јер тако здрави 
разум цзлскује, пав ио- 
том и други језика по 
цотреби даучимо.

Тре1)в, рекао сам, да 
штогод је у првој капзи 
кусо п погрешно, да &у 
у овој другој све недо- 
статке попупити и ио- 
правпти , а човек кад 
обе^а нешто-треба ис- 
пунпти, по ја нашао сам 
за добро, да ову другу 
књнгу овако напвшем, 
порад одговора на обе-

[ Па зато на с.македон- 
ском језиѕу н наввсах

• ју. Почеи у овом крају 
ѓеразбнра се језвв бу- 
гарскн, но овај језпк пма 
своје наречије мајачкп, 
које значи чист разго- 
вор, на војв су п цркве- 
ни вњпга превели , од 
грчвог Кирид в Ме^ѓ- 
дије, за наш народ.

Нека Бог пожвви ње- 
гово царско вељичество 
судтан Абдул азис аза- 
нет, дао је царску ви- 
сову вољу, сввма иода-

Кувенд.
Машун гјуха, тадвјн, 

в аште нкадухет, препас 
вет њјерјв нка нате нал>-
ти, 1)ертс иате уи^ет, а- 
рада, цпљи пошвон наа- 
иа теветуи, нде мотв со- 
тис, кнјо, каи*а, еде нде 
љвберти парас.

Тхетер екам кувандо- 
ва, свподухет, шум мот, 
^ер^ѓафортоим, еде гјуха 
те нонас товте, татњр- 
Фим, еде тат мсоим, ајо 
подухет, препас вет, та- 
баропм , псе ашту пас, 
менд, ишндоши, кркоје, 
пор пастаи , еде Кетер 
гјуха, иасте духет, ве- 
тис, тамсоим.

Третвс кам*а, иочи- 
ш аште нде љибертв па- 
рас шкурт, еде Фаитун, 
св дота мбуш нде љи- 
берти удутис, џп*а скв- 
шмаја, еде дота дрвто. 
Аповерји, курксу*ашт 
њиер, доапсенд, духет, 
ајо та сосе, пор ун еџа- 
та вребукур, ЕЈИ љиберт 
удутпс, ^екашту ешкру- 
ва, преупрџеч н всу»ашт 
тем.

Чепреајо мбас гјухате 
шкпнпшт, македеннсе 
ешкрува, прсе нде кји 
скав нук воу марет вешт 
гјуха те бугарасе, а по 
кји гјука, киште емвн те 
ветис, мвјакасе, циља- 
«овн , Фољмат епастр, 
мбас циљи јан, еде љи- 
берта кишас, бјемун.нва 
гречишт, киштон бајс 
Кнриди еде Ме*одвје, 
лрењеразв това.

Тин^атијетд, нретис 
имад, Султан Абдуд а- 
звз азамет. ваепе даш- 
нимите наљт емретис, 
нџа? куш њераз, ндем-

Мухабет.
Беељемег даачов л.и- 

савв, ^в^иухтачвола, 
херКез, ерифе, енјуксег 
анд. таа дахн ен адчак, 
сраја, ^и јан дијара ^и- 
ден, шииднКв, земана, 
буву соиљемвмпм, даа 
ил>к Ки табимде,

Гавре совљемишим &и 
љазвм чок земан таава- 
љвде љисанпмпзи, та- 
стив едељии, беиљеје- 
љим, ведусдураљвм, шу 
меркуму мухтачиола е- 
дељнм, зира ојлеџе са- 
глал Фв^вр нстејор, Ки- 
олдем дахц, башка љц- 
саниљер, пхтизаја 1)0ре 
уренелшм.

Учунџу, денпшн ^и, 
ер накадар биринџи 1»и- 
табда, скснг, вејанлш 
псе, бунКинџвде, бптун 
кусурљера , долдуравм, 
пе мереиед дахи, едеим, 
иљабирерцф ачаи, ази и- 
крар бврнесиеје, вереп 
Јш мухтачиола оиу бп- 
терсн, ил>а бен мунасиб 
булмишум 1ш, буиКвџи 
^итабу, бонље јазавм ^и 
џуваб ази иврарвма су- 
риједт де.

Шу ол себебе с. маве- 
доинјанви љпсаниједе 
јаздиршивш, чунки бу- 
дпјара, аилашплмас бу- 
гарчељисанпсн знра бу- 
љвсашшин, Кеида еха- 
љисн всмп вар, ан лан 
ивјавчес, ^и па& му ха- 
бед демек, буљисани су- 
риједтде, ве еиНељји ^и- 
таблари, дахи, терџуне 
едмишљер, урумчесден, 
Кврнлос, ве Мефодијос, 
бизам, вавма суриједте.

Тари умурверсин Сул- 
тан абдуд азнс азамет, 
падишахљигине, Ки вер- 
ниш онун ианЈш ираде,

1* •'



11 0. Македо&оки

ницима у царству вего- 
вог ведвчества цареввне 
сваки да се учвмо јези- 
ци, преиа СВОЈ* матер- 
њем равговору, и други. 

Дакден послужите се 
овои другои, каигом за- 
то, и скроијо саију оваво, 
и од многу разлога го- 
ворио сан по малу, те 
ученици, чвтају&в по 
овоји, и другв јазици 
научи^еду, а и свој ма- 
терњи, јазив, поправв- 
1»еду.

првтениа т« 
се, паскуш
ха,
ТВС, вДв

мекјв Кетвр/дреаЈО", еде 
вам кјврч, чадху, еде 
нкашуисенд евувандова 
капагс , псе воцат, не 
кндомеа ибасвја, еде ^е- 
тер гјуха, тамсовЅ. апо- 
еде гјуха вети ицонас, 
дот дритоин.

. Турсм

(Јитун вул ара а; анет на-
дишахАигдеи 

овув С8ис
Ки хер- 
нда, л>и- 

саниљер урене.Бвм, &н- 
бвѕви ваљвде Ј.исаним- 
иадев ве гаирвЈ ,ер дахв. 

Иља буи&виџииљеа 
кулаиизвн, шу ол се- 
бебаичун; к; рнвшум, 
боиљс ве чокизсвељер- 
дев, мухабети, !.зер азер 
вар Ни шеирдчиљер^ дар- 
седмегиљен, буну сурв- 
једте, ве гаиреј љисани- 
љер дахв, уревјеџекљер, 
ем Квнди ваљвдељиса- 
нвјн дуздурур^-ер.
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С. Македовски Лрбиеки Туроки

Шт
ква ж

ИЈ да
руваме бога.

Шго

Питаве.
је основ на сека- 
Дрос.
Одговор.

од Бога, секо- 
нмаме, и да ве-

Пвт. 
је Бог.

Одг.
Бо 'а вмеиуваменавја- 

сово суштество, дека со- 
здадјнас, в сијов, век, 
и све што је вовидело- 
во, ввдвмвмже всјем и 
невидимин от ништо.

Бог је внстина , бог, 
је свеводе, бог је дух, 
бог, немат вшачадо ни- 
то краи, бог све может, 
в свр анајет, бог. по- 
знават, сви што нисли- 
не, и видит све штора- 
ботиме.
• | Пи.

Како сотворвл бог ов- 
ја свет.

| Од.
Наив^нред создад бог 

небо н зенја, а зеија ва 
беше безлице, и пуста, 
и темница, беше како 
некоја дупка штоје без 
дво!, само здих господов 
седвгаше над водата, 
и рече господ нека би- 
дет видело, и биде ви- 
дедо, а кога виде гос- 
спод, видедото аљје у- 
баво, тога господ ја ра- 
здедв ввдељввата, от 
теЦнвцата, и внделина- 
та јја нарече господ дан. 
а темнвцатЈЦ. ја парече 
всф, и тога^ се сторји 
утро довде, и вечер, 
прјшјот ден.

Цјутмеа.
Чвш ашт рња то^вт/ 

чвш даЛун,
Упрџеч.

фрвк нказоти , паску ш 
та Еијем, еде табесопм 
њваот.

Пју. 
Чиш ашт Перенди.

Упр.
Церенди по*ојем ајо 

манаљтн вртетуц, псе 
ева бона на еде џнв «рс- 
ти еде џи* чиш дукет еде 
чвш нук дувет ка асџа.

Перенди ашт вртее, 
перенди аште ^икун- 
де, иеренди аште Фрем 
церендискиште, ас скав, 
,ас сосун , неренди џио 
мунде , еде џи*дии пе- 
ренди н>ОФе , пв« чиш 
нд кувтоим, едо шикојс 

чиш на нуноим.
Пју.

По си евабарове зот 
вин «рети.

Упр.
Мате пара екабарова 

зот, 1елн, еде троли, пор 
трод иштен пафаче, еде 
шврет, еде ерт , иштен 
сидоњв гропа цила аште 
аафунд веч Фреи зотис, 
угриште прмнуи еде«а 
зот, љета бофт *рет, еде 
убофт *ретн , покур ши- 
кова зот »рети снашт бу- 
кур, ата ер, зот, евадаје 
*рети, ваертин еде *ре- 
ти, ева«аа зот, дит, а по 
ертнн, еваода натн. еде 
атаер убов мнџес, еар- 
де, еде прам, дитн те 
парас.

Сувал.
Тенело неднр хер џнпс 

арвфдвгвне.
Џуваб.

Јарабвмнздан, исти- 
рабе.

Сув.
Јараб неандр. 

Џув.
Јараби авилрс енјув- 

сег меркумлиг, Кј бизи 
јарадтиран вс дахи би- 
туидукавии 'Шавкљигјп 
^оруиан, ве ^орунмејен 
дахи, ич олиаиакдан.

Ала буба мевпудтр, 
ала буба херјердедир, 
ала буба рухдр, ала бу- 
ба онун некурушу не 
дахи сону вар,ала буба 
еи кадрдир, ве дахи би- 
туиу биљеор, ала буба 
беилејор, пумљемиз Ки- 
фц^арледвгмз, ве назар 
едер, хербиреиледиг 
мзи.

Сув.
Насл наси ед тн адах 

будуааи.
Џув.

БневеД) алах васвед- 
тмиш ^огу, ве топраги, 
иља бу топраг чересис 
иди, ве чол, вевараввв 
дахи , иди бираига чу- 
вур двпсвс 1)Пби саде 
бир нефес алахв, ахла- 
нирдв су узеринде, ве 
алах дедв. {ЈИ, ишиг ол- 
сун, ве дахи, ишиг олду 
ве алах ^оруб ^и, вшвг 
^узелдир, оддем алах, 
паиљашти ишвги кар- 
анљикден, ве ишигн ис- 
медти алах ^ун, дахи 
варанлги исмедти ^епе, 
вв олвакт сабах олду, 
ве ^еџе дахи ^ељдв нл>к 
^унде.
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Пи.
А што сотвори во дру- 

гвјот ден, господ.
Одг.

Во другијот ден рече 
господ. нека бидет свод 
над водата, да се раз- 
дељуват, вода совода, 
и одељв бог, водата иод 
сводот, в тава се стори 
и тога господ, сводот го 
нарвче небо, и тога се 
стрри утро ѕ вечер дру- 
гијот ден.

Пи.
А посље што сотворп 

Госиод.
Од.

Во тре^нјот ден рече 
господ, нека се соберет 
сета вода што је под 
небо, на једној внека се 
иокажат суви места, и 
така биде, в сувате ме- 
ста, ји иарече господ 
земја, а таја собранвја- 
та водна, јанарече мо- 
риња, и ввде господ ад> 
је убаво.

Бак рече нека пуствт 
зенјата од себе трева и 
билкв, војн давајет се- 
мнва, и дрвја родни што 
ра^ајет плод, поредот 
свои вонпм Ка бвдет се- 
мињата нифнн на земв, 
в тава се учувв; пввде 
господ аљ је добро.

Пв.
А што сотвори господ 

во четвртнјот дев.
Од. х'

Во чвтвртијот ден ре-
че господ, нека бидет
светвла, па сводот не-
беснв да го дељат ден-

ѕ? ПЈУ-
Апо чиш ека барова 

зот, нде двтиѕте Детер.
Увр. Г, ^ '

Ндв двт УДУ.П& е«зот, 
љетв бафт смљоИеја пр- 
нвуив ,пртадајет уЈн, ие 
ујв, еде екадаје ѕот уји 
вав смљомвја, 
снл>онеја, вдв 
ФТ, еде атавр вбт ајо 
смљомеја е»а ^вдв, ед- 
е атаер узбард, минџес 
еде врам ндедитин те 
удудитвс.

Пор пастав чвш ска- 
барове ѕот.

Упр.
Нде двтнте трети е*а 

зот, љете убљвд џи»е уји 
чиш ашт наи 1ељи, нде 
њја љете учндонте венд 
те сат, еде ашту уба- 
руве еде вевд те сат у«а 
зот грол, апо ата мб^ви- 
дмеја ујис , у*а детив, 
еде шиковезотсвпоаште 
букур.

Опет «аа љетељишо 
трол каветвете волос , 
еде барна, циљи епвн 
Фаре, еде друннепеина 
чиш љеен пеина , ибас 
арада тс ветнс, нде ата 
убафт Фаре ајанат ма- 
трол, еде ашту уџеткан, 
еде швковазот сипоаште 
букур.

*

Пју.
По чиш екабарове зот 

нде двтвв те ватрис.
Упр.

Нде дита те катрвт 
е*а зот, л.ет убафт дрв- 
тин ш смдомеја ^ељис 
прта дајев двтв еде нати

Сув. :
Алах, вЈ»и нџи ^увун- 

де дахи нејарадта.
Џув.|

Шннџи ^ув!де алах 
емредта &и, су| узере },е 
лер аљсун, ^ч ољетсиа 
су, суиљен, ве алах, ољ- 
ештн сују *1вм^ралтида 
ве дахи ^еиер) устунде, 
ве дахп оиље олду , ве 
олпакдт алах, всмедтп 
^емери ^ог, дахв олвакт 
сабах олду , ве акшаи, 
и^ииџи ^унунде. 

Сув. ј
Олдем дахи алах, не 

јардти.

Учунџу ^унунде алах 
деди^и, битун сују ^ојун 
алтпда булунан џем ол- 
сун, бир Јерде, ве дахн 
зухур олсун куру јерљер 
ве оиље олду, ве куру 
јерлери , всиедтв алах 
топраг, ве ол сујун џемп 
всмедтв денвзлер, ве а- 
лах ^оруб^д ^узељ олду.

Олдем деди топрага 
*1П, ^енди индев от сал- 
«ерсин, ве^урлук, Квм- 
љер тоум верен, ве ме- 
нка агачлар Ни менве ие 
вл>уд еден, онларвн сра 
ардпнџе, онларда ^и он- 
лари тууну олаџак то 
пракурезе, ве оиље олду 
дахи алах , назар едтн 
11И псљах олду.

Су. ј
Дордуиџи ^унунде а- 

лах, ве јарадтд.
Џув ј

Дордунџу ^увувде а- 
лах дедгЖи , шафклар 
олсун, ^ојун &е*ервн де 
Ки, 1)упу, ве^еџев пан-
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от, в ноЈот, једио от
бвдат бељези

от врени!>ата, в за дии 
те, в аа годинате, в не-
ва светат 
беснв, ав 
љвна на

од сврдот ие- 
даидет виде- 

(енјава.

Ои.
А ВОЛ1У светпла со- 

творвд г<|свод, ва сво- 
дот небеснв.

Господ
Од. 
сотворвл две

светвла гољеми, в нвогу 
светвда кад>в.

Пв.
А каквја свда и дјеи- 

ство содржавајет свети- 
дата. |

' !од.
От двете светвда по- 

големото, рече госиод 
денот даго дељит, в у- 
правуват. а поналото и 
ситнвте, да го д^ љат но 
Ј10Т в да светат, от не- 
бо на зенјава даја раз- 
де&увајет једното дењја 
а друготнте ноКја.

Пв.
Како се имевувајет 

светндатЈа вебесвв.
Од.

Теја ввдело што упра- 
вуват денот, се вневу- 
ват слнв,е, а тејаввде- 
ло што удравуват но^от 
се вневуват, несечвна в 
звевдв. |

Пи.
Што сотворвд господ 

во петвјот ден.

њав шв^ем^, та убафт 
инад јммот, еде пре- 
вјвтат, *дв љет бајет 
драоМ Мммдомеја I»- 
л>в<с, фрпвјев дрвтвн

Цју-
А во саа дритив еба- 

рове зот, мсмљомеја Ке- 
љис.

Упр.
Зотв, ебарове дуи д- 

рвтвв иаде, еде шум 
дрвтин вогљ.

Пју.
Апо чвар Фучвја, еде 

вунонеја ба,ен,ата те- 
дритвн.

Упр.
Кадувте дритин ајо 

те манаде, е«а зот дитв 
прта даје, еде та рап- 
шојеаво нате вогљи еде 
тевсат, татдајец, еде 
тат дрнтоин натав, еде 
табајендритив вка1>ел>и 
матролв татдајен, њани 
дитв, апо Ќерат натв.

пу.
Ио си у*он те ата- 

дритив те &ел>ис.
Упр.

Ајо дрдтвн чаш дрн 
тон дитн, у*он дил, а 
во ајо дрвтвн чиш дрв- 
тон не натан, у#он ан- 
за, еде исјујвв.

Пу.
Чвш ебарова зот, вде 

^дитнв те аесит.

љашсннлар, бири гаи- 
ре снндеи, шуод агаик- 
лар нашанн ола вакдт- 
л^рдан , ве ^ у е љ е р , 
ве сенељеричун, 
ве шафдасивлар ^ о ј у в 
^еиеринден, Кв топраг- 
маза пшнг ^ељмег су- 
рвједт.

Сув.
Иља некадар шафкљи- 

кдар адах , насп едти 
^ојун ^емерваде.

Џув.
Алах, јарадтниш и^и 

шафк, бујук ве чов ша-

Су.
Шу ол шафкљвклар 

насол кудреди , вејурв- 
шн тутарлар.

Џув.
Од в^в шафкљнкар- 

дан даа бујугува алах, 
насп едти ^и, ^уву олеш- 
свн , ве тертибљедсин, 
^ене, ^учугу ве уфавлар 
^еџеи пављашсиндар , 
ве дахи шафкласинлар 
^огдан топраг увере а- 
ирсилар, биривциси 1^у- 
пу, ве обирдар ^еџеи.

Су-
Насод анвлрлар Ц- 

јув шавЕљивдар.

Од ишиг ||уву терииб 
едев, 1)унеш анилр , ве 
од вшвг ^в ^еџев тер- 
тиб еден, ав ве јиддвс- 
љер, а нидр.

Су.
Бешинџи ^увувдв а- 

дах не насиедтв.
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Од.
Во петвјог деи, рече 

господ, нека бидвт во- 
водата жввн души, рвби, 
н внтова морски, и се- 
вавво двханвје, што се 
наодвт во вода.

Пн.
А што сотвори, и дру- 

го нешто.

Од.
Рече господ, нека л>е- 

тајет иилцв. н»д аеија- 
ва иот сводот н«бесни, 
и снте живи души што 
се вљечат ио земв, в ји 
благословв госиод, ве- 
љсјеКи ра^авте се, в 
плоднте се, и наплвите 
зеију, ц водата, и мори- 
вата, в пнлцвте, нека 
оо множат нааеми, в се- 
какво днханвје.

Пр.
Што сотвори господ 

во шестајот дев.

Од.
Рече госаод, во шес- 

тијот ден, нева пуштвт 
зенјава, од себе живи 
душн воредот свон, сто- 
ка и сг>тав животвње п 
зверови земски по ре- 
дот свои, н така бвде, 
вако што рече господ.

Пн.
Што сотворн господ, 

и уште друго вешто ка- 
жи ми.

Од.
По теја рече господ, 

в сотвори човева, попо- 
добијето своје како што

I Турсвн

Упр.
Ндедит н тв песит, 

е»аа зот, љет баФТ нде 
уји шпнрта жад, пешва 
еде кипат детнс еде џи- 
тве циљи мар «рем чвш 
поџандет нде уји.

Пу.
Чнш ебарове, еде &е~ 

тер доњисен.

Упр.
Е*аа зот, љет фјарон 

зогат, нрха пролн нав 
снљомеја Келис, еде џи- 
твет шпвртвв е жад ди- 
л>и увчен иастрола едс 
ека бове зот, бевни *о- 
ште уљеенн, еде шумони 
едембушни троли еде 
уји, еде те дегат, ед<; 
зогат, ЉРТ шумон иатро- 
лв, еде ^нт чвари чиш 
по Френон.

Пу.
Чаш ебарова зот, ндс 

днтинте цаштис.

Упр.
Е«а зот, аде датинте 1>а 
штвс, трол љет љвшое, 
кавет вете шаирта жал 
ибас арада тевет , џоја 
еде вогл, асалура , едо 
еграсира тролве ибас 
арада теветв, «де а 
убафт, си ева«аа зот.

Почиш екабарове зот, 
еде Кетер њисент диФ- 
тоиу.

Упр.
Мбасајо «аазот, ед<> 

барове керји, мбас Фа- 
чете ветас, сиао јемн Ѕа,

Бешинџн ^унундо а- 
лах деда, ^и сујун де- 
руниде дири рухдар о- 
лнун, бал>нклар ве ден- 
изии суратларн ве хер- 
џинс нефесљн } сујун д- 
еру ниде булунан. 

Сув. |
Башка биршеи неја- 

радгн. '

Алах, дедн Ки јерин 
устувден кушлар учси- 
нлар, Јјог Кеиерин алт- 
инда, ве битун !дирн ру- 
хл>ер Ки јервн узеринде 
сурукл>енен, ве дахи а- 
ирдоса едти, алах, де- 
ди!ш мевљуднн', ве чо- 
глаииз, ве топраги дол- 
дурук, ве сују ,- ве ден- 
изљери, векушлар, чога- 
ласинлар тоирак узере, 
ве херџинс рухл.и јар- 
атмаг.

Су.
Адах, нејарадти алт- 

ннџи ^унунде. 'Џу.
Алах деди^и, алтин- 

џи^унде, товраг, Кенди 
индвн дирн рухлар сал 
версин, онларн сра ар- 
динџе, мал, ве уфакљиг 
јашанаклар, ве цанаввр- 
лар јерљи онларн сра 
ардинџе , ве дахи оиљо 
олду, алахин дедига-

Не јардти алаЈс ве ба- 
шка дахи биршеи баиа 
та бир еиље.

Цу. I
Олдеи алах дедв^и, 

ве адамп јарадти, ^енди 
бензиие, дахи насод бис

г

II 

К
в 
Д 
ј»
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сне жаје, в 
човев &а б

јфбавекн

рече госиод, 
дет госао-

. дар, од ри( ите морскн, 
и от пнли! ата небесни 
и от севав! а стока и от 
сева земја, н1 от сите жа- 
вотвње, којв здишат но 
зенв.

Кажими (ито сотвори 
господ и Друго нешто, 
ако знајеш.

С»д.
Кога сотворн господ 

човека, сотрвори мушво 
и женско, и ји бдаго- 
сдовв и ик рече раЦи- 
тесе, и множвте се н на- 
плнвте земју, и управу- 
ваите со неја, в бвдвте 
господарн, от рибвте 
морски, н от пвдците 
вебесни, и от сите зве- 
рови што се наодат по 
земјава, и уште рече го- 
сиод, еве сун вн дал си- 
те бвЉЕИ, ќоји носат се- 
инња ио сева земја, и 
сите дрвја пдодоноснв, 
који што носат сеинња 
тцје ^ави бвдат задасе 
раните, в рече господ, 
8а сите зверовн земскв, 
и за свте пиљињја 
небесни, в свјакоје дв- 
ханвје што се ваодвт на 
земљава, & које вмат жи- 
ва душа, су ја дад тре- 
вата, да ја јадат, н така 
ВАКО реч^ господ, в 
бнде.

Тога в! де господ све 
што сотвсрвд, и иошне 
убаво бвЛе.

И такај се до правн 
небото, и земјата и свја- 
које дихадије земно, в 
водно, господ, јих свршв 
до седмвјот ден дјеја- 
јаннјата ^воја, твхна у

еде *а|ртм њерјо тат 
ба*т з»|^ј|, «а пешм 
детвс, *де к» зогат чи- 
љис , еДе «а ^нт чвар 
џоја, еДе ** %1п троди, 
еде ва ^втат жалурите 
цвљв цоиарн Фрем нбас 
тролв.

•' Пу.
Дифтоху чиш екаба- 

рове зот. еде ^етер ња- 
сент не двн.

Курекабаропе зог ње- 
рвц ебарове иашвул, еде 
«енн, вде ека бон бевим, 
еде ека *аа, уљеенн еде 
шумонн, еде мбушни 
троди еде дритонв меа- 
ја, еде бо»ви, зотни ка 
пешкат детвс, еде ка зо- 
гат Кељнс , еде ка џпт- 
вет егресвра чиш по- 
џиндет нбас тролв, еде 
маопет ека *а зот че каи 
епју џвтвет барва, ци- 
љи побијев Фаре ибас 
џитв троли , еде цитат 
друн чнш побијен пеина 
цвљи побијен Фаре, ата 
тат ба«т прта ушќенв, 
едв в»а зот, преџнта 
егреснра тродпс, еде ире 
џнтат зо^а Кељис , еде 
пасвет чвфремон чиш 
иоџиндет матрола , еде 
нде чвшка шпиртиџад, 
кам еп кодоси, прта ан, 
еде ашту убафт.

Ата ер ешивова зот, 
џит чнш екабаро, еде 
Форт мвр иштен.

Еде ашту усос Кељи, 
еде тролп, еде ^ит чвар 
Фреминонте тролис, еде 
ујвс вот, ека сос ^ер- 
дитинте мтат бару неја 

, еде упјано нде

Турскв____9

бевзервс, ве алах дедц- 
1у, адам савбв олаџак, 
денвзн балвлардан, вс 
^ојун кушлардап, ве хе- 
рџинс, налдан, ве бвтун 
топрагдаи, ве бвтун ја- 
шаанллрдан, 1и не*ес- 
љевеи топраг узерввде.

Сув.
Адах иејарадти ве га- 

вре биршеи, бана та- 
бнрецље егер баљјрсеп.

Алах баба ачан јардти 
адамц, јарадт Ки, ер^ек 
ве дшии, пе онлари да 
хв аирдова сдти , дахп 
деди!»и мевл>уддаиниз , 
ве чогадаинвз, ие тои- 
рагв долдурун, ве тер- 
тпб едии онуиље, ве са- 
хиби олун, денпз балк- 
дардаа, ве ^ојуи куш- 
дардан дахи , ве битуи 
џапаиирдардан, 
товрак узере будунан, 
ве адах дедиКи, бнтуцу 
сизе иермишјм битун ^у- 
рлукдарн,тоум ^етирен- 
љер бвтун тоиригпн у- 
зеринде, ве битун меиве 
1)етирен агачлари, анги- 
љер 1ш тоум ^етиреи, 
онлар сизе бесљеиек и- 
чун олаџак, ве алах де- 
диКи, битун то прак е- 
са !.и цанавирљеричун ве 
бвтун 1)ОЈун кушлари п- 
чун, ве еп топрак узере 
булунав, ве анги си ди- 
ри рухувар, оту вермв- 
ши, 1ш јесииљер, ве да- 
хв алах дедиги ^иби 
олду.

Од вакд алах ^орду^и 
бнтун јарадт тигвни, ве 
иек 1,узељ олду.

Ве оилсџе јаплди ^ог 
ве топраг , дахи ер вуд 
нефесљи топраг есалинн
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седхијот ден, от свпте 
V дјела свои к оји со- 

творн.
И тога господ го бла- 

гослови седмијот ден н 
го посвети дека вотои 
ден почива, и твхна от 
дјелата своих што у- 
чинн.

Това је сотворенија 
вебо и зеија.

Пв.
Но богу иије што сне 

дужни.
Од.

Дужни сне да го по- 
знаваме, да го милува- 
не, да му се покдаљаме 
и неговите свјатји запо- 
вједи да твориме.

Пи.
Како да зборуваие за 

воввавањето бога.

. Од.
Свјатв боже, свјати 

врепкн. свјати бесмерт- 
вн, понвлуј нас.

Пи.
Акога милуваме бога, 

ваѕо да зборуваке, ка- 
жими ако знајеш,

Од.
Слава тебје боже наш, 

слава тебје.
Царју вебесин. утје- 

шотељу дугае нстини, 
оже вездјеси, в свја ис- 

1 иољпјајаји, сокроввште 
благих н жвзни водате- 
љу, прјвди и всељисја/ 
вни н очистини от всја- 
кија скверни, н снасн 
блаже душн нашја.

двтинте штат, 
баруквја " 
ровв.

Еде атаер 
бевну ДИТЈ 
еде ушвЈ 
вде атад 
барумеја 
барове.

Че ајо ашт 'барумеја 
еде трода.

Пу.
Пор ва чиш јемнфаи- 

тор, вет те перендвју.

Упр.
Јемв Фајтор вет тат 

њјоФам, тат дпнсем тат 
в боии теиаве, еде ају- 
ит гоевте урдунумејата 
та сосим.

Пу.
По св тафол>ин пре- 

њјофмеја пврвндвју.'

Упр.
Џвт је верендв, џвт 

је Форте, џвт је -павде- 
вун, сеи тат двмсеш на.

Пу.
Повур дпнсен перенд- 

ију св духет та ФОЈ>ИМ, 
дифтоиу не див.

Упр.
ЛаФтив јот перенди 

тона, лафтин јот.
Мрети чнљас, ештор, 

шпиртин те вртетун, ју, 
^ввувдеје, еде џвтве, 
чпобумон^ир тељу 
мјет, еде иорумеја ев 
иувтор, поје едв вве нде 
ва еде пастрова, вка 
џитвет те викоиин еде 
шаотома аиље швир- 
твн тона.

сујув адах буба бв- 
мрдн једивџ г ^унуве 
едек &е вда (.мел. л.е- 
рв!ви ве дивдк једввџв 
^увунде, бвтј в ^евди 
аиељљеринден Кн јара- 
дтвгннв.

Ве ол вакдт алах је- 
динџи ^уву «врдова 
едти.дахв мух^двседтп 
Ни од ^увувде дввдвгв- 
ичун, ќендв амељлерив- 
дев Ки едтпгнни.

Иште игудир ^ојув ве 
томрагив, вурулиаси. 

Су.
Иља бис, јарабимиза 

ве борпумуз вар.
Цу. ;

Мемнуиз бир алах ба- 
баји бејљејељии, ве се- 
иељнм, ве ова >двзчова- 
љим дахи"овув; азис те- 
мбнхљеривв вџдра еде- 
љнм. : 

Су.
Ја ачав совљериз ^и 

јараби мизи беиљеиеје 
васл соиљс јељик.

Азвс алах, азвс ку- 
дретљи, азис ул^умсиз |а 
севин бизв. | 

Су. |
Ја ачав јарабвнвзи 

се вервз васл соиљеје- 
љим , бава та биревље 
егер бвљјрсан. I

Хаид олсув јарабвинз 
хатрива, ханд олсун.

'Бокљерив падвшах, а- 
ка кат руху суљѕ еј ље- 
јен, ве хермааљде олуб 
св, ве битуа наспеден, 
мевчуд немушлуљере ве 
днриљмаг веревса, јак- 
лаш, ве јерљеве арамиз- 
да, ве па&ље бвз,и битун 
кахардан, ве хељаседт 
татљиџе рухларвмизи.
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Којаје шјголема за- 
повјест бодја.

! 
О^г.

Наибдвжннтенп даји 
мвлуваме а това је, спи- 
те љјуди, ЕОпсе подобпн 
наиа потајајзаповјад ду- 
жнвсие дај почнтуване 
и родвтељини таткаии 
в иавканв в другн љју- 
да БОЈИ се! постарн од 
нас. | 

I 
Пи.

Каква помошт је ако 
всподнуваме дужноста, 
кон бога, икон други 
љјудв.

Одг.
Тога Ц бидеме, чес- 

тап људи наоја век, нак 
сохеја ^аси зготвиме, 
уште,п вечно блаженство 
ѕатоп вјев.,

Пи. 
Штоје таи век.

Одг.
Во овја живот наш 

штоје ваземи, сиагивс 
наши маду сомалу пи 
гиннт, пак кога умру 
ваме сеза копувает нзе- 
мц в тује отнијувајет.

Но човек пмат, нес- 
амо свага, токо и душа 
која иемату мирачка, 
нвто пак у мират затова 
новремниа, кога ^азап- 
оведат бог, снагиве ла- 
ши, пак ^асе здружат 
содушите своји, имвје 
тога, ^а ожввеме. пак 
више неумнраме и ^а- 
жввуввие вјечно,

И 1011 живот севедид 
жввот вјечни.

Пу.
Цла ашт матемад, ур- 

дунуке те перенда се

Упр.
. Ма а»рвте тонт тат 
двмсен,по ајо ашт џи* 
нераз цили јан свна 
мбас ајо урдрнумеја 
јсмв «автор вет, таботш 
и крам, н љејдор т«то- 
IIа, м, атат еде нова, 
еде ^етер нераз циљи- 
јан мапљак каневе,

Пу.
Чвар иаднФ ашт, ву- 

рмбушим Фајат, нга н«з- 
рен/^и, еде нга 1>етер 
нераз.

Уир.
Атаер тајемн. мепдер 

нераз ндетав јет поме- 
ато дот Фвтоим, едеиа 
љумје јетае нрејети ајо 
чиповјен.

Пур. 
Чпш ашт јети те ајо.

Упр.
Нде кнјо поруиеа то- 

ите, чвш аш матродн, 
трупат тона, пак ка па- 
гс умбви, иокурвдичцм. 
пое мбуљон нде троли, 
еде аНе ваљбн.

Поњерји каште, јовеч 
штат, нор ка еде шпирт 
цда ска вдекмеа, еде нук 
вдаче јо, по пре ато мб- 
асмоти, кур таурдуиојс 
перендв трупат тоиа о- 
пет поуциндет метиир- 
тат тевети, еде ва ата 
ер, дот унџалим, еде ас 
њиер ма нук вдичим, еде 
атаер тат пороимјетас.

Еде ајо поромеја у#о- 
јет, жали јвтас.

Сув.
Јара бинзп сн бујунг 

тембвха ангв сп др,

џу.
ЕнјакнларпКвзи севе- 

л,им, денекќн битун адс- 
мљарп 11« бпзед.анк бу- 
лу наи, ол теибнк ард- 
ввџе, мемнун ас^ввта- 
јет, иемуту, мевљуд џи- 
лерпмцзе педерв ве ва- 
љи дедеримнзи, дахи га- 
ире адемљереКи бвзден 
даа нхтпјар

Су.
Јарабпнвѕа муту исег 

дахи гаиро адемљере, 
иасд имдат тр.

Џу.
Олвакдт бу ебдте пх- 

тибарљји олуруз , ^епс 
од пље азрлариз, ве 
ебедин немутлугу мвзв, 
|1И 1)ељен ебедв ичун.

Су. 
Ц1у мсркум ебед нсандр.

Џу-
Бумаљигимзде бизм^п 

јерде олуб, тоиељерпмз 
азеро зер заји олурлар, 
1)вце ул.дугумиз земац, 
1>умул,урлар арз деруни- 
де, дахи орда курурљер.

Иља адамн Двјљ саде 
тенеси вар ама вар ве 
руху дахн ангиси уљум- 
суздвр неда ^ене уљур, 
оличун вакдт лардан со- 
нра јараб бујурдији зе- 
ман бизим теиељер })ене 
саташирлар ^енди рух- 
ларпљен ве бис олвакдт 
дириљириз ^ене бирдаа 
уљмејоруз ве ебедљерн- 
иџе јашаџапз.

Ве ол маљиг аилр с- 
бедии маљјга.
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Пн.
Лкаков вабвдет вје- 

чвцјот жввот.

Одг.
Тцје

однувајет, наовја век, 
твја штосу дджни богу, 
н аво хода по заповједи. 
те божји, вечввјот жн- 
вот Каим бидет блажен, 
и весед.

А пак тије људв којв 
неслугаајет бога, и нежв 
вувајет, како заповедал 
бог Н.ИФ в чекајат муки 
а цевољјн натои век.

Пи.
Од кадс ножеме да сс 
научнне, даиснолнуванс 
штосме должнн кои 
бога.

Одг.
От нашава правосда- 

впа вјера, што се вао- 
дит ученије, восвјатоје 
писанвје.

Пи.
Штоје свјатоје ннса- 

није.
Одг.

Тија се књвгн напи- 
сани од љјудп , којвсе 
вапднатв духом боауим 
нтијесе имеиу најат про- 
роци и апостоли.

Ци.
А какосе дељвт свјато 

пвсаније. Ј
Одг.

Седел,ит настарп и 
нови завет, стари завјет

Поси та б0*т ?али те- 
јетнс. - .Л.

Ата њвЈраѕ дали иом- 
бушнн, м т»ш јет ато 
чиш јан «аЈтфрвт пере- 
ндцју, едр-даш шкон 
мбас урдуаумвте перен- 
дис, цадн т«јет»с, поу- 
бафт љумје, еде газуар.

А пор атааераз, ци- 
љи нук џеџе перендиу, 
еде нук пороин, си ека 
урдувова перевди , по 
ата е прите лода , еде 
навои, нде јетинте ајо

Пу.
Нка ву, мундемј поум- 

соиитамбушиичпш јеми 
Фаитор вет нге перин- 
Дну.

Упр. 
Нка беса тонде дрејт,

ЧВШ 110ЏИНДСТ МСуМС НДО
шенте, шѕруиун.

пу.
Чнш ашт шенте шкр- 

умун.
. Унр.

Ата јан љиберт шкр- 
умун нка њераз, цвљп 
јан ибушув иешпвртин 
те перендис, еде ата ње- 
раз по«онте, пардвФ то- 
уши, еде пенгат.

Пу.
Посв дајет шевте 

шрумун.
Уп.

Дајет мбас љидиете 
вјетер, еде љидмете рее,

Су.
Шу ебедтвв јашаиаги 

насл олаџаѓ.

4-
Ол адемљер \л вуљуг 

едев, бу ебвдте, Кв бор- 
чљи олдугуна јарабија, 
дахи јурур^ер св онув 
тембихљер арднвџе ебе- 
двн налигв^ овлара ве 
нутљу ,оланак, ве шаз.

'Бене ол аденљер, 11В 
јарабимзц цшидмејен ве 
јашамаздар, ^в насл ја- 
раб , емредтмвш , онла- 
рв '1>ел,ев ебедте бекљер 
лер а заб ве еикљет.

Сув.
Нерсден урене биљн- 

риз, ЈЈИ едељин јараба 
борчлу олдугумуз.

ЏУ-
Бвзим садакат нџетљп 

имаиимиздав, иљим бу- 
лунан азвс јази деру- 
ннде.

СУ-
Азис јази неавлр.

ЏУ-
Ол аѕнс 1>в таплар ја- 

внљјдр адемљердев, Кн 
јарабв рух иље долу о- 
луб, ве онлар авдр, не- 
икамбер, весуљ љер.

Ја васл ољешвр азис 
јазије. ;

ЦУ-
Пајљашир ^в, ахтиљ 

атввун, ве јевв ахтиљ,



го нааисаје пророцвте 
а нови завет, го наив- 
саје ааосто, 1вте.

0. наЛедонски

I Акакосе именувид
таја наука што нас учвт 
да позиаваме штосме 
длжни кон ;други љјуди, 
ИЕОН сами себе.

Одг.
Таја се именувад на- 

рафо ученије,
I

Пв.
Каашми наку со што 

кажуват нарофоучен- 
ијето. |

Одг.
Сета ааука, од нара- 

ученвјето, неможет, со 
оввје малуречови, дасе 
кажед тако неправп дру- 
гену това.

Што веКеш датн ир- 
авит другн тебе.

А све што хо^еш да- 
тв правпд тебе другв 
ити арави това н>има,

Пн.
Каво хожере да под- 

легнене Јаот свате тпјем 
иаши дджности пав да- 
ји исподјиуоаме убаво.

' ј Одг.
Содобро воспптанвје 

нљи сочувањв.

, Пи. 
Штоје иоспитаније,

По си по*ојет, ато нсу- 
иа цла уцон аа, таајо 
Фвм чвш јемв «ајторввт 
вга Кетер кераз, еде 
превет вете.

Уп.
Ајо пр*он, мемсумун 

те табвјет, хујв.

Пу.
Дифтому ндс шкурт, 

чвш лодифтојет мсумуи- 
те табијетв.

кадпи ахтиљјпејкамбер- 
љвр јаздвдар, дахи Јвнв 
ахти>и, ресулљер Јаз- 
дилар.

Су.
Јанасл анлр, ол иљим 

бизи уреиен, 1>и бејље- 
јељии борчљу оддугуна 
'башва адемљере, ве да- 
хп 1хендимизе.

ЏУ-
Ол андр^и, та бијет 

ИЛ.ИМИ.
су-

Вана ксаја табиреи- 
де, табијст нл.нми ие ди- 
верпр.

Упр.
Џита мсума, нка мсу- 

ме хуи, снундет тат у 
валвое невата павс фјаљ 
по нос баро н^етер ајо 
чиш нук доо тси тат 
барое ^етер туу.

Апо џи* чиш доо теи 
тат бонн ту ^етер, еде 
теј баро ајо на атуре.

Пу.
Поси иувдем та^ерем 

нан џнта ата тефајат то- 
ва, иртат мбушвм бу- 
кур.

Упр.
Мемир нсуие, лоеде 

мет руитун.

' Пу. 
Чиш ашт мсуме.

Џу.
Бнтун иљјм, та бнјет 

иљјмден, тавтим едиљ- 
мес, ^и буазџик созда- 
риље, иља едтме баш- 
каја ону , ^и истемед;' 
нп сана бпр ^иисе јапен.

Дахв битун истедигни 
1)11 саиа јаи^пњдар гаи- 
ре бцрКимсељер, ве сеи- 
дахи јаима ону ондара.

Су.
М уту насл кана 

биљирис, 1т шу бвтун 
муту оддумугумуда, 1и 
исљах битирељим.

ЏУ-
Исљах иљим нљен 

јаот сакинмагиљен.

Су. 
Шу иљии цеапдр.

Одг.
Васпитаније јсет да- 

горавработаме срцево, и

Упр.
Мсуне ашт, тат иуно- 

ни земри, еде шпиртин,
Меркуи иљјм дрКн 

иаљбиизи, верухумзи
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и душава, ашто, вмајет 
ротреба како векоја њц- 
ва која севзоруват в по- 
сејет, дародвт добар 
плод.

Новерата раѕработу- 
вад, н изобразуват ср- 
цето, а учвввјето рав- 
рабатувадв,и изобразу- 
ва душата.

Пп. 
Што је вјера.

Од.
Вера је позвавање, и 

мвдуиање бога, а бога 
којв иилуват впствискв 
тои го мвлуват, задаму 
угодит, в тов правит 
харно, II виат страх од 
боѓн, пак вевравад 
дошо.

Пи.
Што је изучавиње, п 

кавова помо!) внат од 
неЈа.

Од.
Мвје кога се раЈјаме, 

в доадуваме па нидело, 
неѕвајене ввшто, ни да 
ѕборуваме, нвтв да чп- 
таме, нити да шшеме, 
нвтн да одвме, ввти пак 
нанози да се испрнвиме, 
да се застовме.

Аковесе трудеје род- 
нвњето ваши, да вас, 
ваучат, тога нпкого не 
би позиаваље, витп пак 
нешто друго од веков.

Току в ако је сомука 
взучувањето, за твје што 
учанпл,е, да нас научат 
това што несме знајале 
нам деввраввт многу по- 

, овије, и други, мво-

псе земра, еде шпиртпн, 
киштен те духет св до- 
н>и ара, чиш поуљаро- 
јет, еде кур поумбел 
прејта -уле?н пемва те 
мејр.
Пор бвса поуауношун, 
еде барон «ачете аемра, 
апо мсумеа-поупуношуп, 
еде барон «ачв те шни- 
рти.

Пу. 
Чош ашт беса.

Упр.
Беса ашт њофмеја, еде 

тадвисем перевдију, а- 
по псренди куш димсет 
врте тун, аји пооимсет, 
прејта сосе урдуну мете 
те етасе, еде аји бароје 
нвр, еде киште «рпк ка- 
веровди, опет вук барое 
кеч.

Пу.
Чиш агат мсумуа, еде 

св вдвФ ашт вка пја

Уп.
На кур уљјвдвм, еде 

вјем нде дритип, нук 
дјши асџа, ас та кувен- 
доим, ас та к ндови, ас 
та шкруим, ас та шкопм, 
ас опет вакамба тат у- 
дратовм, тат даљем, та- 
рјии.

Не вук чалчита Фисат 
това, тана мсујн, ата ер 
ас њјанв нув БЗЈОФШИМ, 
ас опет њнсен ^етер нка 
јетв.

По еде није ме лода 
исуЈгејо, преј ата чиш 
убон, дот ва мсоии, ајо 
чвш ва здишем, неве ва 
бон шуи вдвфиеа, ката, 
еде Кетер, шуи дјитун,

пшљедтцрељии , чункн 
каљбимз -ве рухумз му. 
хтачљиги вар биранги 
тарли 1)ибв;, ангиеи су- 
рерљер, ве је^влр, ^н вс- 
љах иејвв догсун.

Иман да^и, ишљед- 
тјрр, ве чередтјрр кал>- 
бн, нљвм дахи ашљед- 
тпрр, ве ^енјгаљедтврр 
руху. \ 

. Су.
Иман веанлр.

Иман др^и, бејљемег, 
ве семвег јарабвизо иља 
јарабцмзп акпкат севев, 
1ш о»а муту оланчуц се- 
вср , ве ол^имсе еи ја- 
иајор , ве јарабимздан 
пстнрабе вар, 1>ене ^оту- 
лук јагшајор.

Су.
Иљју битиип недр, ве 

васл имдат вар ондан.

Баз ачан, мевљудла- 
дгмз, вевшигде ^ељдиг 
мз зенан, ич бвршев 5в- 
љмејорус, дахи не сој- 
љејељпм, дахв не дир- 
седл-јм, не дахи јазаљим 
не дахи ^вдељјм, ве да- 
хп {јене ајаклар узерин- 
де дурудалм, ^и дуралм.

"Ки чалшмаса идиљар 
хиснмљеримз, базв у- 
ренсјвљер, блвакдт ^и- 
мсев бејљемејеџепдк, ве 
дахи будун,јадав ич би- 
ршеј.

Иља ве аеабљеи все 
дахв иљнм битима, }>и 
едти кљери пчун, &в ба- 
зи уренсинљер, ону Ј^н 
бил>иедгм зв, бвзе чок 
имдат едер, I бунлар, ве 
гаире ЧОБ беаљенеклер,
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гу знањја, који ^е ао- 
трвбни задухов ааш.

Но и рапаје потреб- 
ва, за снагава дл рас- 
тет, и да се оснакуват

II
Петање за чуства, и 

за тјела. ј
Ј

Пв. |
Све што се наодит 

околу нас. како ро со- 
зиване, п се^аваие.

Од. ,
Зада познајеме, све 

што се ваодит околу нас 
мије, ил>н сдушаме, ил>н 
мирисане, иљи обиду- 
ваме. :

Дека мвјесме подаре- 
ни од бога, со пет чус- 
тва, пак иотије позна- 
ваие свптс тјела.

Пи.
Који се тпје дет чу- 

ства.

Од.
'Гљедање, сдушнае, 

вкус, движеннје, понос, 
и искушавање. ,

И за секоје, од овије 
слуховн имаие орудоја, 
и ио тије секоје чуство 
работат, пак псгзвават 
тједата.

А за гљедањето ору- 
двје се очиве, за слу- 
шање ушиве, ва ввус ја- 
звков, и небцава, за по- 
нос срцево, а за лску- 
шавање роциве, наичел- 
ни орудија, се, особено 
краиштава на прствве.

Ди. ! 
Што се веднт тједо.

циљј јан те 'Ј^вт прв- 
шпорти товоЖ '

Пор еде г||В1|в ашт 
те духет, прештотивта- 
ритвт едв твуфортојет.

II
[Јует иеа пре џет ме- 

ат, еде пре трупа.
Пу.

Џв* чиш чпоџнндет 
Карке аеве, си иоњјофим 
еде вештроим.

Уп.
ПртањјоФим, џв« чиш 

по џиндет 1>арву наа невс 
поунџовм, сеј навјен ера 
сеј вештроим

Прсе неве јвмн туфаљ- 
шин нка перенди, иепес 
џемџат, пор мбс ата љо- 
Фим џит чиш труиат.

пу.
Циљи јан ата пес џе- 

џнеја.

Уп.
Шикоиеа, џеџиеа, ам- 

љет, гритмеа, Фодулук, 
еде тевештромеа.

Еде преиасвет, нка а- 
туре џеџмеа кими бару- 
иеа еде мбас ата паскуш 
џеџмеа пуноје, оиет вјо- 
Фе те труиат.

А по прешјкоиеа, ба- 
румеа јан суат, иреџеџ- 
меа вешнет, преанље 
^у^е, еде нофула, пре- 
Фодулув зеира ашт, пре- 
вевешшруме јан дора, 
иабали јан барумеа,ска- 
ја те гиштис.

Цу. 
Чиш у*орен штати.

>1В бизин руха мухтачп 
биља.

Вејемег дахи мухтач 
дир, тене миз бујусун, 
ве дахи куветљеисин.

II
Сувал ишпдмаг ичув ве 

дахи тенељер ичуа.
Оу.

Битун бизе долаЈан- 
дан булунав, васл беј 
л>ерз, ве анларз.

џ.у.
Бизпм бејљемеги ичун 

битун такпјанпмзда бу- 
лунан , бпз ја от иши- 
дириз, јаот бахарларнз, 
јаот јокларпз.

Чункп јарабамиздан 
јани еднје, верлмиш, 
бвшишидтмегијљен, Ки 
онлар ардвнџе беиље- 
риз битуи тенељери.

Су.
Ангисн др шу беш и- 

шидшмегљер.

Уп.
Нааар, пшидмег, иш- 

тах, саламаг, магурлуг, 
ве антихан, ве хер би- 
РИ бунлардан бејљемеги 
коинумузда вар халатиз 
ве дахи онлар ардпнџе 
хербир беил.емег ишље- 
јор, ^ене тевељери бев- 
љејор, даки назар нчун 
хаљат ^озљеримудир, и- 
шидмега кулаклармв, н- 
штаха днљнмз, ве чвј- 
љермз магрурлуга јурег 
мз , ама јокдаиаг ел>е- 
римз, ^ц сн анл алат, 
ве ен иљк иармак ужље- 
рамз.

Су.
Те не ие анлр.
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Од.
Све нсшто, што се&а- 

ваме сосљухов, се велвт 
тјело, и дрво, и Еанеа, 
в сдои зенни, и во оп-> 
ште севаков створ што 
можеме није, сенаречу- 
ват прсдмет.

III 
За веков, и за зеијава.

Нв.
Со зборот век, што 

разбвране.

,0д.
Созбор век, разберу- 

ваме небоно, и земјава, 
и све што се наодит по 
вив, сунцено, н звезди- 
ве, водава, а ветар, и 
другн створови току ве- 
вов је, тољву гољем, 
дева немат краи, нитв 
пав ноже да се измервт.

Ш.
На воје место вовпде- 

. дово, инје жнвуваме.

Од.
Мије живуваме на зе- 

нјава, која је многу по 
мала, спроти сево вп- 
дело.

Пи.
Каво се вељнт таја на- 

ува, воја учит, в кажу- 
ват аа земјава.

Од.
Таја се велит зеију 

описаније, в во зеѕгјо- 
писот ^асе паучнме ка- 
ква је земјава , кољкује 
гољена, и каде какви 
се стравите, и делови-

Уп.
Џи# чиш, њеин иеџсџ- 

неа, 110*ојен штати, 
еде.друн, вде гур, еде 
ланет тролнс, еде пас- 
баруиеа чвш нундеи на, 
по*оин иарданет.

III
11рејети,еде претроли.

Пу.
Мефјаљин јет, чиш на- 

рин вешт.

Уп.
МеФЈаљн јет, марим 

вешт чил>и, еде троли, 
еде џи« чиш поџиндет 
нде ата, диљи, еде псат, 
уји, еде ера, еде 1етер 
барунеа, појети ашт, че- 
вач над, псенувкиште 
сваи, јо еде снундет 
опет поу метрон.

Пу.
Моциљи венди нде 

*рети, лорони на.

Уд. .
На иоројм к троли 

циља ашт шум мавогл> 
напар џит «ретин.

Ну.
Сиј по*он, ајо мсунеа, 

цла исоје, еде дифон 
претролин.

Уп.
Квја по«он трудвн 

швруиеа, еде нде тро- 
лвн шкрумеа дот ксоии 
спашт тролин, са ашт 
маде, еде ку сијан ават, 
еде почат, еде чнш џин-

ЏУ|
Хер бирш^ј, Би беи- 

љериз ишндм(ег ил>ев, те 
ве анлр, ве агач, ве таш, 
ве топраг џуиуру дахи, 
ве мевљакчсс херџивс 
курулмаг 1м ^де биљди- 
гмз, амсљ авјлр.

Ш;
Иудуња, ве топрагичун.

Су.
Созуиљен ебед, несва 

аидајоруз. •

Созуиље ебед, анлар 
^огу, ве товраги, Ки би- 
туну онлар ардввџебу- 
дунав, ^унеши, ве јвлд- 
сљери, сују, ве рузјари, 
ве гаире дахИ вурулма- 
клар , зара ^н буебед 
окадар бујуг тир, чувки 
овув уџу јов , ве ^ене 
дахи уљчуедиљмес.

су:
Авги мааљде бу ишнг- 

де, јашарис бис.

Џу-
Бис јашарис буто- 

практа, ^и ангнси чок 
даа ^учук тјр, бу битув 
ншиг каршија.

Ол ИЈ.ИИ васол ави- 
љр, 1ш уревчв, дахв, дв 
верев топра!; вчин.

Меркум џ^ду удутав- 
вим анјлр, ве џодууду 
таквпнде уревеџеис &в 
тонраѓ насолдр, нева- 
дар бујуктр ,| ве нереде 
тарафљарв васол двр,
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те, који се наодат по 
неја, и какоја {раздељи- 
л>е, људв ион<?1ју себе,
ц ја насељувајет.

Пи.
Каква је вемјава.

Од. |
Земјава је ваљчеста, 

како векоја двња церо- 
вача, а неје плоснава 
како се гледат нама.

11и. ј
Којн се глаиип страни 

на виделово. :

од.:
Восток, запад, сеиер, 

н југ. ;

Пи.
Која страна се вељпд 

восток. • 
Од. ;

Онаја страна пдкуде 
видуваме да огреиат 
сунце, се вељид восток 

,или исток. :
ПиЈ

Која странасе вељвд 
запад.

> Од.
Оваја страпа каде се 

скрвјуват, и заодит сун- 
цено, севељвт, заиад.

11и.ј 
А куда је север и југ.

|

Одј
Кога се Ѕавртуиаме, 

сољндево, право кон во- 
сток, тога д^еснака ра-
ка, &а ваѕед 
вава север.

Југ, а ље-

дет пде ќедједе сјв скан 
даје, њејр&з ивмрдете, 
еде иовшатон те, та по- 
роии. 'Ј ,

Цосаашт тролви.

Уп.
Тролнн-ашт румбла- 

кас, свдоњв бостан ча- 
рис, апо нув ашт пафшн 
сиушакои неве.

Цлаанајан мату мло- 
нја «ретис.

Уп.
Куул>ииде двли , еде 

куперсндон . еде мура- 
њји, еде мес дат.

Пу.
Цла ана у*ојет куу- 

љиндс дила
Уп.

Л11в нка шикоин та- 
раке дили, новон ку, у- 
љинде, сеи кудељ, дилп,

Пу.
Цла ана у*од купе- 

репдои дпли.
Уи.

Ава аја куути, еде не- 
рендоп дили , по*ојен, 
куиорендон дили.

Ј

Пу.
Апоку ашт иурањји 

сде мес дит.
Уп.

Кур Етеим , мефаче, 
дрејт нка дељ дплн, а- 
таер дора тедјата тааа 
дифтоје мес дит, аио те 
манч мурањн.

ве пај.Ј.ари, унуи узере 
булунан, ве адемл.ер Кн 
васл )/епди иабејол>ер» 
ндс о.Ј.ешмишл.ер, дахп 
јерл>ешмишл>ер.

Товраг миз паелднр.

ЏУ-
Топрак јуварл.ак тир, 

бчраигн к ш каун 1)пби, 
иља деиљ дус, ^и бизе 
1)0рунав

Су.
Ишпг» баш тарафл.ар 

ангисидрлар.

ГВ )' II Д 0 Г V С у . })УН,
батпсн , јари^епе, ве 
кбл>е.

Су-
Лнгн јараФ аилр 1)}г н 

догусу.
ЏУ-

Ол тараФу нердоп 1)0- 
руру:), 1»" 1;уиеп[ аидеисн 
аплр 1>11 ^ундогусу.

Су.
Анги тара* анјлр Ј>ун 

батиси.
Џу-

Од тара* цррде ^нз- 
љснпр, ис каушур 1,унеш 
11 н 1)уи батиси аијљр.

Су.-
Ја нердедр, јарц^епе, 

ве к бл>е.
Џу.

Черелз иљеи, ]^ун .до- 
гусу карши дурупсег ол- 
вакдт саелимз кбл,еи 1>о- 
стсрнр , })ене ссл 
мис, јарц^еџеи. 

2
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Пи.
Љицсто, од, зенјава, 

какво је.
Од.

Љицето, од. зеијава, 
неваде је, издигнато, и 
високп, а некаде је згро- 
Фнато, тамо, каде је, нз- 
двгвато, сува, ѕемја је, 
илп, сувота, а каде је, 
згрофнато , пдно је со 
вода.

11и.
Кољкаваје, сувотата, 

а кољкаваје, подата.

' Од.
Од, првлике. сувотата 

имад, једпа, четвртина, 
од, сева. земја. а вода- 
та је иа ссво, тјело, зе- 
мно, до три, иута, по 
миогу, од, сувотата.

Пн.
Водата, аљп је , на 

једно, место, п секаде, 
једнаава, нлије, разде- 
љена.

Од.
Неје, току, за това је, 

клавајет, се какви, ими- 
љја, задасе, знајет које, 
на која страна, се нао- 
дид а имињјата, се ве- 
лит, море, окајан, за- 
Л.ИФ, стаииште, проток, 
езере и река.

Ци. 
Што је, океан.

Од.
Окајан, се вменуват/ 

сета, вода, која је, со- 
љено горчљава, а раз- 
лејана, поземјава.

По Фаче, нка, тѓроли, 
си ашт. , .'••'.-!.• 

Уи.
Фаче, те тролнс, кр- 

вунде ашге, грчјтув, еде 
наљт, апо кркувде, аш- 
те, ухоч, аЈ»е, ку аште, 
угритун, тродн, сат, аш- 
тс, сеи, сат сира, апо 
куаштв, ухоч, пљот, аш- 
те, меуји.

Пу.
Сааште, те сати апо- 

са аште, те уји.

Уп.
Нка таннн, те сати, 

киште, н>и катр все, ка- 
џи*, тролпн а по ујичнн, 
аште, нде џи*, трупи, 
тролис, тре, ер, машун, 
нка, сатит

Пу.
Уји, апо на њи, вевдн 

аште, еде ^акунде, сеси 
сеи, дамун аште.

Уп.
Нув, аште, по пре, 

ајо, вендоив, ^ит чвар, 
емин. прта, дијеп цили, 
иде цла ана, поџпндет, 
апо те емин, *онте, де- 
ти иаде, андаруји даљ- 
меа, детис пруа тв ра- 
нуји, ј?оди еде љум.

пу.
Чиш аште дети маде.

Уп.
Деу0 маде по#ои џи» 

ујц цила, аште, крнијен- 
штепдт, еде, дертун, м- 
бас, троди.

Оу.ј
Топрагин, череси, на- 

слдир. [
ЏУ- ј

Тонрагн череси бази- 
јерде, калдпрма ве јук- 
сектир, ве баз^ерде, ба- 
•тктир, ^и, јуксег, олду- 
Г У. је^де, куру топраг, 
тир , јаот, курак, дахи, 
батк, олдугу, јерде, су-
11ЉСН, ДОЛуДИр.

су. ;
Некадардир , курак- 

љпгц, дахи, некадардир, 
СУЈУ- : 

ЏУ- !
Тампна , куракљпгв, 

бир , уруб кадар , вар, 
битуп, топрактан, дахи 
С УЈУ> У 4 ' пајикадар, даа 
зијаде, вар, будуња, те 
несипа, \

су. |'
Сују, гаљиба, бирјер- 

де, ипдер, ве хер , јер- 
де. бврџинс, исе ољешиг

ЏУ-
Дејљ пла , оиу ичун, 

којарлар, ерџвнс, исни, 
бејљемег, ичун, ^и аигн 
нејана , булунур , зира, 
исмпљердр. 1±и аннлан, 
денис , бујуг денис, 'су 
бохајерн. (акнтп) скеле 
})ОЛ>, ве чаи.

Су | 
Неанлр бујуг! дениз.

Џу-
Вујуг, денизј авилр, 

бдтун сују !|В т^злу аџи 
булунан ве доКув битун 
дуааја. ;

вс
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Пи.
Што је, море.

Од.
Море је, дел од, ока- 

јанот, ме^у, сува аемја.

Пн.
, Што, се ве-ј&ит, за- 
љив, а станвште.

Од. |
Залив. се вељнт, на- 

љи, дел, от морено, које, 
вљегат, и валегат, от, 
гољемоно, море во сува, 
земја. ,

А многу, ма*и, заљвФ 
да се, запврај4т, вове- 
го, кора 6и на завет, се 
скрввајет, од ветар, теја 
се велит, станвште.

Ш. 
Што је проток.

Од. |
Проток се вељит, те- 

сно, место, од вода ко- 
де, нстечуват, меЈ>у две 
сушнње, пав се, соберу- 
ват, водве, мориња.

11и. ;
Што се именуват, е- 

аере. |
Од- I 

Езере, се иненуват,
невоје место , } плно. со 
вода, и околу, него, во- 
је је заградено, со сува 
земја. ! 

Па. ј 
Што се, велнт, река.

Од. |
Река св вељит баага, 

вода, која течет, паксе 
сиешуват, нлвј в море, 
иди, во езере, вљегат.

Чвш

Дети, аште, поч, нка, 
детинте мадс на недис 
тролц сат. ;

,
Чиш по*овн андаруји 

еде далмеја детнс.

Уп.
Андар ујв по*он њи 

почи вогљ нка дети ци- 
љи в не едв дилѕе , пка 
дстинте над нде тролѕн 
тесат.

А мо шуи вогл, апда- 
руја тандаљен нде ајо, 
кора ба каера ајо ио- 
«овн даљмеа детис.

Ду. 
Чиш аште вуре* ујн.

Уп. ,
Куре» ујн по*он вен- 

да нгушт ка уји ку рет, 
на темедис дуи сат по- 
умљндвт нде дуи детц.

Пу.
Чпш

Уп.
'Бољј по#ојн доњи веп- 

ди пљот неујв еде ^ар- 
ке ајо ц0л>и аштте *у- 
рун иетроли сат.

Пу. 
Чвш повон љуми.

Уп.
Љумп по*он, уји ам- 

ље, цила , колон, опет, 
попрзајет даш ндв детн, 
даш нде ^оли ввте.

, 
Дец/з не анлр.

ЏУ-
Дениз паји дир бујуг 

деннздеи, куру, тоира- 
гин в^вси ортасинда.

Неаилр , а в н т и ве 
скеље.

Џу.
Акнтп, авлр бир&учук 

исе девизи, ангпси, \м~ 
рер , ве чнкајор , бујуг 
денизден курутопрагда.

Дахн чок ^учук, акн- 
тп Ј|Ц оида, алконулар, 
^евшљер ве сеперде са- 
.кланирдар , рузјардаи , 
меркум анлр скеље.

- 
Акнтн неанлр.

» Акнти , анлр , ЈЈЛ, су-
јундар јери нерде а ка- 
јор и1и куракљик ара- 
да, ^еие, топланр, и1»и- 
денизии дерунаде.

Су. 
неаилр.

Џу-
Бољ анлр Кв бар ан- 

ги мааљ су ил>еи долу 
олуб ве ону, такпјандан 
читљн ола куру јериден.

Су.
Чаји, не аилр,

ЏУ-
Чаи анлр татљј, суи, 

ангвси акар ^ене кара- 
илр, јаот, дениз, деру- 
ниде јаот ^ољ деруниде

2*
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Ии.
Од реката, која иеЦ 

се вољнд десва, а која, 
љева.

Од.
Кога се, заиртуваме, 

солјцево, кон, коде те- 
чет, реката, тога, ме1је- 
та, која вам ваѓ»ад од 
десно, севељид, десна, 
а таја која, нан, па^ат 
од љево се вељјт љева 
не^ата.

Пв.
Сувотата, секаде, и, 

сета аљ је еднаква пљј 
неје.

Од.
Сувотата веје сета е- 

днаква, зашто, разљич- 
ло ја именуваме, остров 
полуостров провлак, ја- 
зик, влаавна, в волкан.

Пи. 
Што је остроФ.

Од.
Мала, сувота, оволу, 

веја заградена, совода, 
таја се, вељид, острОФ.

Пв. 
Што је, провлак.

/

Од.
Ировлак севељит те- 

сно иесто, од сув», ве- 
ц|а, по које се, ставу- 
вад уполуостроф со дру- 
га, сувата земна.

Пв.
Што је јазвв.

Од.
Јазвк влв нос се вр- 

лид врав од сува зе*ја, 
хоја вљбгат вовода, вдв 
в море.

Пу. •
Нва, љуии, цла, меи. 

но*он, дјата , апо, цља, 
манч. .

Уп.
Кур, увтеем, мефаче, 

нге ву колон љуин ата, 
ер неи цла вавјеп вка, 
дјата, мо*он, дјат, апо, 
ајо цла навјен нка ема- 
вштр, по*он меите ема- 
иштр.

Пу.
Тесати, ^ивуаде, еде 

џи«в апо^ит се си аште 
се вук.

Уп.
Тесатв нук аште џи-

*е, сесв. врсе, по*оии, 
да иув, Фач, адаа зинс 
адав аштрвр, ^уха бје- 
шк еде укан.

Пу. 
Чвш аште адаа.

Уа. 
Сато вогљ, Барке ајо

*урум ие ујв чв ајо по- 
«ојет адаа.

Пу.
Чиш аште вевдв штр- 

јпр.'
Уп.

Вендн, штријр, во»он 
ња, вевдв, нгушт, нка, 
тролас сат мбас, циљи, 
прзвјет зимс адаа не ^е- 
тер сатв тролис.

Пу. 
Чвш аште гјуха.

Уп.
Гјуха сев унда во*он 

скав вва троли сат цла 
вве. нде уји сен вде, 
Двти.

Су-
Чаин анѓи тараФИ ан- 

лр са ве, авпз, тарафп, 
еол.

Џу' • Ачан, чевиврјз, чвре-
нвз иљен {ЈЈ чаи акаан, 
тараФа овакд, уџуруиу, 
!ЈИ бизе са тарафтан ду- 
шен са авлр дахи о ни 
сол, тарафамиздан, ду- 
шеи сод 1ди анлр.

Су.
Куракљиги, хер Јерде 

ве бптун гаљјба бпрџив- 
смв и се деиљ

Џу-
Куракљигн битун џу- 

муру , бир , џвнс, де- 
иљ ничув турљи, турљв 
анлпрз ада јармада су- 
рунтп днљ (љајља бал- 
кан) волкан

Су. 
Ада не анлр.

ЏУ-
^Б,учук куракљвк, до- 

дајандан урублу , сув- 
љеи ивркук ада авлр.

су!
Сурук лаане, не андр.

Суруклаапе авлр ев- 
сз јер куру топраг дан 
^п ону ардвВпе, јакла- 
шпр, јари, ада, башка, 
куракљвк јљев топрагин

су.!
Диљ ве авлр.

Двљ јаот бурун анлр 
уџ, куру, товрагдав, &в 
сујув, деруниДв, ^ирен, 
јаот деназ деруаиде. .



Пв. |
Што се ведвт вдаввва.

ј
-•: Од. |

Пдаввва се ведит од 
сува земја свјакоје из- 
двгвато, место, воје је, 
мвогу ввсоко, !

Што се вељвд нодкав.

,.
Чвш по*ов бјешк

Су. 
Љајља не анлр.

Од.
Цмајед векојв 

ве, вав исврља
вдавв- 
ед, ио

некогаш, чад, јадамеи, 
иевел, гррешта,|вода в 
взбљувајет троска (сто- 
пенв, Е»мењ»), такви, 
пдаввње се вел.;ат вод- 
кани, иљј огнедншушхв.

Цв. |
Сета, сувотаЈкако се 

дељит.
Од.

Сета сувота од земја- 
ва, раздел.ева је ва пет 
дедови јевропа,, азија, 
афрава, амерака в ока- 
јаввја, (иди лојрсва).

Нн.
Свте стравв 

тата, аљи се, 
иља ве.

Уи.
Бјешв 0о*ов нва тро- 

лп сат пас, вет, унгрв- 
атун вендв^ цвљј, ашто 
шуи нал>т.

Пу. 
Чвш ио#ов ував.

Уп.
Киште ав цла, бјеш- 

ка, опет, штијв, мбас, 
даса, ер теем, фјак. ијн 
уја вгрофет, еде во ва- 
дет Фира (гурте шврев) 
аспикбјешѕ по«ов укан 
сеи, зјар, Фремомувд, 
бјешв.

Пу. 
Џв«а, сатв, св во да-

дајев.
Ув.

Џв«в сатин, вва тро- 
лв дав аште и пес пјеч 
јевропа, анадол, афрвк, 
јетв рее еде детисе сев 
ајо чвш повон, мренда,

ва суво- 
едвавви,

Пу.
Џв* ана, сатвс 

јав, ^ат, сесв

Љајља, анлр, ^и Еу- 
ру . тоирагдав, ер, бвр 
калвг, јер ^и чок јувсег 
одуб.

Су. 
Волкан не авлр.

Џу-
Вар, биравги, љајља 

дар, ^енс, базв, ^еред, 
ативерерљ-ер, думав, 
аљеви , ^уЛ), свџак, су, 
ве дахи Фвра, оксурур- 
љер (ериљмиш, ташлар) 
отерс љајљалар, волкав 
анлр, јаот атеш рухда- 
јанлар.

Су.
Битув, вуракљвк, на- 

сод, пајљашир.
ЏУ-

Бптуп куракљпк , то- 
врагвн иајљашиктр беш 
пав'узере евроиа, ана- 
дод, арабистан, јенп ду- 
љја, ве дениз деруввде 
јаот вчери аиилав.

Су.
аво- Бвтун, тарафлар, ку- 

сев, ВУК. рављвгвн, барџввс, мв- 
двр все деиљ.

Од.
Несв тову, једвв стра- 

вв се длодоввтв а дру- 
гв не плодовиТи, једвв 
се насељевн а другв не 
насељенв в нусти.

Пв.
Који стравв се вел>ат

илодоввтв , 
пдодоввтв.

а КОЈИ , ве

Ув.
Нув, јаи, по н>в ават, 

јав мевемна, аво Кетер, 
павева, дис* , ава јав, 
вшатумув аво^етернув 
вшатумун, еде, шврет.

Пу.
Цла ават по*он, ме- 

пемва, апо, цдава ве- 
I мна.

•У-Ј-

Деиљ, иља, бази, та- 
рафлар берв^етљјдр, ве 
дахв гаире, бервКедсвз 
базн, тарафљар иахаљ- 
дадир, дахи гаире маха- 
л>сцз, ве чол. 

Су,
Авги тарафдар берв- 

I ^етљи, авдр, дахв авгв 
I бериКедтсвз.
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-
Шодовити, сграни ЈИ 

вељлие твје во којц се 
раЦд многу жито и дру- 
ги растеннја, за ирера- 
вување људите и за жи- 
вотиаето, а ие плодо- 
ввтв св вељат тијс стра- 
ни, који, иалу, жито, 
давајет и иалу ндодовл 
Други.

Ии.
Који странвсе вељат 

насељенв в воји не на- 
сељени, и који, пусти, 
кажвмн.

Од.
Насељенн, се, вел>аг, 

твје страни, во који жи- 
вувајет, многу, л>уди, в 
стова, а, не васељеш;, 
страни, тије се во који 
жввувајет иошне, малу, 
људн, илп, нвкаво, не 
живувајет, а иустиње се 
тије, страни , ло који, 
весераЦт, ившто, пак, 
затова неможет, да жи- 
вуват нвшто живо.

.
Ана леатор^ ну»ојм, 

ата ндв днљ|| ѕ"уљиндет 
шун дри* едв 1етер ра 
тетун, пре н тауш^еен, 
њераз «де лрвџалурат. 
ано ават, нук, љентор, 
по+овте ата аИа циљј, 
пак дрв* епп, еде пак, 
пенна Кетер.

Пу.
Цла ана у*он вшату- 

иун еде цла оа вшату- 
мун еде цда шкрет диФ- 
тону.

Уа.
У вшатукун 

ана нде, цнљи, порови, 
шун аераз, еде ^аја, н 
ро нук увшатуи ана ата 
јан, нде цнлат, лороин, 
Форт пав верѕ сеј ас јо 
нук породн а по шкрет 
јав ата анат нде цда 
нук уљеен асџа ао пре- 
&ЈО сиунде та поролн 
аскуш жал.

Пн.
Зашто бидуват помв- 

стата, да неје, еднаков 
плодот, секаде.

Од.
От теја бидуват едно 

од зенјата, вашто, неје 
секаде еднаква, а дру- 
го, од лојасот, ветрени.

Пи.
Што се, вељнд, појас 

ветрени.
Од.

Кљима се вељит вре- 
мето, зашто, во секоје, 
хесто, кавво, даје, пав

Пу.
Прсе бојет, нде, ве 

нден еде по нук, аште, 
пенна сеси ^икунде.

Уп.
Нка ато бојет ка нка 

троди прсе нук, аште, 
^икунде се си апо 
тер нка брези ерас.

ПУ-
Чиш по*он брези ерас.

Мотин по*он _„д ц, 
фивунде венди снпо 
аште опвт ашту

мот прсе 
по та 

по*он

..
Бери^етљи тараФљар, 

дејорнз, овларн, Ки аи- 
гиљерде , |чок , тере1»е, 
мевљуд, ола, ве , ганре, 
меивељер , јдахи ^и их- 
санвн, бесАемегине , вв 
јаша нларај дахн , ^енв, 

ри^едтсиѕ, онлар, ан- 
^и , ангвљер, азвџнв, 

тсре^е , веренљер , ве, 
дахи азбучук башкамеј 
вел>ер. ј

Су.
Анги тарафлар, андр, 

махаљељн ве авги иа- 
хаљесис ве ангиљер да- 
хп чод табиреиље.

» -
Махали анлр, од, та- 

раФлар, ^и, | ангпларда, 
чок, ихсан, 'јашајор ве 
мал дахи, ве махаљснс, 
тарафлар меркумдр ан- 
гиљерде пек, азџак их- 
саи јашајор ја от ептен 
јашамазлар.

Дахи, чол , тарафдар, 
меркуидир лар ^в ангн- 
љерде ич бпршеј догмај 
ав $ене уну ичун, јаша 
едемес ич биршеј дврв.

СуЈ '
Неден олу{> ^и мааљ 

љерде меивељер ер јер- 
де бирчинс олмасн.

^Ј-
Ондан олур, бир топ- 

рагдан нсјпца ер јерде, 
бирџинс диљ Јјене, гав- 
ре авадан де^ев рузјар 
кушагинден. :су.:

Рузјар кушаги не анлр.

џу-1
Ава анлр, вавдт, нн- 

чин ер бвр, јерде, нас- 
днсе, ^ене, ојљв, анлр,
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се велвт, студен појае, 
ваде, што је.ј вреието, 
помвогу студево, н сту- 
девото <:е, вељвд студев 
појас. I

А товод појас, се ве- 
*вд, времетоЈваде што 
је помногу, топло, теја, 
се вељвт, топзд, појас.

Пн. 
Цовлвмата, како се,

дељит
Од.

Земјава се дељјт, на 
пет појаси, средиијот, 
појас од земјава се ве- 
љјд, горсшт. дева слн- 
цено тује во сета го- 
дипа грејет, вогорешти- 
јот, појас , да, за това, 
ту је бвдуват мвогу то- 
вдвва, и вагорештвјот, 
појас, небидуват, ввво- 
гаш, звна, а од двете, 
страни, спроти , гореш- 
хнјот , појас , ииат , по 
еден појас, воји се ве- 
љвт, унерен, иљи стре- 
дно ладев и во стредно 
дадните , појаси, вебв- 
Дуват нвто грљем студ, 
нвто гољема, топљина, 
а зад двата среднолад- 
нвте појасв имајет уште 
по едев иојас, и твје се 
вељат студени прјаси, в 
во студеввте појасн бв- 
дуват , голеиа , и длга, 
знна, а љето кусо.

За три царства Јесте- 
ствеви. | 

ПЈг. 
Што је јвстество.

04- 
Јестествево се вељит

све што је ваправено од 
боп, а уиге, неприго- 
товево од - >уди.

брезн 
твв » 
те Фтохв:
ФТОХТ.

А *л ОЧг
*ов 
шум 
брезв вѓрд»*.

Мбас нотвв си удајен 
тродн.

Уп.
Тролин , удејев, нде, 

пес брези те медвсв брез 
нка тродв поу*ојет нг- 
рофет, прсе, дидн, а&е 
вде *вд вјети бвје нде 
брезвте вгрофт по пре- 
ајо а&е бојет шуи нгро- 
Фет, еде нде брезите, 
нгроф ас взиер вук бо- 
јет димн аио нка ане- 
те, дуи, напр, брезите, 
вгрофт, виште, еде, ка- 
њп, брез, циљи, по»он, 
мас сеи, Фтохте, иедвс, 
едевде Фтохте ивдисис 
вапа теиаде ас опет Фто- 
хнте маде нув бојет апо 
капрап дув Флат, теме- 
дпс брезе, кншњев еде 
иа кањи, брез, еде ата 
поу«он брсзаФтохт еде 
вде бреаа тв «тохт бо- 
јет маде вдв ^ат двив, 
апо вера швурт. '.

IV.
Пре тре циретепвја, 

те вертетуннс.
Пу. 

Чош аште вртетув.
Уп.

Вртетувис по*ов џн» 
чвш ашта баруиун, вва 
перевд! аво нув, аште 
гатунун, ма вва, вераз.

Турскн 2

Мув «ушав верде зе* 
Мавнмсе даачов саув, ве 
суугу авлр саув вушав. 

Дахв сипак вушак ав- 
др земавв нерде все да- 
ачов снпав неркун, ав- 
лр, свџав вушав.

Су.
А ваја, ^оре, васод, 

од>ешвр тоирак.

.Топраг из пајљашпр, 
бега , вушаг , сурвједте 
орта вушагв тоирагдан 
свџак, андр, вачвв, 1ју- 
неш бвтун севеде орда 
авдепнр, 1>и, сиџав, ву* 
шавда, иља, ону , вчвв, 
орда чов, нснџак, олур. 
ве сипав кушавта олнас 
ебедв вш, вља в^п та* 
рафтав, сипав . кушага, 
варши даа бирор вушав 
вар ангиси авдр варар- 
љп, јаот, орта, соув, ве 
орта соук, вушавларда, 
алназ не бујув, арарет, 
не дахи буЈув саув ^ене 
шуи^п вушав ардиндан 
&в, орта. саув олавдар, 
вар даа бврер кушаг ве 
онлар авдр саув, вуша- 
влар , в е с а у в , ву- 
шакљарда олур бујувве 
узув вш Јјене јаз вса.

IV.
Уч надишахљвк хев- 

џутдугун.
Су. 

Мевпутлук не андр.

Џу.
Таљанин авјдр бвтув 

јарабдав, јарадтвгвви, 
^ене, даа, азрлаимајаи, 
нхсавдав.
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Пи.
Како се делвд јесте- 

ственото.
Од.

Зада се познават, је- 
стество го дељад на три 
корење, вљв царства.

Пи.
Којв се твје царства 

трите.
Од.

Једво је царство жв- 
вотнве, Друго, је, цар 
ство растенејн, а тре&о 
царство је копање.

Па.
Што је аивотинче.

Одг.
Животвње се, тјела, 

даруиани со сила жива, 
вак ио своја воља, мо- 
жад дасе местад одје- 
дно иесто во друго, во- 
ји, се^авајед, и прават, 
секакви, рабоКе, зашто, 
јкнвотоњссо треба да се 
ранад, до тољку вреие, 
до Еога, да ни се, раз- 
работајед тједата иак и 
умрувајет.

А жввотнњето се чо- 
вев, овца, коа, крава, 
и многу други.

Сн удајет *е 
аит. "•>• 

Упр-
Прејта, аофет вртуи, 

иодајен матре,' рвза сеј 
мпретенија. .,' . ,

Цнл,н јан ата иире- 
тевија, те тре.

Уир.
Њв мпретенвја, аш- 

то жалурат а по Кетер, 
претенвја ашт^ терите- 
тун апо трети мпрете- 
нија аште ермокеа.

Пју. 
Чиш, аште, авжадур.

Упр.
Жалур јан трупа ту- 

Фаљшав, мефучв, жала, 
оиет нбас малвтеветму- 
адет тал>улн, нка њн ве- 
ндв вде Кегер цаљн њје 
ввн вде бароин гготу^нн 
чиш пува прсе жалурат 
дота уш^ен ^ер кур та- 
та пунојет трупат 
еде вдесин.

Туровн

Су>
Насл паиља_ 

ниа курулиасв.
ала-

' А УУ- IАлах бејл^емег, вчун, 
иављпширлар учНокте 
Јаот падвшахљигте.

Су. |
шу уч, падишахљвк- 

лар ангасвдир. ј

А ло те жалурат јан 
њерји деље каља љопа 
еде ^етер шум.

Ди.
Што се вељид расте- 

нвје.

Од.
Растеиијв се тјела ва 

твје једнвјот крав вм је 
зацретан вземв, аадасе 
ранат, од веја, које, а- 
иајед, жвва, свла, а не 
можад да со преместу- 
вајет па друго место.

Пу.
Чиш, по»ов, рвтетун.

Упр.
• Ритетун јав трупа на- 
анта (њпскаји тефв), а- 
ште нде троли мбаљјоун 
по^прета, уш1еен, нка 
аја циљи еде ата кишвн, 
Форме жалв апо смундс 
та љуиа н Ј^етер вендв.

IЕвсљн надишаѕљиктр 
јашајавлар ертесв ' ва- 
дишахљиктр бујуј^,н.лар 
дахп, учувџу, падашах- 
љик казлан дир. ј

Сув. | 
Јашаас неанлр. ј

Џув. |
Јашанлар, те не, др- 

лар башлама јарабв зи- 
јанл>ен ^еае ^ендН еха- 
љи ирадевљен оина еде 
бјљерљер , бир, јерден, 
гавре ичвнде, ^и апга- 
љер , ^евдиивден , >тан> 
арлар, ве, херџинсј иш, 
јапарлар невчив, јаша- 
авлара, љазнм, бесљев, 
сввљер таа окадар: зе- 
иана, едек, верејеедек, 
Кп, тенел<ф, башлар, и 
шљемеја, ве , ул>урљер, 
дахв иљајашаанлар бу- 
нлардвр адам којув| бе- 
™1 — инек ве чок дахн.

. -БУЈУ Јан неанлр. ј
п ' ' ЏУ' ^ 
БујуЈап тене, дирлар,

онлардан бири уцу!је- 
рвн деруниде, ^омуктр, 
?1Н опдан бесљен синАер 
ве, онларн, дахи , вар, 
дирн зијаси иља двцше 
еде, кадр, диљдердар, 
гавре махаљде.

А
цве^ 
нног

Ш
пува

0/
(мнн 
се т 
зако
РУД»
МП01
вањс 
за т < 
дасс 
стат

Ко 
вад,
СВПТ1
стес'1

За
гајед 
бота.

Од 
која 
во рг

Ш

Ру
мл ш 
је се 
векој 
мвог
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А растецији се, дрво 
цве^е, трева , биљки , ц 
многу другу.

Пн.
Што се вељид одко- 

пуваве. \

Одкопување се вељнд 
(минераљп, руди) свите 
се тјела који се наодат 
закоиани в земи, камен 
руда, жељездо , сољ , п 
нногу другв, а одкопу- 
вањето немат жииот, да 
аа това неин требет за- 
дасе рават нито пак ра- 
стат нито умирајет.

Пи.
Која наука, раскажу- 

вад , едно , поједно , за 
свите три, царства, је- 
стествени.

Одг. 
Јестествена исторпја.

V.
За рудоте, који вље- 

гајед, нанмиогу, во ра- 
бота. I

Пн.
Од копуванвте, тјела 

којн вљегајет наиииогу 
во работа.

Одг. 
Рудите. |

Пи. 
Што- је руда.

Од.
Руда сеј вељит од зе- 

нн пскоиано тјело и тн- 
је се гљедајет светљивд 
некоји, мму, а иекоји, 
нногу, цврсти се рудн-

Апо, рнте*ун јан друн 
љуље Ј^ЛО» барна, еде 
^етер Шум.

Пу.
Чиш, по «овв, ермо- 

иеа.
Упр.

Ермомеа по»оп рудат 
џи*а јан трупа цаљј по- 
џиндет, ембулон, нде, 
троли, гур иадем, екур, 
крип «де ^етер шум а- 
ио те ернонеа, скиштс, 
џалумеа попре ајо, цув 
крвон прта, уш^еен ас, 
оает нук ритет, ас нук, 
вдесун.

Пу.
Цда, мсуиеа, заидик, 

тојет нја, бас ија, пре, 
џц#е, треј миретеццја, 
вртетунис.

Уцр. 
Љјберти вртетунис.

V,
Пре мадемат цпљј п- 

иен машум вде пун.

Пу.
Нка трупат те енљо- 

н н даљн имен нашум 
нде пуна.

Упр.
Мадемат.

Пу. 
Чнш аште мадеи.

Упр.
Мадем , полојет, вка 

троли ермомун труп еде 
ата, шиконте, «рет, њи 
цнљи пагс аио н>и дпл.и 
шуи Форт јан маденат

Ил»а бујујавдар олуб 
агач, чичек, от ^урлук, 

чок, гаарељер.

Сув. 
Казлан не анлр.

Казлан, анлр, мадем- 
љер Ј|Ц битун тене днр- 
лар, ангиљер, 1ш јернн, 
дерунчде, булуиан , 1)0- 
мук таш, мадем, демнр, 
туз, ве чок , башкалар, 
дахц пља, казлаипн, ја- 
шамаги јоктур дахи ону 
ичун онлара Л)азцм де- 
пл> бесљемег ичуп неда 
^ене бујарлар, ие дахи 
ул>ерљер.

Су.
Анги пљјм ваз едејор 

бирер, бпрер 1ш, битун, 
уч падишахљјклар мев- 
џутлугун ола.

Џув-
Мевџут, тактимјн, ^н- 

таби.
V

Мадемљер ичун Кп ан- 
гиљер даа чок ише ^и- 
рен.

Су.
Казлан те нел>ер ан- 

гиљер, еи чок ише, 1)С- 
рерљер.

Мадемл^ер.

Су.
Мадем пе анлр.

Мадем анлр јерин де- 
рупиден казлб, тене ве 
онлар, 1>озу^ур, парлак, 
базиљер аз даха , бази- 
љер чокцектрлар мадем-
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тег можат, .дасе, коват, 
влв во огав, да се то- 
оат цак одннФ си пра- 
ввме содови в сечива.

Пв.
Који рудвЈ, се порав- 

бр&ви и наипотребни ѕа 
нас.

Од.
Жељездо (блнзва) о- 

лово, восвтер, е л & в , 
сгребро, злато, платлна 
н жвво стребро.

Пи. 
Еавво је жељезде.

Од.
Жељездо је нагшрос- 

то а нанцотребна руда 
је токоречв, ^секаде се, 
ваодит вземв, смешано, 
со песок а,в теја руда 
се всљид и рудата, на- 
сиљен оган се згрејуват 
и се стопуват и от теја 
стопеното, се сппуват, 
жељездооо и жељездо- 
то посље се, цречисту- 
ват в взработувејет ва 
севаквв сечвва, желез- 
до иочно се топнт а које 
је чвсто се ковет.

Пн.
Што се вел>ид блнѕна.

Од.
Стокнна је тесто, од 

жељездо и јогљен, сто- 
мвна нолед мошие уба- 
во да се взмазвит блв- 
зна, вога, да се ваљид, 
во огов пак секлавад во 
студепа вода и бидувад 
покорава в покревка а- 
кога, је. стопљено, пак, 
да се оставвд сама, да

мунд 
еде вде 
реев оцеч 
ровн евдев

Екур, 
туч, калав, «|(к«,;фјорв 
срмаудуву вД|9 «вв.

Пу.
Сп ашт екур.

Упр.
Бкур аште па паснун 

апо иа твјљвтун иадем 
аште. кута»ош, циндет, 
^икупде нде тролпрзи- 
муи мешур еде ајо, по- 
«он надем апо мадемн, 
нде Форнеја ијари нгро- 
Фет еде по шврцјен еде 
вва ајо шрекуви ме еш- 
тајет екур и еде, те е- 
кур пастаи оастроВв еде 
баронн, ^итчвар , алат, 
екур иелода швреев апо 
циљи аште пастр, ма- 
»ет.

Д1у. 
Чиш поу»он чељјк.

Пу.
Чељпв аште блук нка 

екур еде СОВГНЈБ чељјк, 
иувдет Форт букур, та- 
љвнов, чељнка, вур, по 
епив уји, мапара поун- 
граФет, вде, вјар, опет, 
пастаи пововет нд« ујн 
Фтохт еде убојет како- 
рав еде на јашвер апо 
кур аште нгрофтун опет

ДУГв, )е 
атешверал» 
онлардан 1»е 
парјѕ вабла 
лар.

Ангв НАД 
ЧОЕ авлашнвгјр 
ен мухтач б 
ачув.

иљнр, јаот,
снљер ^еве
дв мизе ја-
ве халат-

млер, даа- 
ве дахп 

зн« ехаљн

Денвр, чел 
алтн, серт^;миш 
ронч, калав 
зѕива. су.

Демир нас

к, вуршуи, , ов- 
^уквш, ве

лдир.

Деиир ен бахул дахи 
еи чок, иухтач, мадем- 
дпр Ки гаљвба ерјердс 
булунур јерин дерунвде 
куѕшљен , варашвв , ве 
неркум дахи надем анлр. 
мадеми шедиТ атеш, .у- 
зе}>е вснр ве дахи ери- 
љвр, ве ол, 0рвл>јгдев, 
деивр докулур ве демвр 
олдеи паКљенир ве да- 
хк шиљенпрЈ>ер херџанс 
алат ољешигвнс ^сре де- 
мир азабјље ерилр пља 
анги паК исе ! дујулур.

Су- ! 
Чељив ве аЈглр.

Су. |
Чиљик аиурднр де 

мирден ве ^уи!ур, дахн, 
чељик чок, пс-^ак, пер- 
дахлана еде олур чеАн- 
га, су вервлдгв вакдта 
ев евел. атеш деруввде 
вснпрљер ^ене раув су- 
јув деруввде , «ојулур 
ве даа пев олујр ве да- 
хи даа ^еврев иља ачав
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остинет, 
бидувад

Што ј

повроце, тога, 
мека в иргава.

Ли.
одово.

Од.
Олово је мека и теш- 

ка руда,'таја можедље- 
сво, да, се, стопид, во, 
огои од 'неја, сипувајед 
зрва за нушки илвење, 
и штвци) за покривање, 
куКи , црквв, џадијп и 
друга рабо&е.

Пв. 
Кавав! је коситер.

| Од.
Коситер је, потрсбна, 

' руда, таја је жутоцрве- 
ва, руда в можед дасе 
вѕмазввд а вчас ар1јосу- 
вад, и чотемнувад , од 
косатер си правиме ко- 
ситернц котљи и друга 
содови во јастсје, кога 
да се зготвид ц ако се 
држид , во тпје , котљј, 
тога ударад вглаве чо- 
века, в во некоп, ред, 
довесувад, и отруФ , да 
затопа косптерни содо- 
вв се калајсувајед.

Пи.
Шта је ела*.

' I Од.
КлаФ илн калап је бел 

и мека руда која се на- 
одит смешана со зенја 
в посље ее изработувад 
в се свпувад вак ее пра- 
ват, прачкп, валап в час 
ве ар^рсувад, но затова 
сонего калаисувајед ко- 
свтерните содова вак и

поулав, вети, тафтохет, 
када*е атаер убојет бут 
еде Форцум.

Пју. • 
Чвш аште пљумб.

Упр.
11љумб аште бут, еде 

ран мадеми кпја, мупд, 
л^ееев, ташкреен , нде. 
ајар нка аја дердун кок 
прејта, мбушнн, армат, 
еде драса иреј мбаљо- 
иеа штпвј кнша, џами- 
те, еде ^етер пуна.

Пу.
Апо св аште бакр.

Упр.
Бакр аште нка духет 

иадеив аја аште вердн- 
куч Фвје еде, нунд по- 
уљвмот аао шпејт, зан, 
дрвшку еде, ертон, нка 
бакр, бароим кусија нка 
бакр, еде, ^етер, ентеп, 
апо гранме кур тата га- 
тон, еде н узењен, нде 
ата кусија атаер верји 
убјер нде кока еде м бас 
виер бијен еде зејир апо 
пре, ајо, ентен, бакрис, 
екадаиснет.

Пу. 
Чвш аште калаи.

Ул.
Калајн, аште, бардс, 

еде мадема, бут, цнља, 
по, џввдет, прзиум, ме 
трол еде пастаи поупу- 
нојев, еде, ио уштијет, 
опет, побарон, шуфрат, 
калан нук бо|ет, шпејт, 
медјушку апо нреајо ме- 
ктји, калавсмет, ентен,

нсинктпр, ^еив, бракб, 
јанлјс, саукласн јаваш, 

ЈДШ, ол, иакдт, јуму- 
шак ве ерцек олур.

С У . 
Куршум неаллр.

Џу-'
Куршум, јумушак, ве 

агр мадем, дар меркум, 
јениг, ереедиљир, атеш 
дерупиде ондан, туфек, 
та иељер доКерљер, 1>и 
ту Фекљери долдура ве 
тахти, дахп, еил^ер, еи- 
^ељљер, џаиил.ер јурд- 
тмег ичун ве башка иш- 
љер дахи јаппљпр. 

Су.
Ја бакр насолдир.

ЏУ-
Бакр ев есаља мадем- 

дпр, сарикрмза, череги, 
вар, ве пердашла, олу, 
едиљер нља чабук, 1у- 
фурљер ве дахи кувланр 
бакрдан, јаиариз ^епди, 
хесаљи, бакрачлар, ве, 
башка каблар дахи ила 
јемек ачан азрланпр ве 
дахи, онлар , дерунчде, 
дурур нсе ол вакдт ада- 
>ш баша, вурур, ве бн- 
рангишер дефа ^етприр- 
љер ве зехцр дахи ила 
ол ичув бакр, каблари- 
љер калавланвр. 

Су.
Калаи неанлр.

Џу-
Калап бејаздер ве ју- 

мушак мадем, дахи, то- 
пракјљен, карашок, је 
рпндеруниде булунур ве 
олдем ишљенир ве даха 
докулур ^ине чибук ја- 
пилр калаа тезел,и, Јгу- 
фурљемез иља од ичун, 
онииљен, бакр, каблари
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од калан се вравад се- 
какви рабоНе.

Пв.
Еакво је сребро.

Од.
Сребро је бело в мво- 

гу, светљива. руда, од 
сребро се правад сева- 
квв украшеввјп и парв, 
сребро се, ваодвд, по 
малу секоде во сате де- 
лова од земјава а нав- 
мвогу во анервва.

Пв. 
Еакво је злато.

Од.
Злато је аслто в све- 

тљвво и тешка руда је, 
од злато се правад асул- 
твцв пари, и украше- 
нвјв злато се ваодвд в 
земи взнегаано со оесок 
пак в чвсто тову чвсто, 
злато редко се ваодид, 
секаде пак затоваје од 
мвогу гољема цева.

Пи. 
Што је платива.

Од.
. 1Јлатива је руда бела 
вао што је , сребро , а 
потешка, од злато , од 
влатива се враврд вав- 
здравв в вавјакв содовв.

Пв. 
Какво је жаво стребро.

0в.
Жвво, стребро, кога, 

стоид, прв обвчва топ- 
л>вва вљн, стредва, ва 
ветор, сговх, теако, ка

тебаврвт, по, оиет , еде 
вва, калав, по убарон, 
^ит чиш пуна,

Са аште срма/
Уп.

Срма аште барде еде 
шум «рет надем вка ср- 
ма барон 1)итчиш буку- 
риј едете ас, сриа џин- 
дет канлк ^икунде пдо 
џа* ијечат тролис а по 
машу« вде јетвв рре.

пу.
Си аште фјори.

Упр.
Фјори аште верде, еде. 

•рет еде , мадеми, ран, 
аште вка фјорјн бароин 
ола, еверде, едетв, ми- 
руиеа Фрорјп по пиндет 
вде трол еде прзиум ме 
шур опет еде пастр пор 
фјорији те пастр ; рал, 
џиндет , ^ивувде , овет 
вре ајо аште, вка, шум 
иаде павтоиен/

пу. ,
Чвш аште срма удуву.

Уп.
Срма удуну аште «а- 

деиа барде, поса, аште 
еде сриа апо маравд вва 
фјори нка, срка, удуну, 
баровн, машвндош, еде 
мафорт ентев.

•Цу. 
По си аште асвв.

Уп.
Жив кур ндаље кенг- 

роФнте медвсур ваера в- 
даље .прерр олаа сн ујв 
апо иотун вур аште шум

калајлавор ^ене ве ка- 
лаидан, дахв1 , хернивс, 
ншљер јапјљјр.

Оу.ј 
"Бумиш ва<јлдир.

Бумвш беЈЈ^с даха чок 
оа])Лав мадецднр ^умв- 
Јиден херџив(ј дуамељер 
јапјљир ве ахче дахн ^у- 
мпш бул^нур: азер хер, 
јерде битув дуњјаиан в 
сељерде , ила еазнјадв, 
јена дун-јада.

. Су. 
Ллтн наслдвр.

Ун. ;
Алтн сарпдр вб иар- 

лак ве аар мадеи дахп 
алтндан, јапјзјр 1 алтн, 
ахчеси , ве , дузмељер, 
дахи алтн, јерин, деру- 
ниде булунур, вумвљев 
карашнк , 1>еие ла^ дахв 
вла иа!> алтв ;серек бу- 
лувур хер јерде ве оау- 
ичпн чок, буЈук, кимед- 
тендпр. . ; 

Су. ј'
Серт ^умвш недир.

Серт ^умвшив, маде- 
ми, бејаздјр ^умвш ^иба 
иља даа, агр, алтп, ма- 
демден серт ^умвштен, 
јапарлар ен салаи ве ен 
кавв каблар. | 

Су.
Жвва наслдпр.

ЏУ-
Л(нва ачав, дурур, а- 

дет спџакЛЈЈкта1 јаот ор- 
таја јаот рузјара, внџе, 
су^ибн дурур, иља ава,

:ѓ
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ко вода авооаје студево 
време то многу тога се 
стегнуват нљв здрвуват 
жаво стребро је потре- 
бно , за , поздатувањс, 
стварв во пуравите не- 
гоии, многу му расииу- 
вајет, здравјето , човсву. 
жпво , стребро , вча"с, и 
љесно может да се стев- 
чвт, од топљива, а од 
студ се здрвуват за то- 
ва го употребувајет и во 
тоиљииа мерките (во тп- 
је, содови, што , иерад, 
топљина в студ) а н за 
вино и ракија , мерење, 
се употребувад.

Пи.
Што је нешто које се 

вељид сиоЈување.

од.
Кога, да се , кладат, 

две вљв вомногу руди, 
нав се , стопувајед , за- 
једно, и од тпје , пзље- 
зувад друго тесто, које 
непрвљичвд, нв на јед- 
но од твје, топеиите, п 
теја такво, ново, тесто, 
које је снешано топено 
се вељвт спојување иља 
спојено тесто.

Како што правид од 
воситер, в,едав од та- 
кво тесто спојено звон- 
ци, пак и друго, нешто 
бвдуват а иак од коси- 
тер, и од рдово , обете, 
когасе спојени, се нра- 
вид цинв, пак така не- 
Шајештв , ждт косптер, 
иљв туч н други многу 
стварв сејправвд.

За растрнији земни.
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Фтохт атавр штрвнгон- 
те сев, уитрвпоет, хвв, 
аште те духвт прталаен 
барунеа мефјорв поаву- 
лат ектвсе шум по при- 
шјв швадетв аервс жвв 
мундет шпеит еде љеен 
појол нка, вава, по нка 
втофт , поуфортујет , по 
пре ајо воувендовп нде 
масиеја, мечвш. масен, 
вгрофат (нде ата ентен 
мецла иасв нгрофат еде 
Фдата) аво. еде пре ра- 
кн еде вер иасмеа иоу 
вењјонте.

Пу.
Чпш аште, доњвсент, 

циљн поу»он певтун.

Уп.
Кур та вв ндоин, ду- 

јв сев иашум, Фаре ма- 
деми иор, атаер, поуш- 
креен, башке , еде нка. 
ата, диље, ^етер, блун, 
циљј вук дукет нде ас- 
нја нка ата те шкреен 
еде ајо асиш бдуми те- 
рее, циљи аште, прзиум 
шкреев уфојен пје ктуц, 
сев блуивв бонун башка.

Поси чнш баровн нка 
бакр еде калаи, нка а- 
шту бдум прзиум кума- 
на оцет еде, ^етер, сен 
бојет апо опет ика блкр 
еде нка иљумб, ата, те 
дујв вур јан, прзијум по 
убаројет цвв пљек оиет 
ашту, еде, 1>етер, шум, 
баруиеа баронте.

VI.
Пре ритетун, тродис.

чов сауввсе, скшр .јаот 
катнлннјр жпва шевљер 
јаддздаиаја 1,прор пља 
оиур, судукдар, срифе, 
чок бозардар садги жи- 
ва тес вс, јеник, ввпе- 
љснир саџпк љигдан и- 
ља сауктсн, катвдаавр, 
од ичуц шуну јер љеш- 
тирирљер саџпк ве са- 
ук ољчуљерде (ве дахн 
од, кабдарда }>и , анги- 
љерјљен, ољчудур, си- 
џакљик, ве саув), дахи, 
шараб ве раки ољчмеге 
куланпрлар.

Су.
Недјр биршеи ангиси 

анидр 11И уидурма.

Цу.
Ачав којардар п1>п ја 

от даа, звјаде, мадем- 
љер ^ене еринирљер бе- 
рабсринџе ве ондардан 
гаире, амур, чикар, ^н 
апги бенземес ич бира- 
нс ол ериљикљерден ве 
дахи, оиље, јени, амур, 
авгиси карашпк, ериљ- 
миш одуб, андр, јапма, 
јаот карашвк аиур.

Насол }1И јааардар ба- 
крдан ве валавдан, од, 
амурдан карашвк, чан- 
лар олур 1»ене ве башка 
дахи одур иља ^ене ба- 
крдац, ве, куршумдев, 
и!ш си каршпк одуб ци- 
нв, табда, јаплр, 1,еве 
овље карашмагиљен са- 
ри пвринч ве дахи ба- 
шка чокшевлерјаиилр.

VI.
Јерин, бујујанларп>

нун.
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II

Пи.
Растевијите, зашто 

наи требувајед нама.

Од.
Једни од растенијите 

нама ни требувајед за- 
да се рашше, а други, 
нама се, вотребни , за 
љекови, а тре^и , нама 
се, потребна, зада се, 
веселиме иљи зада про- 
водиме време, кога сме 
наивессљи.

Пи.
Со који растеиија се 

рапиме, да ми јн иска- 
жеш н изброиш со ред 
едно по едно.

Од.
Једно је (пшеница), 

друго је (арш), тре110 
је (пчепка), четврто је, 
(јачмен), петоје (ељда) 
шесто је (овес) седмо је 
(иросо) осмоје (варвво) 
девето је (гра«).

Тије, свте се, вељад, 
од еднош жато.

Пи.
Житото аљн само ра- 

стед , пак, мије, само, 
готово јадеме, лљи не- 
вако иваку дами кажеш.

Од.
Ето овака растет жи- 

то, наинапред, земјата, 
се орад по два трв ре- 
да, сорало, и волови, 
вл>и со коњв, пак, по- 
сље посејувајед, на зе- 
мјата орана, жнто од 
које са каш ти, и со гре- 
бен, воји је, направен,

,
Теритетун прсе 

духет неве. '
Уп. •••-

Диса нка ритефун не- 
ве по вадухет лр^ уш- 
^ееми апо, ^етвр, 'вбве, 
нпдухет, преилач, апо, 
третисе неве на духет, 
прта газоим сеи првјта 
сашкови матвн кур је- 
мн машум газуар.

Пу.
Мециљин, ритетун у- 

ш^еемп таму, дифтовш, 
еде, нумороиш, иерен, 
па свет кан.н.

Уп.
Њањи аште (грун) ^е- 

тер еште («екш, трити 
аште (коломбо!|) катрит 
аште (ељп) песнТ аште 
(ељда) , џаштит , аштв, 
(тршак) , штатин аште, 
(мјел) тетвн аште (ор* 
ис) нандин аште (грош).

Ата те, 1}и», ао у«он 
нде њиер дри#,

Дрн*ин апо ритет иет 
пор пастап, неве веч а- 
јем азар сен нруше ме- 
^етер колаи , таиу дн-
ФТОИШ.

/ Уп.
Ив кашту ритет дри- 

#вн н,иер, иапара тро- 
лпп љаронц дун треер, 
ме пан^е еде ше^ет сеи 
ме каљ опвт пастаи, еи- 
Уоет , бјел, нде , троли, 
љароумун, дри*, нка ц- 
вл.и доо тј, еде иекран 
цаљн аште барунун пре

Вујујанлар, неичун, 
мухтачи ола биз<е.

Базилер бују јавдар- 
дав бнзе мухтачиола, 
Нн , бесљеиељим, дахи, 
гавре бвзе нухтачн ола 
иљачлара, дахи^ учун- 
џуљер, бизе, мухтачи 
ола шаз едмег суриједе, 
ѕенан, }ш, егљваељии 
ачан еншаз оЈдугуниза.

оу. ј
Апги бујујавлар, н- 

д>еи, бесљенарвз, бана, 
тактпм ејл>е ве сајасга 
с рајљен бври бвр арди 
сра.

Цу. !
Бири (богда) ц^инџа 

(чавдар) учунџу(миснр) 
дордунцу (арпа), 'беши- 
иџн (ељда) алтинптв (ју- 
лаф> јединцн (дари)се- 
кизиџи (пврввч) До)суз- 
увци (бурулце). '

Шу ол битуву тере&е 
авлр. .

Су. |
Тере^е, јанлзм^, бу- 

јар, ^ене, бис, сал^д, а- 
зјр јејоруз все бир, ба- 
шка турљи бана дивер- 
есин. !

Ду. ;
Иште бојље бујар те- 

ре^е , еневељ ,. топрак, 
сурулур, иЈаи, уч, дефа, 
чвфт пљен ве о^узларл- 
ен јаот беи^ирл>ер вљен 
^ене сонра е^нвр суруг 
топраг, узере, тере^е, 
ангиден, встерсин,: сен, 
ве тарак ил>ен, Ни ол, и-

есе

сљ
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Iза таја работа и срнего 

орачнте преку сеј^ното 
вљечејештн, СОВОАОВИ , 
земјата се, азвлачувад, 
да се покријед жвтото, 
како неможад даго кљ- 
вад ввљвњја н така го 
оставајед иосејано взе- 
мв аада изнвквед.

И теја једво, госејад 
есеви а другоирољетн.

Пи.
Како се работад, ио- 

сље, кажвмв.

Одг. I
Потом, кога му, дои- 

дувад вренето понапред 
взрастувад, трева, пос- 
л>е од тревата, пуштад. 
дастари и валастарите 
квасовв, в воквасоввте, 
се ра^ад жато. !

Пв. '
Кажимп какво је нав- 

напред, а кавво је, по- 
сље жито.

пунн ајо вде***Јо**
роитор прив
волн меќвт,
лв прта уиб
»он свсмундиа, тат »а
цет зогат еде»ВЈТУ*»и
амбјел а^е, трод врта,
бвј. , ,,.Еде ајо њјан ембје- 
лин тевешта апо Кетер 
првдевера.

Пу.
Св упунонте, вастаи, 

двфтому.
Уп,

Пастав кур, вји, мо- 
твн, мавара, иобвј, ко- 
лос, иастаи, нва, коло- 
св, љишојет Фиљвса аио

^_.,.. п А % а

Одг.
Највапред је,1 сурово, 

в аељено посље уздре- 
јувад и се сјачувад жн- 
тото вокиасовитев сла- 
мата, се„ ожљтувад, и 
така гожнејед сосрп, в- 
љи, совртељка, сосес- 
љама. |

А од, кога, Цго, по- 
жнејат говрзувајед сво- 
пје н твје. снопјето, ји 
саберувајед, ва гуино, 
пак вотеја в вршад, со 
коњи, иљв, ср воловв, 
вљи, сочекрвк, задасе, 
вѕронид, автото, в од, 
слан&та да одпаднед.

] ) «<А*и |«ЛЧГЈ>-~ — — -_ .

м Фнљиаат , бруиа, еде, 
нде бруиат уљеен дри*.

пу.
Дифтому св аште дри- 

*и пара, аво сп аште, 
цастаи дри*ин.

Упр.
Мапара, аште, вјом, 

еде верд, (јешвд), пас- 
тав .воу^ег еде уфорту- 
јет, дри*вн вде бруматЈС1, Дѓ м-—— -„- -.,

аво каштв меубојет вер- 
де (увердовте) еде, аш- 
ту, иеекакојв, медраиа, 
сеи мекруКес, мекашти, 
башке.

Апо нка, вур тата ка- 
којвн љидун, 'дуји, еде, 
ата, дујв, вонљјден ва- 
љам, овет, пастаи, јам- 
тује, швшн мекаљ, сеи, 
иеКет , сеи, мекру^ес, 
вреи прта, дајет, дрио, 
еде нкаштв та арзујет.

шв вчвн јапјљв олуб, ве 
онвљен, чифтчиљер, е- 
^ик у8ерв,ѓде сурукље- 
рек, о&уздараљев, тоа- 
прак тарашлавпр 1>а те- 
ре1в, јуртулсун ^и, ку- 
шлар чопукламаснвлар, 
ве овљв еКиљмнш бра- 
карлар јсрин деруниде, 
Ки бидмег узере.

Ве шуну, дахв, бирв, 
е11ерл>ер 1>ужун ве гаире 
дахв иљ^азда. 

Су.
Насл ишљеаир олдем 

бава табпренље.

ЏУ-
Олдем вакдтв ^ељвб 

евепељ, от, бујар, сора 
одтап каљем сал>ар 1>е- 
не каљемљер, узере, ба- 
шаклар 1>е башакларан, 
дерувиде тере1>е мевл^е- 
ввр.

Су.
Бана, табиреиље, шу 

тере^е, иаслдер, евељ- 
ден дахи паслдир сонра.

Цу.
Еневељ јаш ве јешпљ 

дир, ^ене, сонра, пнше- 
нвр ве пекљенар, тере- 
1е башаклар, деруниде, 
вл^а самаи сарилацр, ве 
ојље , дахи , бичерљер, 
дирпаниљеи, јаот, чар- 
киљен, бераберанЈЈе, са- 
манјљеи.

'Бене бвчтвкл.ери ва- 
Едтаи денетл>ер багда- 
јорлар ве шу демитље- 
ри арманда, џем, едер- 
љер, олдем дахи дујер- 
љер, аиван, иљев, јаот, 
оКузларјљ^еи јаот) чекр- 
вкл>ен ^а тере!>е ољеше 
себебпјчув , ве , саман- 
дан тозу душсун.
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И така, прсле, • гоиз- 
вејувајед теја встроше- 
ното спротв ветор иљи, 
совсртел.ка, која је на- 
вравена, од манстори, 
'заднсе, дељид, житото, 
од пљевата.

Пи.
Како се праввд бра- 

шво, кажими, ако, зпа- 
јеш.

Одг.
Теја жвтото гомеље- 

ме соиоденццн и се ира- 
ввд брашво п брашно- 
то гозамесуваме совода 
и коас в се ваправувад 
тестс! а тестото кога да 
скиснед горазмесуваие, 
љебови иљи пешнццп и 
тије пешниците н иече- 
ме вопе*1 аада јадеие.

Аји зељјвњата и дру- 
го нештр, мпогу треба, 
вам за јадење.

Пи.
Који, растенији, нам, 

требад за забавинаши.

Одг.
КаФа, шеКер , чаје а 

други миогу.

Пи. 
Еако се ра^ад кафа.

Одг.
КаФа се раЦд на др- 

во впсоко кољку, гато је 
сљјвово дрво и родба- 
та, на кафевото, дрво, 
је тавво, како , што се, 
черешњи но месото ( не- 
им је благо и В1готра 
вородод , имад, но две 
семенки изл.упени а ро- 
дбата кога, уздрејувад,

Турски

Еде апјту пѕстаи поши- 
шин наорјвраијо те иа- 
руиун даш н&фу&ес цла 
аште барумуа нка мје- 
штер прв» пјрта удајет 
дри*вн ав* буик.

Садо баронте мид ди- 
Фтому недиј.

Упр.
Ајо дри*вн, побљу- 

ае нде иулија, еде по- 
бојет, мил, апо, мвлпн, 
иотуевгатоими меујп е- 
де Фор буке. еде убојет 
бљум апо бл>умав, кур, 
поувањи, итунгатоими, 
букин, еде, ата, букат, 
печим нде, Фур, прејта, 
хајем.

Аао еде љаЕнат еде, 
^етер шунсен, надухет, 
прејгравмеа.

Пу.
Цила, ритетун пона- 

духет пр чевј.

Упр.
Кафа, ше^ер, чаји, е- 

де, Кетер, шум, сен,
Пу. 

Снпо уљеен'КаФа.
Увр.

КаФа, уљевте надрун 
наљт каса аштв друва- 
те кумбулас еде пемни 
иадруна те кафес аште 
асиш, сијан, грЉее, по- 
мпшпн нук, јште, амље 
еде кбрвнда, нде, пем- 
ват киште кадуи Фара, 
љагун апо цеинат, вур, 
уНеге поу»аив еде ата,

Ве олдем сонра сач- 
тнрирларјшутозлугу ру- 
зјара карјпи, јаот, чар- 
вјљен, ^иј устадаа , ја-
ПЈАЈ олуб 
самавдан

тере^е тоз 
иаиљашсп.

Сув.
Ун нас^ јапјлр бана, 

табирејљеј вгер биљнр- 
сен. !

Ол, тере^еи , ељерис, 
дирмивљерде ве ун ја- 
пјљјр уну дахи јууруриз 
суил>еи , ве маја, дахи, 
амур јапљјр ве ол аму- 
рн , мајада , ^ељдиаее, 
јуура, екмекљер, овдан, 
{Јееерис, јаот, сомун, ве 
ол сомунлари, Фурун и- 
чввде, ниширнриз , ^и- 
бизе, јемег, ичун.

Ве зарзаватлар дахи, 
ве, гаире, бнршев, чок, 
мухтачи ола, бнзе, бес- 
љемеје.

Су.
Лнгп бују јанлар би- 

зе љјазимолуб ^и егље- 
нмег сурвједте.

ЏУ-
КааФе, шв&ер, чаји, 

ве чок, башка, несне- 
д>ер, дахи.

Сув. 
КаФе нас[а догулр (бу-

КахФе, јуксег агач у- 
зере мевљенир &и ери- 
гин одуну кадарве ме- 
ивеси кафе, агачдан ол 
такмдјр Ѓ1И, Кирес, ага- 
чларивадар, иља, етинп 
онлардан, татснзднр, ве 
мепвенчинде, вар, нКс- 
шер, тоуи, танесн, чнп- 
лак, иља мбиве си ачан
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ја оберувајед и ја бсу- 
шувајед п тије виотра- 
шиите семенки ск кафа 
што ја, печеме , и три- 
јеме пак ја варнме.

Пит. | 
Како се ра^ад шеКер.

Од. ;
ШеБерод се раЦд на 

трска која је приљпчна 
в како, пченканвца је, 
трската. ј

Трската, се иосеију- 
вад, иав, иосље, 9—10 
месецн уздрејувед прво 
ја исечувајед пакјаис- 
цедуиајед ме1)у стегп и 
од неја изл>езувад (сок 
иљи вода) ц водата ио- 
сд>е ја преварувајед од 
товабидувадше^ер који 
го уиотребуваме вабда- 
жоње.

Пи, :
Како растет чаи.

Одг.
Чаји је биљка од нн- 

СЕВ растенпјн, цутод н 
љисјето љичад како да 
се, од черешна, а род- 
бата му је на тро стро- 
кови којв сакад поши- 
роко да разберад иека 
видв у јестествена вс- 
торвја.

А љисјето од чајовп- 
те дрва, иберад, поне- 
кољку, пута, вољетото, 
иак јв, сушад, со каво, 
којн можед в знајед, пак 
затова виајед, секакви, 
чајови. :

А кон, савад, имено, 
да знајед, еден говељад 
черешнов, чаји, а дру- 

• ти зељен чајв.!

кока , тембрендас, јан 
ваФе чвш во шгаем еде 
штцццм оиет иввјен.

Пу.
Си ао уљеен, ше^ер.

Увр.
Шс1.ер, поуљеен, ма- 

каљем, диљи цовјен, на- 
«аче, си кашти, кодон- 
бо^ис аште каљеми.

Каљемп помбједуи о- 
иет настаи, 9--10 муо, 
у^еге иара, ионреен о- 
иет поулједуи нде мен- 
гене еде нка, аја диље, 
(љанк. сеи, уји) & иоу- 
јцц иастаи поузијеи еде 
настронн-опет, нка ајо 
бароин ше^ер, цчљп ио- 
веидоим пре дон>и аал>е.

Пу. 
Сн поритет чаји.

Упр.
Чајц аште барна нва 

њприт«тун тв уи^ет, љу- 
љат, еде, мугулат, )ан, 
си погршес апо пемнат 
јан нде треј, ФИв, куш. 
доо маџан, таиар вешт 
љетешикон нде љибер- 
ти вртетун чаштус

Аио мугудат нка дру- 
ните чајис поумбљидии, 
М1ѕас дисаер. «де вера, 
пастаи, пое*ајет , поси- 
куш , чиш, ди (њофе), 
(мувд) ашту, попреајо 
киштен ^ат чвар, чаји.

Лпо куш доо енинта- 
дјв аани елоан чаји гр- 
шејас апо Кетери, верд 
(јешшид), чајн.

пашеиир топдадтирир- 
лар ве дахп, курудтир- 
ирљер, »е одичерволуб 
танељер кафедир аагији 
пвшеририз, ве, езериз, 
ве дахи, кавнадтирнрз.

Сув. 
Ше^ер насд исвд>еиар.

Џув.
Од ше^ер, невљенвр, 

каљем, устунде, Ки ан- 
гпсн, нисир, саианвна, 
беазејен.

Шукалем к!)Ннир )је- 
не, сонра 9—10 авдан, 
пишенир ен евељ ^ести- 
рпрљер , ^еие, мепгене 
арасинда, соЈерљвр, ве 
ондан чикар (мем јаот, 
су) ве сују оддем каи • 
надтирдар не дахи па- 
Кљенирљер ^еце ондаи 
шеНерц јаиардар аиги- 
синв , татљиљер, ичун, 
сарф едериз.

Сув. 
Чаји насол бујар.

Џув.
Чаји отдпр, (^урдук), 

адчак, бујумакдардан, 
чичеги вејаиракдарц бе- 
изер 11П, 1шрез, агачии- 
дан 1)ибп ве мевљудмеги 
уч, тељдендир , ве Кии 
астедиги Кн ^еншчес а- 
нласнн иазар едсии ие- 
вџут тактиминде.

Чајинг , агачларнндан, 
јаиракдари топдајордар 
бир кач де.Фа јази ^ене, 
курвдтврирдар 1и насд, 
^пм еде би.шр ^ене од 
себептен херџаис, чаји 
вар,

Иља 1гпм истејон да- 
а, инџе, биљсни, бври, 
аијдрлар Црес чаја да- 
хи гаире јешиљ чаји.
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Пи.
Свте растенпјп, алсе 

наодад ва секоје место 
по вемјава, вљв не ка> 
жимн.

Одг.
Товуречи жито на си- 

те страпн растед а нај- 
убаво во уиеренате по- 
јаси растсд во тнје која 
се околу ѕемјава а кафа 
и ше&ер, чаји, и нногу 
други створово растад, 
само по тосљнне појаси 
БОЈИ се, околу, зенјава.

VII.
За животпње.

Пи.
Жовотивето сите аљ 

се, сдвакви, ил,п, не и 
ѕаво се дсљад ваѕв ми 
ако звајеш.

Одг.
Жввотињето, се ицо- 

гу в секакви а ве прв- 
љичад едво, на Друго, 
току задаји познавајед 
л>удн, се раздељупајед, 
ва осун родовв н оваке.

1. Твје војв дојад че- 
љадод, со мљеко, живи, 
деца раЦјед вјв дојад 
децата дурвсе наљп о- 
вја род је, човек , даФ, 
крава, кобпла, овца, ко- 
ѕа в многп другв. ,

б.
Пнљињја, који, љета- 

јед во ветор, в којп се

Џнфв рвтетун апо џи- 
ндет ^вкувде нбас тро- 
ли, ^ев, вув, ДИФТОКЈ, 
њиер. :

Упр,
Прдрв«вн, та»ојеш, 

нде цв« ав&1 рвтет апо 
намвр вде (Јрезате ие- 
двс Фд^т^в,' рвтвт, нде 
ата цнљв јаЕ&арве тро- 
лвв апо кафе, еде, ше- 
Кер, чаји, еде, шуи (ае- 
твр барумеа рвтет веч, 
вде брезат тевгроФ ци- 
љи јав Карке тролии.

VII. 
Прв жадура.

ЦЈУ-
ЈКалура џв»ајап 1;ит, 

сињја сен нук, еде сп у- 
дајен дифтому недпн.

Уар.
Џадура јан, шуи, еде 

^втчнш, апо, нув, вјен, 
вафаче њја не ^етер пор 
нрепта ЊЈОФВ њсраз у- 
дајев натет Фвс еде &е» 
вашту.

1. Ата днљи, увезин, 
Фоиеп, ме^умшт, воцат, 
пољеен, жал, еде, поу- 
незин воцат ^ерјанво- 
гљ &е кји Фнс јав њерјв 
арсдан љопа пеља дсље 
јив по еде шум, &етер.

Зога цнљв, ефјаропн, 
нде ера еде цаљн пос-

бујујанлар га- 
љаба ер јерде будунур- 
ми, тоарјаг, узере, исе, 
Девљ бава та бирепље.

Гаљиба тере^е ер та- 
рафа бујар, ила, ен пс- 
љах карарље кушакдар, 
дерунвде} бујар.

Онларда &и топрагпн 
тавијана^олуб дахп, ка- 
Фв , ве ше&ер , ве чаји, 
,ве чок, гацре. јаратма- 
гдар, бујарлар саде св- 
џак вушаклар, мааљље- 
рде ^в авгвл>ер топра- 
гнн такијана олублар.

VII.
Јашамаглари ичун.

Су.
Јашамаглара битунп, 

бнрџппс индвр, иее де- 
иљ ве насл папљашир- 
лар, дивер, бана, егер, 
биљерсен.

ЏУ-
Јашамаглар, чоктпр- 

лар, ве херпанс, дахи, 
цља бенуемезљер, бирЕТ, 
бирпне Фекат, Ки ихсан 
беиљемегцне, паиљашн- 
рдар, секис, задеје, ве 
иште боиље.

Бирпнџн , ондар , Нп, 
евљади емеевљер сути- 
љен дарв евљади нев- 
љејорлар ве дахв чоџу- 
Блари енерљер таа уФак 
нКсн, аште, бузадедвр, 
адам, арслав, пнек, вс- 
трак, војув, Кечи, ве гл- 
врељер дахв.

1 

б.

Кушлар, 1х« рузјара, 
учан ве јукуртадав, *0-

V'

'т* ' , *<•
• 1 Л. ̂ - * 1^^
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квачад од јавца ^пјесе 
орел, кокошка, гуска в 
многу другв. ѕ

в. )

оји,Сувоводни, коЈи, мо- 
жад, да живувајед, и на 
суво в во вода.

Л твје, се. врокодад, 
гуштер, зм ији, I жаби.

Г-

Рибв, оживувајед, од 
икри, покрав , камење, 
иљв, корењс , који , се, 
остраив, од, погољеми, 
риби и заљевеив иовода, 
II вовода, живувајед, в, 
растад, а иа суво, умв- 
рајед.

Д. |
Мекокожаста ахто нод 

п ниогу други.

е. !
А сол.ушпп се, мидн, 

п ракови, и другп, мн.

Несекома се, јбуба, п 
мувв, и ми. другв.

I
8.

Жвво растеајв се , 
морска, чепурѕа, сун- 
^ер , мерџан , в многу, 
друга, !

)

VIII. | 
За човека.

Пи.
сите жавотињс, 

иаиарвв и навблагоро- 
днв,

Ј.укс вка ве 
шКепои пу 
1.етер шум

>т» јав 
п^Ш» еде^?

Сатауис, цвв мунде, 
таиоуоин ед$ «асат вдс 
нде ујв.

Аио, ата.јан, аждер, 
шапи, џарпун, еде бре- 
шкоса.

Нешкат увЦлов, ииа 
икри , нан , гура, сеп, 
рњја, циљи, јан , епди- 
туп, ика мамаде нешка 
еде иџптун, нде уји еде 
пде, уји , поровн, еде, 
ритет ано иасат вдесвн.

Д.
Мељикура бут, ахта- 

нот, сде Кетер шум.

е.
Мел>нвошка јан, мк- 

дат «де каурат, еде ^с- 
тер шу. ,

Ж. •
СепрехмеТ јан брумвт 

еде мизат, еде шуи Не- 
тер.

8.

Апо жада, ритетун, 
јан кпурд, детвс, сун- 
^ер, мерџав, еде, шум, 
1»етер.

УШ. 
Црењерјв.

Пу.
Нка, џи*а, жадурат, 

наиарас еде Фвстор цн- 
л^и ј»н. ,

луван, ондардр, 11и ка- 
ртад, таук, каа, ве чок, 
ганрвљер дахп.

в.
Куру сујвљјљер, ан- 

гиљер јашааеденљер, ве 
курија ве суни деруии- 
де, дахп.

меркум , ола , аждер, 
акреп, јидан, ве курба- 
лар.

г.
Балклар дцрвљјрљер, 

авјардап, ташлар, јаот, 
Нокљер, јанвнда , анги- 
љер Кн, счк, олуб , даа 
бујуг, балвклардан , ве 
јапвшк, сујун дерунидо, 
ве сујув дерунвде јаша- 
рлар, ве бујарлар, дахи 
аиа куруја, уљурљер.

А-
Јумушак дериљен, ах- 

тапотдахигапре чоклар.

е.
ппиалар, 

вс јашшроз нсчок гавре.

ж.
'Кесидмејеиљер, двр, 

бугеч, веснњекљер» да- 
хв чок, гаирељер.

8.

Дирн бујујанлар, олуб, 
дениз, 1>уфуру , сун^ер, 
иерџан, ве чок гапре- 
љер.

УШ.
Адам ичуп.

Од.
Битуц јагаајанлар, а- 

рада, ен евеља, ве ен, 
соилу, ангиси двр.

8*
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Од.
Човеѕ је, војв је, да- 

рував од бога, содуша, 
безсмертва и со разух, 
којв ножед да мисљид, 
н мвсљењето, даго, ва- 
жувад, другену, збору- 
ваје^в со јазввод.

Пи.
Људвте аљн се сите, 

товно разумвв иљп не, 
кажнии.

Од.
Сите луди, и аво и- 

најед, разук, но сите, 
несе токмо разумни, е- 
днв се научиље, р зна- 
јед, се штоје, које, бн- 
дувад, вовеков, твје, у- 
мејад да чвтајед, и да 
рвсувајед, и можад, да 
оравад севаввв рабо^е, 
и да пронавдад нешто, 
ново, таквн људв, севе- 
лад просвештевв, и и- 
вобразени, а пак други 
људи, хоји, веунејад, 
нвшто друго, но само, 
гдедад, кољку зада се, 
равад, да уловад нешто 
и да отнад од другога, 
таввн људв, се вељад, 
диви в самоједа.

Пи.
По ошто се познава- 

јед просвештеав, људп, 
в каво се дељад од ди- 
внте кажиии.

Од.
Дивите људа, непоЈ- 

знавајед, еден, господ,
ТНЈ6 , како,
зверовн, а едеиј, друге- 
му, аеси, поиагајед, и

Упр.
Њерјв аште цвљи, по 

аште, ту»аљшвн, нка, 
перенди, иешпнрт, пав- 
декме, вде ме хенд, цп- 
љи, помунд, такуитоје. 
еде, кувтна, тата, Дв« 
тојет, к&етер, внкушн, 
иекуввндумеја, ме&ухе.

Ду.
Њеразв апојав џв«а, 

рапш иеншвв сеи, нук, 
дифтому.

Уп.
Џи*а вераз, еде не- 

кишкен неншив по па- 
свуш, нуку, јан, рапга, 
неншвн дисајанксован 
еде двн ^и*чиш, цвљи, 
убојет нде јеги ата ма- 
рнвешт, такандоин, еде 
ташврувн, еде, иуњјон, 
табаровн ^втчвар пуна, 
еде та џетин, доњисен, 
рее асиш вераз поу«ов 
мсуиин «де «ачумнв апо 
опет ^етер њераа циљн 
нув, днвн, асџв, ^етер, 
цовеч шнвојн, са пртау- 
ш^еен, таџуит, аисен, 
еде, табштан, нва, њи- 
куш ^етер асвш, кераз, 
уфонте егер, еде ветин, 
авшин.

Пу.
Мбас чиш, унјоФет, 

вераз, неншвн, еде си, 
удајет нка, егера, ДЕФ- 
тому.

Упр.
Њераз егра вук њјо- 

Фвн днзотин ата поровн 
си егресвра, еде, аи иа- 
^етер, нув, ПОНДИФВЕ, 
еде вв мебетер, вук по-

Адемдир Ки адах тан 
уџретљв одуб уљуисвз, 
рухиљсн , ве акд јиљеп, 
дахи ^н Фи^ир еде бв- 
љар ве ФиЦри башка- 
сина двверсвв, лакрди, 
еде рек, двЛиљен.

Сув.
Ихсан бнтуну џумле- 

сн , таиан , ; ањламиш- 
мвдр псе девљ бава та- 
биреиље.

Битун ихсанп ве ав- 
ламаги варвсе дахи иља 
батуну тамаи апламиш, 
дспљ, базиљер, шеирд, 
олунмшп ве хербир шеп 
беиљејорлар, Кв дуаја- 
да олдугуну, ван^в ме- 
меснељери, анлар, дврс, 
еднеге ве јазн ве ер- 
џинс, иш, јапаедерљер, 
ве, дахв, јевв, биршен, 
терџуме едв вардврлар 
вамѓш, иесне, ерифљер, 
авлр овуиуш нља ^еве, 
башка вхсан 1в вч би- 
ршеи башва, бвљиејев- 
л>ер баварлар, &в вева- 
дар, бесљеноинљер, ав- 
ласв, бвршен ве гаире- 
дев ваврасввлар, онље, 
ерифљер, јабавв, анлр- 
лар ве језит дахн.

Су.ј .
Неје ардвв^е беиље- 

нарлар анлаинш адан- 
лар ве насол,! ољешир- 
љер јабаниљерден дв- 
вер бана. '

Џу-| 
Јабани ихсан, бнр а-

лах , беил,еме8љер , ве, 
џававар ^аби јашарлар, 
дахи бврв обврвне ја- 
рдвн етмејорлар ве се-



едев другог, несе, ми- 
лувајед , тије се, тева- 
јед, в се убивајед, едев 
другего.

А вак, који се, иро- 
свештенв, еднего госпо- 
да, в«рувајед в го по- 
чвтувајед, ваво што ре- 
вол, госвод, мс^у, себе, 
се мидувајед, едсн дру- 
гему, се честрувајед, ти- 
јесе кроткп, мвдосљиви 
и бдагоустии.

Пв.
Погљедањето однад 

вор људите аљв наљн 
чад еден како другвјод 
вљи венаљичад.

Од.
И ако љичад људите 

свте покровод, од сно- 
гата који је еднако», а 
вошарод, којц је, на 
кожата , љвцето, на- 
дворно , аотеја се, де- 
љвд на вет љида, едно, 
вавкаско, друго мовгол- 
сво, треќо, црно,четвр- 
то надавсво, в новосве- 
тсво.

димсет, ата, аоушајев, 
еде увравв кв теНетер. 

Аво овет, ЦВАИ , јан, 
мевшик &180Т, бесовв, 
еде вобовв текане посв 
е»аш зотвв њвмеКетвр, 
поровв/ њвме^етер, ба- 
ропв иврам ата јан ка- 
даљшув, двмсетар, еде 
гојас амље.

вннмезљер ондар, тепе- 
љенирљер, веуљдурур- 
љеп^бири обнранп.

Фекат , Ки , аигиљер, 
окумнш одуб бир адах- 
да, снани, тутардар, ве 
оиун. хузурува, ибабет, 
едерл.ср 1п1 адах, иаси, 
едтпгв 1)пби мабеннле- 
ринде. се венирљер, би- 
ри, обирина , ихтибар, 
едерљер нам^ииеснељер 
миљачм, одур, ве дахи, 
татљп мухабедтчи.

ПУ ^Ј 1
Лшнаодан цазарак. в-Бас шиввете њеразв, Дии р^ бе м и 

„ка ирејашта апо вЈен, «. обпринеЈ Исе бев.
ЦЦО, 1'Ј>«Ј———— •

иаан, «аче, ав, си 
тер, сев нув, вјеи нан,и

' Уи. 
Еде не, повјен, на- 

н,и Фаче њеран џи* бас- 
кјерч, нка штати циљи, 
аште ^ит сеси аио бас- 
Фатури, диљв, аште на 
љивур Фаче јаштвс, бас 
ајо поудајет, напес *а- 
че њв вавказас, Кетер 
моигољис , третв , зезе, 
катрв, надавас, еде је- 
твре ес.

ХСаНИ 1аЈЈллч.-, „-__ .
бири, обприне, исе бен- 
земез мп.

ЏУ-
Бптун ихсан, ве бон- 

зерсе, дахп, тене вуру- 
I, ангисп, Кп, бир- '. ил.а адаџа- - -..<

, су

, .
Иошто се познанајед 

тије љвца, који се, иа 
кожпте, човечки , иеје- 
днакви.

Од.
Људите од кафкаско- 

но пљеме, имајед, ддго 
образно, и бело, љаце, 
швроко, н раино, чедо, 
и коса руса, и црна, а 
од монгодсконо нљеме, 
људите , пмајед . љице, 
тупучасто, п испуканн 
бЈви, : (.мерди), а кожа, 
црномурна. аодцрното

1

ПЈУ-
Бас чвш уњофет ата 

Фаче, цнљи јли нал^ику- 
ра њеразес јо сиси.

Упр.
Њерази нка, Фнси те 

кафказис, покишњен *а- 
чес^ат, еде Фаче , бар- 
де, џан, еде равш, бал, 
еде ФЈОЕ, брдав, еде зе- 
зе, аио ика, Фиоате, мо- 
пгодас, т&ераз, кишњеи, 
Фаче крзакуд, еде бузе- 
те, пљас, ано , љикура, 
мург, аио вва, Фвсите,

череје,
вазпн, иНин.,- . 
тинучунџу, СИЈ 1*' А°Ре_
дуниу »алака '1"" Ве Ј 
ни дун.Јанвв дахи-

Су.
Нвсиив бејљепирљер, 

„сркум, черел,П), »«»;
ахсаннн,

, одмаиб.
ЏУ-

Заде кавказ, ихсапин 
оидар \вуи, черел,идпр,
вГбФ Ј «Р»6" ' Ѕ? 
^ениш, ве дуз. ан, вар, 
5в сачлар кзд дахи си- 
јах, иља, монголовун, 
задесвидви ихсанпн че- 
черсси , »ар - '^ 011^' 
вв дудаклар, чатлак "! 
дериси, ачик, сиЈах, ве
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пљеме, људите, имајед, 
чедочнѕнупчено иос пл>е- 
скав, мерди дебел.н, ко- 
са, цриа . и руда, а по 
тјелото црна кожа.

А од малаиското пље- 
ме људите тије се прн- 
љични, како што је мон- 
голското црнуљаво.

А на људите од ио- 
иосветското пљеме ко- 
сата вм је жлтоцрвена, 
волшцето ковчави се, а 
суви , и бојата црвена, 
асногата им је гољема.

Пн.
Мије од које, нљеме, 

сме кажвми.

Од.
Мвје који сме во је- 

вропа, сите житељи со- 
кровод тјелава, наши и 
пољицава паши, се на- 
одод дасме од монгод- 
ско пљеме.

Цп.
Спте, људв, аљи, го,' 

зборувајед еднакво збо- 
рувавјето и сотова, ад> 
се разбнрајед, ме^у се- 
бе ил,и не, казкимп.

Од.
Јазвци нмајед, многу 

и без бројв и со пиак- 
ви зборовв, зборувајед, 
људите затова и немо- 
жад, да се разборајед, 
ме!)у, себе, дури, несе, 
научени, други, јазици.

Штојо јазвк и каква 
сила пмад кажимп.

зезе, вераз, кишњен, 
бал, антун, унда, пафш, 
бузе, траш, еде , зезе, 
сеи, ФЈОК , брдаВ , еде, 
наштати , љикура. зезе

Аао Нва,фисинте ма- 
дакас а^равн повјен на- 
Фаче сите Ј*ОНГОЛ>ПС си- 
зезечељур.

Апо њеразв, вка ФИ- 
син јетин те рее, фјокин, 
еквшњен , сивердкуча . 
нде, *аче, јаи саткоцк, 
еде сат, еде, ку^е, апо 
трупан аште маде.

Апо на нка дпљи Фис 
јеми дифтому.

Уп.
На циљи , јеми , нде 

јевропа џв» вентљи бас 
кјерч трупат тона, еде 
бас, Фача, това, уџин- 
дет, таими, нка Фиспн, 
те монгодвс,

Пу.
Џи* аврави. апо ку- 

вендовн, ^ит, сеси. ву- 
вендумеа, еде, ме ајо, 
поуиарн вешт, њи меКс- 
тер, сви, нук* дифтому.

1 '• . ' '

- УП!
Фољмат кнште, па пу- 

мор, еде мо Дише Фољ- 
иат, кувандоцн, њераз, 
по прв ајо еде сиундет 
тамарвв вешт н-и ме^е- 
тер, ^ер нук, јан, ијсу- 
мун, 1)етер гјуха,

Пу.
Чиш, аште, гјуха, 

еде, си Фортке, каште, 
дпфтому. ;

Турсви

с и ј а х 1, задеде , ихса- 
нин ани1шишввтр, буруи 
батал вЈ8 дудаклар калн 
сијах, ем, кврцик, сач- 
дарв, Цр, теиесине, сп- 
јах дер^са.

ШумаЦканпн , заде , 
спнден Охсаив бензејор, 
11И монгодудар ^ибп а- 
чпк сијах.

Дахп , јенидуаанин, 
ихсанп Сарвнмап сачда- 
ри вар, чере ^к ммкљи 
ве куру,' ве крмзи боја- 
љи, дахи те несн бујуг.

' Су.
Аџпба биз ангн. заде 

ден ис дввербаиа.

џу.
Бпс Ј>и јевропада, о- 

луб из, битуп, канм Ли, 
тенекурушнмпѕа , ^оре, 
ве черелернмизе, ^оре, 
будунур. Кп монгољија- 
лин, заде, синден, ода- 
раг пс. ' 

I
; СУ- '

Битун, 1 нхсан , аџиба, 
сојљејор^арми бирцвнс, 
сојљепшини , дахп , ^ п, 
онуиљен, Кендп -мабеин- 
љерпндс , авдаширдар- 
ми, исе дејљ бана табнр, 
енље. |

^Цу.
Љнсаниљер, ^и сајид- 

мајан, чоклуктан , вар, 
вља, башва, џпнс иљен, 
соиљешијорлар , вхсан, 
ону пчии.дахи андаша, 
еде меаљер, ^еидв, ма- 
бенљервнде тааура ол- 
мапб, башка љисаниљор.

х,Љпсаии пеандр ве на-
сл зијаси,; вар бана та- 
бар епље/
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ОА.Ј '
Јазикот нмад, две и- 

мпњја, прво је јазив, ч 
овја, који гојвнаие, во 
устиве и со него мрда- 
јешти , мисљата , наша, 
другему јакажуваме.

Друго, јазив се вељид 
зборувањјево , со које, 
зборувад , еден , народ, 
као, турскп, сла.вјански, 
арбански, иак иога , да 
те уиитад иеиои човек, 
каков јазик зиајеш, ето, 
и това, зборувањето, се 
вељид јазик. .

Ш.
Какосе дел.ад људи- 

ве, позборувањево , ка- 
жимв ако зиајеш.

ОД. "
По зборувањеио , љу- 

двне се дељад на мно- 
гу, и сскакнн пародп.

ван I

Гјуха Евште дув емин, 
манарас аште гјуха, еде 
кјп циљи, иоквмв, вде, 
гоја, еде ме ајо, туљу- 
итув, теауити, тона, на 
аиКе.тер иодифтовм иа. 

Иетер гјуха у*он ау- 
вепдумеја, мецаљи, ко- 
веидојет, њи њераз, сц 

'турчиш, сдавјаипсе, 
шкип , оиет , кур, дотј, 
ијуте доаи њерји сц гју- 
ха иодјц че еде ајо иу- 
вендуиеа, по»ои, гјуха,

пу-
Поси удајен,'њераѕп, 

баскувендумеа, ди*тому 
недји.

Уп.
Бас Фољмат, њеразп 

удајет нде шу» еде ?ит 
чиш поуљеитупи.
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Џу.
Даљин иКп исми, вар 

бпршда, днљ, анлр, ве 
бу1ш г апгпсинц, агзимп- 
зда, одуб, ве, оииољен, 
расх, едерк, бизпм, Фв- 
^црп , ганре, бир^име, 
је дпверириз.

ШиЈпџп л>псанп апвлр 
сојљеншшш 1ш аигцсиј- 
љен бир кавм, мухабет, 
едејор, турче, 1;иби сда- 
вјанчес , сс ариаутчес, 
ѕира ачан, сорар бир, а- 
дам, насд, љпсанп , би- 
љирсин, иште од муха- 
бет дахи љисанн андр.

Су.
Кавм насл, папљашпр, 

мухабети, аидииџе, ба- 
на. табир , сиље , егер 
бнљерсен.

Џу-
Мухабет, ердинџе, их- 

саии , чок , ве херџинс, 
кавма пајљаширдар.

Ко,п јазици се наппо- 
требнн, за овде, а који 
за ва други страии, ка-
ЖИМН. ,

јОд.
За рвде се најпотрс- 

бни , јаѕвци , вотурско, 
турски, сдавјанскн, ар- 
банскв в грчкн.

Пи.
ТЈРСЕИЈОВ, јазпк, ади 

је свкоде еднавои, иљи 
ве кажнми.

I

ј Одг.
Турскпјов јазоа нмад 

трп чаречнја, османљи- 
ски , мисни пмансии , и
карамавднски.

ј

пу.
Цаљи гјуха аште ма- 

„,ум, ика, духет, прека- 
"Ј аио циљи јаи

Уп.
Прејвату јап, машум, вт-
Н турчиш, сдавја- 

шкип еде гречишт.

Уп.
Гјуха те турчишт апо 

сесв атите, сеп иук

Упр. 
те турчиш, ки-

Су.
Лнги љисаниљер, ен- 

мухтачнода, бурдаја, да- 
хн, ангиљер, ^ц башка, 
тарафдар ичпи, бана та- 
бнр ејље.

Џу-
]>урдаја енмухтачпо- 

дуб, љиеаниљер, мисии- 
имапљнкде, турче, сла- 
вјапчес , ариаутчес , ве 
урумчес.

Су.
Турнес љисапв ацаба, 

херјерде бирџиис ми все 
дснљ, бана, табиренље.

Цу.
Турче, љисаиисп, уч, -„-.'^ ™-»>гѕ уѓгѕѕљж*

иисниманисе, едв кард варамнд?ес, 
иависе.
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Пи.
А славјавсквјод јазвк 

ал>н је секаде, еднаков, 
нљн не кажинв, соред.

Од.
СлавјансБИЈод , јевпк, 

вмад пет раѕљике.

Пи.
Који се твје разљики 

кажвни соред,

Од.
Твје се рускн, хрват- 

скв, бошњачкв , бугар- 
свв и македонски.

Који јазидн се наљпк 
едвн со другвјод, од на- 
пред речевпте.

Од.
Русквјод и бугарски- 

јод паибљизу се.
А хрватскиод , п бо- 

шњјачијод , в македон- 
скијод наибЛЈВзу се.

Пи.
А иакедонсквјод јл- 

знк, кога је , бљозу, со 
бошајачквјод вашто се 
именувад с. македонски 
дека, с македонскијод, 
јазик је, најсродаи , со 
црквено, славјанските, 
вњвги, о тов је старо- 
славјанскв.

Који јазицв се најпо- 
требви аа на друга стра- 
на, кажини ако знајеш.

Пу.
Апо гјуха,1ре. сдавја- 

нисе, !, и в у в д в аште 
спња сев, нук дпфтому, 
неарада. , ' .

Гјуха , тв славјанисе, 
кнште лес аоч. «

По цвљи јан, аталоч 
диФтому, неарда.

Уп.
Ата јан брданвсе, хор- 

ватисе, бошњјависе, бу- 
гарисе еде иакедонпсе

Пу.
Цнљи, гјуха, повјен, 

нафаче, апие^етер, нка 
паре те *ошан.

Уп.
Брданисе , еде буга- 

рисе иа аФр, јан.
Аио хорватвсе , еде, 

бошњјакпсе, еде наке- 
донисе на афр јан.

пу.
Апо гјуха те максдо- 

нисе, кур аште, афр , ме 
бошњакисе, прсе, у*он- 
тв с. накедонасе преајо 
с. македонпсх', гјуха, а- 
ште , чииашум , повјен, 
напрљаберта, квшас, 
еде ајо агате славјанв- 
се вјетер.

Пу.
Диљи гјуха јан, ш;а, 

машуите духет прен на 
ана Квтер, двФтому, не- 
Дии

- 
Аџвба сдавјанчес, љп-

сависн , херјерде, бир- 
џинс ии исе деил>, бана, 
табиреиље, 1 сра иљен.

Цу.
Славјапчес , љисаип- 

нвн, беш, уимамаклари, 
вар. ! 

Су.
Анги си дпрлар ол у~ 

пиамакдарп, баиа, табп- 
р еиље срављен.

ЏУ-
Меркумуднрлар, кзд- 

чес , арватчес, бошњак- 
чес, бугарчес, ве маке- 
донлуџес.

Су.
ЛНПЈ љнсаниљер бен- 

аејорлар б»рп, обирине, 
})И евељ андпгинљерден.

Кздчеси ве бугарчеси, 
ен јакн, дирлар.

.Дахи арватчес ве бо- 
шњјакчес , ве накедои- 
лужес, ен јакн дпрлар.

Су.
Чунки македоплуџее, 

љпсанисп. ен јавн, бо- 
шњјакчесв нљен неичин 
анлр , с. македонлужес, 
чупка с. накедонлужес, 
љисаписи енчок, бензе- 
љп одуб, &в слаијанкљп- 
сенпн , Ки табларнљеп, 
ве ол кадимслаијанчес-
Дир-

Су.
Лигиљвсанил>ер ен- 

пек мухтачцола, Ки ба- 
шка тарафа ичиа бана- 
табвр еиље егер бил>нр- 
сен. '
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ОД. .
За Афрвва, арапскв, 

јазвк, је, потребан , за 
Азија, турсвв в јернев- 
свв в &УРДСВВ.

За јевропа. вранцус- 
кв, јенгљескв, таљијан- 
свв, немачввЈнафарсвв, 
вдашвв в сдакјавсва.

Пн.
Мвје кавов јазвв збо- 

рувале ц како го ведад, 
нашево, зборување, од 
македонија. I

Мвје сдавјавв којв се 
наодиме од македонпја, 
иа јужвовсточнн, враа, 
јеврова од шар до до- 
спад старосдавјаввсме, 
11 вашвјов јазшс, се ве- 
љад мијачкв, које ѕначв 
чвст разговор.

Прв 
пасв, 
пре, ав< 
еде ерм< 
двсе. <

Пре евјрпшо, Френгв- 
се, тадвјмвсе, ввмцвсе, 
мацарвсе, вдахвсе, еде 
славјаввее.

Уа;
На Чвар гјуха кувен- 

довн еде сву*овв те ку- 
вевдумеа, тово вде шѕи- 
цвнвја.

Уп.
На славјан, циљи у- 

џпндем нде накедонвЈа 
вде свајв хесдвт јевро- 
вит нка шар ^ер доснат, 
јемв, славјав, тевјетер, 
еде гјум, тв тоно поу- 
*он, мијависе ајо вома- 
рет, вешт вувевда вастр.

ЏУ-
Арабвстав вчуи арап- 

чес. лссанв, љјаѕвм, а- 
вадол вчув турчес ве ер- 
мевчес, ве Курдчес.

Јевроаа вчув,врекчес, 
внгвљвсчес, талјавчес, 
венцавес, мацароес, 
влахчес, ве славјавчес.

Су.
Бвс васл љнсани му- 

хабет едервз, ве.васл, 
анљврлар, бизамКи, му- 
хабетв, нвсвв иманљи- 
Ете.

ЏУ
Бвз миснииман на- 

кедпнијада, ^п булуну- 
рцс, кбље двјарввда, је- 
вропаиин, шардагдан, 
таа досиадаедег бас о- 
сванлввс, ве безнм .&в- 
санимиз, нисввимавџе, 
анлр, Кв дејерев ииснн 
вманљи.

ј Пв.
А вије од старо време овдесве нлв од ваде сме, дошљо в каде сме 

се вѕродвле важв ни.

Мвје сдавјанв сие се вародк&е во азвја в од азвја сне дошље во је- 
вропа ва север в тамо све се умвоѕвле, а од север сме се насељвље овде.

Пв.
Посље ваво сљедувад вахв мв, зашто, од славјаните, внајед, мвогу, 

варечвја.
Од.

За това кнајсд, многу, варечвја, зашто секвјод народ, по земјата се 
зовад ил>и варечувад и којв варод од каде дошол, когасе пдввла зенјава 
потооод, посље така в се вневувад, којв каде жввувајед, в во хоја страва, 
као Русв, Хрвати, Чесв, Србв, Бугарв в сдавјавв.

ј Пв.
Зашто| сме ивје, старосдавјанв, в така се, вмеауваме, во македоввја, 

кажв нв акр звајеш.
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Мије затова се ииеиуваме старославјавЉ дева књвгвне, црковви, Ка- 
рвл и Мп*однје. кога и иреводеље од јазфвод грчкн аа славјанскиј нашље 
за добро да наввшвд буквв славјансввв.даа нреведад књпгине богомољни 
цо старославјавскв јазик в тује во МадвдоВвја сгарославјаавте живувајед.

' •, .. -пв. ^-.,;!•!. . ; . ;• |
А какр иогло само во нашвјов, јазв* да св вреведад, књигат.е, кааѕи 

мц зко заајеш. > -•:'''--V1*7 ' / ' !

Мије северјавцц којв сме дошл.е у рамскв Иљирцк сме биље паимно- 
зина в од мвогу селвшта доадевв' да затова, во вашнјов јазик се ореие- 
денв књнгаве црквепв дека Македонија је блјазу до Грчко, а Кврвд в Ме- 
«одвје бвље Солунцв. _ - , ј

Ш. , 1 '
Аљ внад неков човев иљв некоја вњвга воја кажувад, за првшествп- 

јето северјавско у Иљцрији кааи мв ацо анајеш Р

Љетопис (ц* л д" 934) год. по Хрдст» писано овака кажувад, 
исполнишд оуилфиКЈЃ рнмст^ма и разлочмнлсл сг колглрош 

ш зд^ ошждишл акерлни кг. истокг же стрлн^ нлрекутг 
л колглрмиже К2СПДДЛ сглнечни ш нукжѓ г<зрѓ нлрекутт.

Ди. | 
Кога сс славјави в племена бугарској зашто се вненувајед волгари.

Од.
Волгарв се виецувајед во освоатеља од река, Волга којаје п дејнвска, 

во русвја. \

Пи, | 
Што је Србви в какво је това вхе кажнии да зпам?

Од.
Србин је вие, христијанско и нушко, а србн сс ннозваа, ал>0 ицвња, 

вл>в луди а србиновци је ку^а која се зовед така. !

Пн. 
Што је Србвја вљи Србаднја. . , ј

Србнја је многу делови зе^ја, каде жавувајед твје људи, који су до- 
сељенв од север у Иљврв^ рпискв.

Цв. 
се твје деловп кажч ни ако знајеш.

*) И дввесм се вељнд разлов.



-.1 ; , '

У Јевропа у 1л>врвку римском аачв&вгш. ч
а, Вачка, ПаН1Т, Стрен, Хорватсквј,|Д*!м1*цнја, оввјесе у/аустрцвском царству. •$• ; •••' • '
б, Расвја, Шумадвја, Мачва, твје <Л у «лажевивв Србвја.
в, Босца, ЕрЦеговаиа, Горња мисвја Заходиија, Рагуза, Адбаипја в 

Македонија твје о^ у царству турскон, а вод вдаденвјен његовог иељаче- 
ства Едив шавдв Султан Абдуд Лзис Азамет.

г, Књјажество Црва Гора на Цетваје.
Оваје се вмевувајед од севјсра првшедшв сдавјани иљи ссверјавсвв 

стааншта. !

А мвје како |еие довтље во Македонвја кажими ако знајеш ?

' I Од. ' ' ' •
У нанред речевом љетопису кажувад овака:
Здје цришедш«х северосдавјавов, когдаже, умножвшасја в севсрапја, 

страајех, в непмадштиже, мјестје да стадахже свовх првввтајуг, тогдаже 
упуташасја к јужнија страае, в Иљврвцје ракктјем, унадоша потомже, ко- 
гдаже уивожвшасја к И&врицје, п Римјавиже аарекоша нх иародв ссвер- 
јавои, именујетсја, вес жнвујуште в Илврицјеже.

Кажими вашвискв, што зборувад сдавјанското да разбораи.

; од. •
Сдакјанскотр встолкунамо на нашвнски в овако вељид.
Оввје северјанцв, који дошље, овде кога се, умиожиљо, во ссвернате 

страив в немаље, тамо, место в соошто стадата, своји, даји ранад, н даји 
васад и тога се увравнје, кои јужввте стравн, у Иљирвк римски, вљегоа, и 
останаје тује да живувајсд.

А ио това кога се улчожнје у Иљирак рвмски, и тога ји нарекоха да сс 
вшенуваме северјани,в, сите који се ваходвме уаапред речени иеста Иљпрички.

! Пи. ѕ.
Кажимв каио сљедувадо иосље сонашвте сеиерјанцв. 

! Од.
1 : '

Заод тога посље читац исторвју таја Кати кажед свс соред.

! Пи. 
Докаде се ^сљвд Македонвја каавмв ако знајеш соред.

од.
Македоивја се всл>ид и-ш именувад кон псток, до доспад в до раз- 

лок в егеиско и^ре, вои севсроистоку до саиоков а до црква, а кон севср 
до каиеиичко поље и до кумаиоио, а кои заиад, Македонвја се вменувад, 
до рекава, катданово, која је, воме^у^ Скопје и Вељес, до Мокрвво, в до



барбарас, поме^у деввч в ропотово ДО СДП поне^у Вранешницаг и дољевси 
до Бевата помеЈју Бвтоља и Ресев, в поеред Пељнстер, а кон југ поме^у, 
Костур в Рел>ин, до северјанижв, в^бВс^да река, воја је поме^у Маве- 
доипја в Тесаљија, в утовувад у јвѓвјсј» цоре.

Еажв мв н за другв стравв докадв /воја се одељувад аѕо 'звајеш.

За другв страни, треба да чвташ, 'општи, земјопис, који кажувад, за 
сева зенја, пав тава «ожвш да се ваучвш.

Пи. ] 
А кољку варошв в пазари внајед во Македопија аажнми ако знајеш.

Од. ^ ;
Во Накедонија је гољем , град Солун. прнстанпште , на егијско норе, 

Воден, Негуш, Бер, Серез , Драиа , Бавада , Здруница , Радовиш , Петрич, 
Мелник, Дупница, Вањја, Кунаново, Крвва паланка, Кратово, Кочани, Вин- 
ница, Јежово, соети Никол>е у Маљешево, је царево село в Пешево Утик- 
веш је Неготиао , н Кавадарци, а у горау Маведовију, Ириљец, Крушово, 
и Битоља, Рељин, Костур, северјанвже, ц у долву Манедоанју имајед уште 
Пазар. солунски, Гумевџс, Бор^ељија, Мајада в Пољјанино, Кукуш, Лага- 
двно, Валто у Касавдрвју, Љарнгово, у Каламарвја , Сува, Зељвјово, Пра- 
ввшта и Чаталџе оввје све се варошв в иазарв , а имајед уште в другв, 
ЕсЕВпумаја, и Баракљвпумаја, Радоквр Фуштани, Умегљеи н Демирвнсар.

А каде се бере у Македоввја пава^урн нл.и пазарскн сабори важвив 
аво знајеш редом. |од. | -

Во Серес, је &ервав, во Приљеп , во Вељес , во солунсвв пазар, Л.ука 
пава^ур в други. !

Пи. ; 
Кодву иаречија славјансвв вма в Маведоввја, кажими, ако^ знајеш.

.
Старв наречнја ама в Македонвја, Бу^инци, в Крановцн в Боивовци, 

в Гаљвчавв и моравци. ј
Пв. 1 

Во која страва во Маведонпја се наодад БуКанди, кажами аво знајеш.

Бу&внцв се, Приљвпско в Битољсво в Вабуна, вељеска.

Пв. 
А вако зиајеш, адв св Ву^инцн, во твје иеста, вахвмв.

.1
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се вознавајед, &*• 
ио збору^ааето њохно, н иц 
«вогу другв анакови.

презашм , лвхнв в 
|> вАкаједг соаве, као Бучвн, в

Во воја страва во МаведфнеЈа се ваодад Кравовца кажвнв.

Од. 
Кршовцв се наодад у овружје, рељвнско, востурсво, в жуто езерско.

Ии. 
Ала вмад в иа друга страва некаде Крановцп кажими,

Од.
в во Адбанија, у вод оЕружје, охрцдско, в сето, ресенсво, в твје 

ее Кравовци.
] Пв. 

А како се иознаиајед даљвсе Крановца в пошто кажпмв ако знајеш.

I ОА-
Св познавајед по носеаето, облеиото које је на авх, в ао зборува-

н.ето. , 
Пв.

По којв зборовв се познавајед важаин ако знајеш.
I
ј Од. 
Зборовнте се многу, н несе домжувајед свите, сано невољку дати кажа.

како го речуване. 
Збород 
Одв, д 
Работа, д 
Иде, д

А тнје каво го речувајед. 
Збород 
Гредв, д 
Роби, д 
Грендв, д

в таШц многу, другв, зборовв, ииаду и по збороввте се, аозвавајед, да су 
Кран|>вци.

ј ' "'• : .-' Пв.
ЈА во која страна се наодад Боввовца в Гаљичанв, у Македонвја ка- 

жвмц ако авајеш н истодкувавна.

Од.
| Еоиковцв и Гаљачавв се наодад, во додка Македонвја, зафа^ајешчв, 

од (јстрово а од бвстрвца, пак кон встов до доспад, в до раздок, во твје 
места се, наодад, Боввовцв • Гад.вчанв.

Пи.
А каде живувајед гаљачаив, а каде жввувајед бовковцв.
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Од. |
Гаљвчавп заиаеље од Солун, вон северовстоку. до доснад, ји до раз- 

лов а бовковцв од бистрпца до горвичево<\ воје дељвд гориу и долну Ма-
кедонију и до нича, н кожув, плавивје, в 
црна која је у твввеш река.

покраи , вардар, кун, север, до

. . • .. • , . 
Аљв виа в на другв страна галвчавц в боиковци кажп мн.

,
Гаљвчапв вмад во Албанвја, овруже деборско. кнчсско, н гјод охрпд- 

ско, и сковско, в тстовско, а боиковцн пе се разљичумају, иа друга страна 
а јазпЕОв, све јо едиаков. .. Г

Пи. ' 

А како се позпавајед Гаљичаните, кажиив ако зиајеш.

Од. !
Гаљичапи се нозпавајед, по местата, нпхнп п по зборуиањето, које је 

одељено а; од север, кога дошл>е,.у Македопија п ио иапред, рсченв, меота, 
кога сс насељпље, и реката, која је у среднпата, љихиа, ,п денсска је Га- 
Л.ВЕ, сс вменује но теја едво, а- но вието њпхно друго, кој» по долну Ма- 
кедоппју, оввје посљедииве све Гаљичанп јв познавајед.

Пи. ; 
Којв се Моравцв, и до каде кажимк ако зиајсш. ' '

Од. .
Морааци се од катланово кон југоистоку до Бардар , в до бвљеш , а

коп встоку слвчаном до црква свпте се Моравцв. '

Аљв виајед п иа друга страна некаде, Моравцв кажимв аво знајеш.

Од. ;
Имајед од Куманопо, заваКајешчв воп север, пак дурп до Дуцав свте 

се Моравцв, покрав, Мораву, на обете странн, до, од каде се, береД в вс- 
течувајед во^ето по Морава, сите се иуравци, које п рск-лта, која; извирад, 
од иад Качанак, се имепувад Морава, в со това сиедочит. |

Пи. 
А кољку парсчнја инајед, сега во Македонија, кажнми ако знајеш.

- ' '. ( ' Од.;'
Ето вољку иаречпја внад, сегашвп с. Македовскп у Македо шја.

а, Кардал.ињја 
б, Брсјацв,

*•• *.•'
•.Л', л.^

-'ѓЃ.'1'К
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д, Шмаци,,:^ 
е, Јуруцв, - 
ж, КржаАнјИ

- 
Кажв мв којв се Кардаљвњја в ваде жввувајед.

Од. 
Кардаљнњја се у долна Македовнја кон северопстоку до Сува.

Пи. 
Кажв мв коп се Врсјаци п каде жввувајед.

: од.
Брсјапцп се, горна Македенија в у Адбанији, охрвдско и качевско.

Пв. } 
Којн се Мијадв, каде жввувајед кажимп, ако знајеш.

; од.
Мвјацв се во горна Македонвја н у Адбанија полоиина окружјс деборско.

| Пи. 
Кажи ми који се УљуФи и каде живувајед, ако зиајеш.

Од.
УљуФц живувајед у Албанију во струшко окружје и у деборско голо- 

брдо, дримско грло, жупа, и пољепо, твје се УљуФИ.

ј 'Пв/ 
Кажи мп војв су Помаци и каде живувајед, ако знајеш.

! ' . Од.
Помаци св, од Серес, коп, северовстоку в од, драма , коп , север, до 

спадско , дури -до рида, тамо Поиаци живувајед а това сс иол.ид иеврокоп.

Пв. , 
А Јуруцп војв се и каде жввувајед, кажи ми ако знајеш.

Јуруцв, турсјка је реч (и значи) одачи , и Јуруца , који имајед стока, 
овцв иљи кози, тцје зиме, ја препасувајед, стоката в долна Македоппја, а 
во љетно време ја терајед, стоката, у досиад, п твје со стоката тамо ље- 
тувајед. .

А пак ков несе занимајед со стока, имајед насељепп, у долну Маке- 
довију дуридо штип, пак в у тиввеш.
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Пи. 
А Кржаљији којп се кажими ако знајеш и каде ашвувајед. >

Од. ;
Кржаљијв, таја је турска, и арнаудска реч, сиешаиа, која значи на- 

швнскв брдско жввување иљв жнвод наричка.
Пи.

А какви другп наречија, од љјудв^који живувајед, у Македонију аљв 
вна вљи аема, важпмв ако внајеш.

Од.
У, Маведонију ииа још Куцовласи в Каракачанп, Арпаутн а и 'огеиш 

п Музи^арв, н Игрибозљпјв, И иалу Грци, којп се вељад по наречијата, њвхнп 
и се лозвавајед, еден со другн, ме^у себе, спте, живувајед, како бра^а, ири, 
живодта царска. ,

0. македонски Арбаноки Турски

Дп.
А само мије јел>исме 

Славјави, иљи, пмајед, 
некојп, другп наречнја, 
кажи ни ако зпајеш со 
ред.

Од.
Несне сано мије току 

славјани се, в русв, н 
Иољаци и Чесв и Србп 
и Словаци и Бугари и 
Хрвати и од сите овде 
речевв, народв јазикод, 
ин је славјански п сите 
се, од једна, Фаиилија, 
ило наречије.

Пв.
Колку брои има свте 

славјанв.

ОД.
У Јевропа вмав бљи- 

ѕу деведесед миљаунп, 
славјана.

Пи. 
Што се вељвд народ.

Аио веч ва јеми сла- 
вјан сепо квште, дон>в, 
Кетер «умеа славјан до- 
Фтоиу, неди, пв«, неа- 
рада.

Уп.
Нук јеии веч, на по, 

славјан јан еде те бр- 
дан еде 11 о љ ј а к еде 
Чехат , еде Србат , еде 
Словакад, еде Бугарат, 
еде , нка, џиввет вату 
скувендуаун, њеразп . 
гјуха вкишњен, славја- 
писе еде џитветјав нка 
њифис сеи «ошњун.

Пу " 
Са нунерунеа квштеа

џи* Славјан.

Упр.
Нде, Јевроџа, киште, 

^ер, нандадпјет мвљјн, 
Славјан ^ер чекач.

Су. 
Чвш поу*ојет њераз.

Су. ;
Аџиба саде бис сла- 

вјанмијус асе вар дахн 
ве гаире, ^пмсељер ^п, 
Славјан, анидап , баиа, 
табир еиље егер беиље- 
рсец. !

Џув-
Саде бис диљис, аља 

Славјан двр ве Кзлљп- 
лар дахи ве пољјаклар, 
ве Чехљер, ве Бошњја- 
клар, ве Словаклар, ве 
Бугарлар, ве Арватлар, 
ис битун бурда андигв- 
мис задељер, јаот исв- 
млар славјанчсс л>нсани 
дврлар аналаџаги.

су. ;
Некадар, савса, вар, 

битун славјанлар.

Џув. |
Квроиада, вар, јаеа, 

доксан миљаун сЛавјан- 
лар вадар. '

Су. 
Кавм неанилр.

1
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упр; 
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Одг. |
Народ се вељвд, љу- 

ди којв се од еден род 
н који зборувајед елна-
ЕОВ ЗбОр, И КОЈВ,; ЖВВу-
вајед и се другарад е- 
ден, со, други, в војн, 
ииајед, једааквв, обв- 
чаји и песии и весеља, 
тије људите јн викајед 
народ а место , во воје 
жнвувад, народ, се ве- 
љвд отечество, од тои, 
народ. ;

Така н Македонциве 
се народ в местово н>и- 
вно је Македонвја.

Пи.
Што требувад задасс 

управувад и да се кре- 
пид еден народ.

Од.
Треба да ииајед цар, 

в управљенвје,' царско.

Пв.
Кој се вељид цар.

Одг. ;
СеЕОИ народ имајед цо 

једен човск избрав тоји 
даји, управувад, да ји, 
бравид од непријатељи 
да им судвд, кога се 
сварувајед некоји ме^у 
себе и да ји навазувад 
лошите ЕОЈН чинад ло- 
шо тавов возввшени чо- 
век се вељвд цар, краљ, 
књјаз, владјетељ, н го- 
сподар а пак страната

____Арбамрм___

Уп. .
Њераз. по*ов, њерв- 

јат вка авфвс цвљн јан 
еде цвл>а повувевдоив, 
џвт, сесп. кувевд, вде, 
цнљи, поровн, еде шо- 
кунвсиет, њв, не^етер, 
еде диљи, кишњен џвт 
сеси адет едв ванга еде 
газуарте, ата. аерази, 
поу*ојет њераз, аио ве 
вдвн нде цвљи поровв, 
њеразв воу«ојет атнија 
ика ата њераз.

Ашту еде шкипитарат 
јан вераз, еде.вендвв, 
етвјсе по»ојн Маведо- 
нвја цвл>и, порови а1>е.

Чпш духет прта дре- 
тоин , еде тазењен, н>и 
н>ераз.

Увр.
Подухет такв јен мре- 

ти еде урдурумеа, мре- 
тас.

Пу.
Циљв упо*ов мрети.

Упр.
Њеразн квшњен бас, 

њв, њерјв, згвдун, ајв, 
твдритов твворује, нка 
асев, твурдввон, кур, 
шајев ајаа ие&етер еде 
префаи побојед, терби- 
јет цли бон кеч, асвш, 
њерји ио*оц ирет, краљ, 
кнез, ордувон, еде, зо-

Турокн

Кави аилр, вхсаи ^п, 
бир задеден олуб ве ан- 
гвљер, дахи, 6а\> џинс, 
муѕабетв, вар, ие авгв- 
љер јашар ве ^ечавир- 
љер бири обирвил>ец ве 
авгиљерпн бирџипс си- 
парашв ве турки ве шаз- 
љиклари, вар, од ериФ- 
љери, канм, маарврлар, 
иља јери Ј|и кавн, јаша- 
двги, јерде, анилр, пе- 
дерљик ол вавнаи.

Дахв , македондулар, 
кавмдир ве јерини дахн 
ондарви анилр Македо- 
нија, хер, 1[НМ, иакедо- 
ввјада, јашарса, маке- 
доилу авилр.

• Су.
Нејљазим , олур , 4ш, 

бвр кавм догрутмаја ве 
дуздурмаја, бир, кавма, 
ве тертиб, едмеје

Цу-
Мухтачиола иадвшах, 

ве дахв падншахљвгин, 
тертвби.

Сув.
Довљет аиги ји ани- 

лрлар.

Кавмларвн, бир, сеч- 
дикљв, адамп , вар, Ки, 
меркум тертиб едсин ве 
онлари мон едсвн душ- 
мавлардан ондара муа- 
1»еме едсин кавга едти- 
гвва мабеииљерииде ве 
газебе ^отуљери душур- 
сун, Ки ангвљер, Ноту- 
лук јапајанлар меркум, 
ел.вФ шаили адам , па- 
дишах аипдр јаод враљ, 
(вучук бејв квез) ве шах 

4
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до ваде држад и госно- 
дарунад , сден, цар, се 
вељвд царство иљв др- 
жава.

Пи.
Које се вељид, нра- 

внтељство.

Одг.
Зашто, цар, саи, не- 

можед да бвдед во се- 
које место, ме^у народ, 
а сам, даго, управувад, 
затова, тои , од, своја, 
страна , св клава, по-. 
мошилци, даму помага- 
јед и да му вршвд се- 
коајод но једна работа.

И сите тије, царски, 
људи 0Л.Д, судији који, 
вршад, но једна работа 
царсва, това је, ирави- 
тељство.

Пи.
Цар какојп нмевувад, 

људите којн ји иовељад 
во дарствово, своје.

Тојн и вељпд, _ 
подаиннцв , аашто, 
пла^ајед даванана, 
РУ, секоја годвна 
чувад.

својв, 
ау 

ца- 
задајн

Пи.
Царските, подаииицц 

Цару, штому се длжнв, 
и како да го слушајед, 
пак да се у.чннад цару 
харни, и мпљи,' кажиин 
ако зпајеш.

туиија, а пор, ајр, 
кузипе еде урдоноји њн 
мрети, у*он ипретвнија, 
свј виљајет.

Пу. ; )
ПОу*ОЈВ, ДрП-'" ' 'тоиеа.

Уп. "
Псв мрети вет смунд 

та убафт, нде пас, вен- 
ди , намеднси , веразв, 
тат, дритојв, вет попре 
ајо, ѕотирот, нка анете, 
ветис, новењоје, њерјв, 
бесушнн, тат, идвфмн, 
еде тат, сосин, нас цн- 
љи кањн пун џв«е, ата 
иерпјте емретис сеи пно 
[ЈНКОП , цили , по сосе, 
кањи пун мретпс че ајо 
аште, дреитетумеа,

Пу.
Мрет сипо, тире, н>е- 

разв, диљв, поја. урду- 
роје нде мретепвја ве- 
тис.

Уп.
Ајв по*ојет епинтар, 

лрсе поаиагопн, епмеа, 
ирету пас вјед вадвса, 
грош лопретаурует.

Пу.
Мретисе еовнтар чре- 

ти чке појан Фаиторвет 
еде сн тата цеџивѓ та 

'убојет нге мрети «ир 
еде тедпмс дифтому не- 
подји.

дахн ^ене ол ,тарав Ки, 
максузу , удуљтерине , 
надншах азамбт ^и бу- 
ЈУРУР Ј еРДе падишахљив 
аналр, јаот максузи.

Су. |
Шертиб ангисинн ан- 

илрлар.

Чункн бадишахјанлс 
ерјерде , ола едемејор , 
кавмн -, а рада,;^и ^ен- 
диси, тертиб, едсан ону 
нчун *1И меркум 1»енди, 
тараФтан , нмдадчиљер, 
јерљештирир, 1\н, о нун, 
хатрина, јардм , едснн- 
љер, ве хер&ес , бирер, 
аиел>, бвторсин.

Ве битун меркум па- 
дишах , адамлара , јат, 
у^умдарлар, Бд, барер, 
аиељ битпре иљер мер- 
кум анилр тертиб.

Падвшах насол анлр, 
ихсани , ^и , ацгиљерв, 
мсркумун Кендј падигаа- 
хљип'е олуб.

ЏУ- ;
Меркум, чаарир, вер- 

гнџпл^ер, ^и она ерсене 
биркач , круша, верги, 
удерљер Ка онларв са- 
ка едсив. I

Су.. |
Падншахин вергаџи- 

љер {111 вадвшаха онун 
хатрина, неје, борчљв, 
ољубдпр ве дахи наснл, 
хизиед, етсанљер, 1>и, 
ладашаха еи, вејсевки- 
љн олсунлар, бааа, та- 
бир ејље егер бил^ирсен.

т 
ј' 
Д 
в
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Од. |
Дужнн се даго почи- 

тувајед и да го слуша- 
јед како што слушајед, 
деца таткаси и да жц- 
вувајед по неговине у- 
редби иљн наредби.

Пи.
Праввтељствана вако 

ји управјајед народиве 
кажвми.

Од.•'
Тије се вељид утро- 

јено, ил,с само држав- 
во , иљи , опредељено, 
нљн пародно те затова 
имајед утројеви! управ- 
љевија 1 самодержнтељ- 
но, уирављевије1 , 2 нз- 
брано уирављевнје и 3
иародно управљенпјс.I

Ни.
Које се вељид, сано- 

државно управљеније.

Од. ;
Саиодржавно, уарав- 

љеппје, се вељид, тује, 
каде што. првељад, ца- 
род сам, тојѓ давад аа- 
кони, н уредби, и уре- 
дувад и повељад, како 
је напубаво, за варод, 
како за деца своји.

Пи.
Еоје се вељид избра- 

но управљенвје.
Одг. |

Избрано иљи уставно 
управљеиије, се вељпд, 
во теја , царстб, Еаде, 
имад, одредено, зашто, 
н до Хољку, внад, кра-

Ув;
Фанторвет,; јан тати- 

бовн, пкра^; бдв тат, 
ев^овн сипв, ев^евн во- 
цат, атин, т& ввт, еде, 
та упоронв, «бас етинт, 
дреитумеа, сеи урдуну- 
неа. ,

Пу.
Тедретајанат, сипо, 

дрптоин њерази дифто- 
иу ншер.

Упр.
Ата у*онте, нде тре, 

сеи вита зентун сен у- 
даитуп, сеи, веразпсе, 
по преајо квшњеи, нде 
треј дретајават, 1, вет- 
зеитун дритумеја удути 
вгидув , дритумеа, еде, 
третис, њеразисе, дри- 
тумеа.

Пу.
Цнљи у*ојет вети зе- 

њјан дритумеа.

пу.
Вети ембан дритумеа 

поу*ојет, аКе, ку, чиш, 
УРАУнуЈе ипрети, вет аји 
еле шарт, еде арадумеа 
еде арадоје, еде, урду- 
вује си аште, матенпр, 
ирењерааи, сипревоцат, 
ветвс.

пу. '
Циљи у*он дрвтумеа 

згидун.

У,пр.
Згидун, сев, притун, 

дрејтумеа, у*6јет, нде, 
мпретеиија ајо кукиште 
арадумун прсе, еде 
са Бнште, краљи

ЏУ-
Борчлт, одуб 1н ихтп- 

бар едсџнљер ве дахи, 
икрам ве мутуупунха- 
трина, насалКн, евљад, 
иедерине муту, олуб ве 
дахи јашасинлар, онун, 
хатрвнин, тертпб, сурн- 
једте јаот, визамијеље- 
рине.

Сув.
Ол, 'тертиблЈер, насл, 

дорудтчрирлар кавмла- 
ра бава табир енље.

ЏУ-
Мервум авилрлар уч- 

уланмиш јаот јанлс, ту- 
тавав јаот тахип едељи 
јаот кавмпн ^н оничии, 
учуланмиш тертибљерн, 
вар бнрп максус тутан, 
тертеб и^внџи , аиклш, 
тертиб, ве учунпу, кав- 
мн тертибп.

Су.
Јанлс тутугуиан тер- 

тибп ангисн деиљвр.
,Џу.

Јанл с тутугунан тер- 
тибв орда анилр 1>п нер- 
де бујурур надншах, ја- 
нлс неркум канон нане 
верир, ве нпзамнјељер, 
дахи ве тертиб едер ве 
бујурур 1п ен ^узељ ол- 
дугу *)Ибн кавма 1»и Бсн- 
ди, евљадларина, ^вба.

су.
Аигисп анилр, сечди- 

кљи тертиб.
Џув-

Сечдикљи, јаот уџет- 
љи тертиб анилр,^и ол 
падншахљикде, нереде, 
тахин олунан вар вичин 
ве, таа, некадараедек,

4*
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љод1 , вдаст, а од тује, 
помногу, ако му је не- 
Јито потребно, треба да 
се правад нови уредби, 
в да се упита, и да се 
договори сонародод.ји 
поаовува при него зада 
се дбговорад, заједно.

, Пи.
Шго се вел.вд иарод- 

но управљеније кажпмв.

Одг.
Народно управљенвје 

пљн, ресиубднка, севе- 
л>вд тамо, каде, немад 
цар, току народод, сам 
си нзбврад, еден, иља, 
иекољку, старцв , даго 
управувајед народод до 
невоје, вреие, које је, 
одредсио.

Пак, посље, кога, Ка 
дојед теја, време, тије, 
старци јц променувајед 
и Другн, паиестувајед, 
зада, управуоајед, на- 
родод.

Пн,
Од каде иолсеме дасс 

научпме за- народине о 
за царствана, како се, 
основаље, ил.и пропад- 
наље и како ломвиаље 
до, сега, кажими , ако, 
знајеш.

Одг.
Од све мцрска, всто- 

рија таја је, многу ру- 
коиомошпа, наука, за 
свјакога човека.

Пи. • ' 
Што је, навпотребпо, 

»а човека, кажпмв, ако 
знајеш.

сат апо нка аЦ'нашуи 
не виште доњисен, нка 
те духет,'ат»ерЈ духет, 
та баронн, Шарѓа, рее, 
вде та Ј аувтв^; вдв та 
бон кувенд, мв дерави, 
едс, воја, тѕрв, кев^тв, 
иопрвнта ЕуипДдвнба- 
шке.

ДУ,
Чвш у*он, њеразисе, 

дрејтумеа дифтоиу.

Уп.
Љеразисе дреитумеа, 

сеи памрет по»он, а^е, 
ку ска иретв по њерааи, 
вет згедан њи сен дп- 
са кријет прета дрито- 
ин, њеразп, ^ер, њимо- 
тин цвљи аштв араду- 
шан.

Опет пастаи, кур та- 
вје ајо нотип ата крн- 
јет поундароин еде Ѕе- 
тер вендоин по преита 
дретовн њераав.

Пу.
Нва ку иувоим тапо 

мсопн, прењеразв, еде, 
преј мпретенијтв, си е- 
ван, вендушвн, сеи ио 
екан умб, едв, са екан, 
сашкуа ^ер ташти дв«- 
тому неподјв.

,Упр.
Нка љвбертв пв* н,е- 

разисе апо, квја;, аште, 
шум нка ндафмеа, пере- 
пас вет верјв.

Пу.
Чиш аште машум нка 

духет преаерјв, двФто- 
му ле подји.

крал>вн, Фурсати , вар, 
^в, ондаи, ,даа анјаде, 
егер бвр не^не, ихтпза, 
все она љазим &в јанл- 
свп јена низамвјељер ве 
дахп, сувал , одуна, ве 
мешверет кавм иљен ве 
даха Кенди хатрина ка- 
вив давед едејор &и те- 
хнаџе, ве бераберинџе, 
мевшсред едсанљер.

Су.
Не авплр кавмин тер- 

тпби бапа табир, еилѕе.
Џу-

Кавмвн тиртвби јаот, 
реиул>пк мемље^ет анв- 
лр, орада Ни падишах 
олмдији јерде вљамер- 
кум кавмјанлс ајиклар, 
^ендпне бнр јаот, бвр- 
некадар ихтпјарлар, Еи 
кав ми бвранги, земана, 
едек теЈЈТиб едсвнљер, 
таа, тахвн, одудугана, 
едег.

Дахи олдем 1ш олзе- 
иан 1>ељиб, меркум их- 
твјарларв, дијиштврир- 
л>ер ве башка, јерљеш- 
тирпрљер Ѓ1И кав мв тер- 
таб еде сурвједте.

Нереден уреле бвљв- 
риз 1ш кав шлар ве па- 
днЈиахљпклар, насд ку- 
рулмиш јаот Фет олна- 
шлар ве насд ^ечивни- 
шл>ер шимдвје едекба- 
на табвр евље егер би- 
љирсен.

Џу.
Битун ихсан тактам- 

инден евет меркун, чов 
Фандељи пљим дир хер- 
бир ернфа,

Недир енчок иухтач 
љик ервфе бана табвр 
ејље, егер, баљвроен.
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Одг.
За човека је потреб- 

во ваинапред рана иљи 
јвствје а посље обљек- 
до в сосовиште, зашто, 
без тије небв иогље да 
живувајед. ;

ј

Пн.
Што ин , јслужвд , за 

ранење ва људвне, ка- 
жвмв евошка.

Од.
Цдодовв, од сгкаквн, 

дрвја в растенвјв и мље- 
ко од домашњв добид- 
цв в несо, од животи- 
њено. ;

Пв.
Који пдодови се наипо- 

љезнн човеку за равен>е 
кажвмв редовно.

Од.
Жвто в пченка п ље- 

бвр (дрво сатрокарпус) 
које је мвогу, позиато 
в пољезно у островине, 
воје на јужно море ра- 
стед в неговијод, плод 
на жнтељите вн сдужпд 
у иесто раќа.

! . 
Пи.

Со што се, обљекад, 
човек кажими, аво ѕиа- 
јеш. !

Старнте људн напред 
убиваље животиње п од 
несото , ѕивотвњско се 
раниље а сокожите, од 
животињето собљекаље.

А по вевоје вреие по- 
сље зафатале, да пра-

*
»те, вка, 

духет доифа дри» сев 
пЉее апх>р пастап тде- 
шнеа еде гатеп прсе па 
ата нук хунде тапорои.

Пу.
Чиш по еругдон пре- 

ушКемеја, њерази, ДЕФ- 
тоиу њиер.

Упр.
Пеива нка , ^нтчвар, 

друна еде рвтетун, еде 
1)умшт нва ^аја ште пи- 
сур еде квши нва жа- 
лурат.

Пу.
Цла пенна јав машум 

нка духет , њерји , пре, 
иоуш^енеа дифтому ме- 
арада.

Уп.
Дри* еде, 

еде друни букис циљи, 
аште шуи њјофтун еде 
нка ндиФ, нде , адаате 
циљи нде, дети, кбљес' 
ритет, еде , уљиндмеја,' 
ктвсе навентљиит . по- 
ругдоје иде, ве ндине, 
уш^емеа.

Пју.
Ме чиш вешин, њерјп 

двфтону по н деји.

УпрР
Н>еразв те вјетер нка 

пара еувравав, жалура, 
еде вка, нвшин жалу- 
рисе еуш^ешин.

Апо нбас двса иотвн 
пастаи, еван, мар, вка, 
љеши табаровн дафшцн

Џу-
Адана мухтачтир, ^н 

ев евсљ бесљемег, јаот 
јемек дахи олдем есваб 
ве сеиер иични меркум- 
свз цљен јашаеде кадвр 
деиљ.

Су.
Бесљеиеги пчун нхса- 

на нељер куланир бана 
табир енље.

ЏУ-
Менвељер херџпнс а- 

гачлардан, ве бујујан- 
лардан ве сут ев хссаљи 
апваилардан, БС, јаша- 
јанлардан дахп.

Су.
Алги меивељердвр 1»п 

адама бесљемеги, очун, 
јарар баиа табвр, еиље 
сраиљен. џу.

Тере^е ве мвснр, бо- 
гда ве екмег (агачп Јхи 
атрокариус анилаи) ев- 
чок, бпљпшпг, ве дахи, 
мераметљи, ангиси 1)П, 
кбле адалара бујан ве 
онун мелвеси од јерљв- 
љере теребе, јерннеиз- 
мет едејор.

Су.
Адам неиљев ^иниир 

бана табпр еиље, егер, 
биљврсен.

Џу-
Кадвм ихсанлар еве- 

љи тепељерљермиш ја- 
шајаилар ве дахи дери- 
љерил^ен јашајанлардаи 
1)0пипрљермсш.

Дахн бирземавдан со- 
нра, башламишлар, ^в,
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вад, од вдвата, гутн, 
кровуваље, аљишта.

Шк наиаосље човек, 
изнашод н некаквп ра- 
стевнјн вао штоје л>ен, 
коноп, и боба^, н ко- 
права н од тије вспре- 
девв в вскајеви се пра- 
ввд пдатно које и теја 
слуасид, човеку, за об- 
љекло.

Како му падвало чо- 
веву лаун даси напра- 
ввд со соваште за се- 
бе

Од.
Задасе чувад од дош 

од студ, од гољема го- 
рештина , в од друга , 
луќавштиње.

Човев иаинапред, си 
аравил кољиба оддрва, 
п од ветки а посд,е за- 
Фатил да правид, јакн, 
ку1|И, од дрво и од ка- 
мен и од другв рабо^е.

Пи.
Свте људи аљв вма- 

јед така здравц и јаки 
ку1>н кажпми.

Од.
Неиајед, току има не- 

којн л>уд» којн живува- 
јед, под церги, иљн сн 
правад, кол>вби, каде, 
стојад в живувајед пак 
се вреносад, ва другц, 
места в тује растегау- 
вајед, цергите, њвхнв/ 
твјељуд» се велЈад цер- 
гари, еКуцци, вл>н, но- 
мадв.

сидраса, едв, нка, ата, 
паиша екјерчкан петка. 

Опет мапастан аерјн 
еуџета еде даса, !|»вте- 
тун, свчиш, аште: љји, 
крп еде .пахбук еДе нн- 
давга еде ака ата т холм 
еде евеќвв.убаројетлла- 
ура циљи еде ајр, руг- 
доје, теаерја, прејдеш- 
мвт. •

Уп.
Поси ека арде, -вер- 

јвне паиеид прета ба- 
роје ирса поруиеа прве- 
ти штавја.

Уи.
Преитарујет вка шји, 

вка ч-тохт нкавапа наде 
еде нка, Кетер, кечмеа.

Њерјв, иатепара, по 
екан барове кцоље нка 
друц еде нка дега аио 
пастав ека заа табароје 
шт ијв те Форт, нка друн 
еде вка гур еде нка ^е- 
тер пувен.

Пу. ,
Џц» њеразн апо квш- 

њен ашту шандош еде 
ФОрт штпји, дифтому.

Уп.
Сквшт , пор , квште, 

њв ЦВД.В, веразв цвља 
поронн иан,^церга, сеи, 
баровн кцола кудуроин 
еде норопн, опет, тује- 
чонте нде 1>етер веади, 
еде, а^е, вчин, цергат, 
АСВШ аерази поу*он це- 
ргатвсв сеа пуп.

јападан Кече јапсинлар 
ве ^ечеден, 1>^ндане ес- 
ваб бичтврирлермаш.

ТЈе[1е ен сонра ери*, 
дикат, едтмиШ, ве бир, 
некадар бујујаклар на- 
сл исе ^етен.јве ^енс- 
ввр ве вамб)% во ппек 
ве онлардаа , бу1>ук, ве 
дахп Фантљв СЈез јапилр 
ангнса ол дах'и, кулла- 
вир адаиа, ^впнмегвне, 
јаот (есбаба). |

Су. |
Адаѕш , аклпа , насл, 

душмиш Ј^и 1хевдине е- 
вл>ер јапсвЕ бана табир 
еиље.

Т1п јаиурдан саукдан 
чок бујук, свџагдав, ве 
д:1хв равре, јарамазљи- 
клардац сакина.

Адам, е^ евел>, јапар- 
ЈШИ ЈЈвндине сулдурма» 
агачдан ве дахи далар- 
дан ил^а сонра башла- 
мнц[ ^и кавв евљер, ја- 
пспв, одунден, ве таш- 
тан ве дахи башка пш- 
љерден. ; 

Су. |
Битун ихсапвн, оиљс 

салам , ве кави , евљер, 
варми бана табвр еиље.

Јок иља вар 'бирџпвс 
пхсан Ки ангп^ер чадр 
алтинда јашарлар, јаот 
^ендппе сулдирмајапа- 
рлар онлар дурдугу јер- 
де ве јашвдигвне, Јјене, 
калкб башка јерде, ма- 
хаљевврљер , ве , орда, 
^ендп чадирларв чекд- 
тир.гер шу нхсан анлр 
сергиџнљер чвнгенељер 
јаот Фираунлар.

II 
С

Ј! 
Ј 
I. 
I 
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А пак по! ногуве љу- 
ди весе преаосад кано 
цергарине од једво ме- 
сто у друго1

Овнје сн правад здра- 
вн и јакв ку1ш на једно 
место , такви, људи, се 
вељад , засељенв, н од 
њвхни, вуЈ^и , се учи- 
нувајед села и градови.

Како се, научувајед, 
људпве иак, да ножад, 
даси прибавид, за себе 
рава, и облекло, дЛ и- 
мајед. |

I

Од.
Св учад,'пак, једнн, 

бидувајед , земјодељци, 
ја орајед, зенјава, и ја 
вопајед, и сејад семињја 
да внсе, родпд , жито, 
пав и другр вешто.

Други б^дувајед лов- 
џвји и ловад животиње 
п рвби , пак ји , прода- 
вајед, и за парате , сп, 
купупајед жито и другп 
потреби задасе, ранад, 
и обљекајед.

! 
I

Тре^и бндувајед ско- 
тохранитељи и тије пдо- 
дад стада , овци , кози, 
коњи и говеда.

И така од њих, про- 
давајешчи^ за пари, и 
така од това жввувајед.

А пак че^гврти, сеучад 
в трговци I бвдувајед, и 
руводјељци, н свпрачн,

Турскн

. .«агаунин, 
Јѓуи шкоин, 

снџупат,1 им, н>н вевда,
II Дв Ј»втф4 1:

Кјн бафовв, шиндош, 
еде Форт штв пји ва вв, 
псндн асвт њеразн по» 
у«он увшатукав еде нва 
штеиат, те етпсе, поу- 
бо.јет катундин еде ше- 
херат.

Пу.
Сипо, мсопн, верази, 

оиет тапо нунд табнјеи 
нревете, ушКемеа, еде, 
дешур црета кишии.

Уп.
Поумсоин, овет, вја- 

нет убојет љароитор цо- 
љароин тродв еде иоу- 
ермонн еде мбјелен Фа- 
ре тајуа , уљеет , дриФ, 
оиет еде ^атер џа.

'Еетер, убојет, ^отар, 
еде ^онте, жадура еде, 
нешка, опет, иоешесин, 
еде пре одат бјеи дри* 
еде ^етер чаш , иоеду- 
хет, по прета, уш^еен, 
еде тавешдн.

Третисе убојет џоја пи 
норуон штоив ту<Ј>а ден 
јии каље шум едељопа.

Еде, атту, нка, ата, 
јамтује шет пре ода еде 
ашту нка ајо пороин.

Апо опет катрвсе ио- 
умсовн еде решпер бо- 
јет еде мјештер еде ви- 
швдоитор, сеи, иефтер,

Иља 1»ене, енчок, пх- 
сани, тепрепмојордар, 
шу сергиџвљер^абн Ки 
бир.јердеп гаирије 1)цде. 

Нунлар, јапајордар, 
Нендпне сагдам ве кавп 
е-1-л.ер бир махаљде ол 
џинс нхсаи, анлр , јер- 
љешик, ие дахи, онда- 
рин ефљерден, 1)0вљер, 
одур нс шехерљер дахн

Су.
Ихсанпи иасд урепир- 

љер 1Ш еде биљсин 1хец- 
днне јееџегп ве^јпмега 
идареедсиц.

Џу-
Уренпрљер, ^еие, ба- 

зцљер чифтчи олурдар, 
1ш топрагп, сурерљер, 
ве дахи, казардар, ве 
тоумљер е^ерљер, дахи 
11и онлара тсре!>е, мев- 
љепспи ^еие, ве башка 
песнељер дахи.

Гаирељер дахн - авџп, 
одурлар, ве јашајаидар 
ем балк аи едерљер ^е- 
ке онларн сатарлар, ве 
ол ахчед.ер ичун ^и ^ен- 
дине тереКе сатн, адр- 
лар, ве башка, пстедп- 
кљери Кн ^снди бесље- 
мегине ве ^нјпннегиие, 
дахи.

Учунџи олурдар дахп 
малдар ^н дамазљие Ј»°.- 
рлар, 1ш меркуиљер, ме- 
вљедтирирљер, буљук- 
љер љен, којуц, ЈЈвчи, 
ергеље, аиванат, ве с-р- 
дар дахи.

Бе дахи, онлардап, 
сатарак, ахче, цчцн ве 
овље, оидан, јашарлар.

ТЈене, дордунџцљер, 
уреиирљер , ^и , тужар, 
олурлар ве устадар, ве 
чадгиџиљер 11и херџиис
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за секакви потреби на- 
ши н уввселенвје.

Пв.
Које се вељнд, руко- 

дјелвје важоми аво ѕна- 
јеш,

Од.
Сите рабо^е, воји св 

правад со рука, се ве- 
љнд рукодјељвје.

А тијв људв, који ја 
правад, твје рабо&е, се 
вељад рукодјељци.

А руводјељцја је де- 
делано, ѕидано, пљете- 
но, швјено и ^кајено н 
другн многу ствари.

Пи.
Што се всљпд, уме- 

јеае.

Од.
Се вељад, тије рабо- 

&е, при воји, навмногу, 
умод човечки, работад, 
а не роввте, н сногата, 
и това је.

Како чтосн, работад, 
живописатељи и свира- 
чи и писачи, и мвогу, 
други рабсЖе унеинн.

Пи.
Што је трговпна, в 

којв се вељад трговци.

Од.
Којп људв преносад, 

зенни родби, од една, 
страна, во друга, иљв 
рукодјељији пак тамо и 
продавајед, наде , што 
несе ра^ад, ил,ц това, 
весеработид, ето твје, 
људв се вељад трговци 
а работата имсо вел>ид 
трговпна.

препас те духед, тоате 
еде газуарте.

Пу.
Циљв, у*он, дораде- 

мун двфѓону нбдјн.
. (' г. ,'

Џитв пуна», циљи у- 
баровте медора поуво- 
јет дорад«и!гн.

Апо ата аераз цвљи 
поебароан аха пуна ио- 
у*он дорадемунтор.

Апо дорадемун, аште 
дешун муроатун, «урум, 
чепв еде ве ^ет еде Не- 
тер шум сен.

Пу.
Чаш, поу*онте , дии- 

сора.

Уп.
У*ојет ата, пунанге, 

диљвн , машои , менди 
верјисе пуноје апо до- 
рат еде трупи, нук еде 
ајо аште.

Св поиуновн халиш- 
врујтар, вде, ввшилон- 
тар, едв шрујтар, еде 
шуи ^етер пуна.

Чвш аште речперљик 
еде циљв у*он речпер.

' Уп.
Циљи, веравв, чоин, 

уљиндиеа, тролнс, вка, 
ва ава нде ^егер, еде, 
сев, аште, дорадеиунв, 
опет аКе поешитвн, ку- 
вук, уљиндет , сев, ајо, 
спунонте че ата њеразв 
у*онте речнер, апо пу- 
ввт Јш иу*овте рсчпер- 
љнк.

вхтвзаја в^ шазљввлара 
^вндиивзе идаре едер- 
љер.

л I °У -АвГн анвлрељвнјов-
двги бана табир еиље е- — '— ,Сев.

Бвтув ишљер &в ан- 
гнљер, ељден, јапјљир, 
аниљпрлар ^и ељин ја- 
пвси.
Дахвјапан адамдар, ол 

ишљери уста анвлрлпр. 
Иља устаљвктвр јов- 

ук дуварјапвсв урублу, 
диКме, ве *аатк, дахи, 
чок гаире иесвељср.

;Су. 
Анламаг ае анвлр.

Дсвљирљер од лшљер 
10 ангијанинда, енчов, 
адамн, ак лв , ишл>ејор, 
пља, ељљер, ве теисси, 
денљ шумеркумдпр.

Ив насл, вшљерљер, 
накашчидар ве чад1вџн- 
љер, ве јазпџид.ер , ве, 
чок башка , лар , дахи.

Тиџарет недвр ве ан- 
гвљер туџар аввлрлар.

Авгв ерифљер ташвд- 
тврврлар, топрагвн ме- 
вљед тпгиљер, бир, та- 
равдан гаиреде јаотељв 
јапдирмсљер ^еве орда 
сатајорлар; нереде, БВ, 
мевљеамејор, јаот, нер- 
кум ишл.енмес.

Иште ол ервфљер авв- 
лрлар тужар, ве овла- 
рнн вшн тиѕарет авалр.

V.!

4: .

I', 1

'.г^.
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Пи.
јА трговцн , какоја, 

зеиејед и давајед, сто- 
ката каѕвми. ,

Од. |
Трговци , од , кадеја, 

вревајед, за ла друга, 
страна даја восад сто- 
ка, јакупувајед , за иа- 
рв поевтино, в тамо ја 
восад, даја, продадад, 
поскапо в од вишакод, 
које, ин преидувад, со 
това лавувајед.

Едви пак јамењјава- 
јед стокава која ја до- 
несље тујеикоја врвид 
ва това иесто, пак ѕе- 
иајед друга, стока за 
веја и ја восад, тамо, 
ваде је поскупа ја про- 
давајед, за нари, ЈЈЉП, 
ја мењјавајед за стока, 
друга земајед.

Ш. 
Што се вељид, пари.

ОдЈ -.
Царв, новета, једи- 

ввцв, тнјв се одсеченн 
од стребро вљв здато, 
ва конади н секоји ЕО- 
мад уште когаје одсе- 
чев у царството своје, 
в тога и тује мујекда- 
дена, пресечена, вред- 
вос , иљи цена, кол.ку 
гроша Каодвд надава- 
ње и земан-в у трговиви. 

!
Ето за тијс се заме- 

нувад секаква стока за- 
что, • ва стребро , II на 
здато , ценава , нигде, 
весе мењавад, затоваје 
готово секаде еднаква.

Лу.
Апо речоерат, св по- 

нервв едв е«в ̂ уа Д«- 
Фтому њавр.

Уп.
Речперат ввакувоев- 

гревв по вретачовн ва- 
доњи Кетер ана, те Цја 
поебјев, орехас наљир, 
еде а&е ночовв лревта 
шесвн, маштрвпт , еде 
ика врценеа, циљи, ио- 
прце;е ме ајо поровв.

Њициљн опет повда* 
роив те ^аја цла екав, 
бије а^е еде цла.шкон- 
те ваато вевдв опет ие- 
рин Ј»етер ^аја вре аја 
еде почовв, а^в куаште, 
иаштрввт вошвтвн пре- 
хас сев вондаровв пре- 

Кетер иарн.

Пу, 
Чиш полон хас.

. Уп.
Хас (ода) ветветвн ата 

јаи вреуи вка сриасеи 
нка фјорји цопацоп еде 
пас цов на еде вураште 
преум вде, миретенија, 
еветвс, еде, а т а е р, 
а^е аштв вомун епреФ- 
иеа бомун сеи ајо пав- 
тоиеа сагрош, ташкон, 
нде епмеа, еде меркеа, 
вде речперљик.

Че преата*уандароив 
^втчиш ^аја прсе васр- 
нв еде вафјорите, пав- 
тунеа кркунде вув ан- 
даронте, вре ајо аште, 
^нкунде 1)Вт сесв.

Ја тувардар насл алр- 
лар вјѓверврљер, мали 
бава табвр еиље.

Тужардар , вередеи , 
каддврирлар , мади, 1ш 
башка тарафа ^отурсун- 
лар оцу ахче ичив, сатв 
адрдар уџусчес ве ора- 
да ^отурљер ^в пааљи- 
исс садтсинлар, ве ар- 
тикдан 1хц ангп, артар, 
овдара ол иљен јашар- 
лар.

Базпљер, ^еие, маљи 
днаштнрнрљер . ^и ан- 
гвји орда ^етвридп гн- 
ин вс дахи 1ш орда 1^е- 
чеи јерде ^еве алрлар, 
башка мад' овв вчун ве 
ону ^отурурљер 1»и Даа 
пахаљн олдугу јерде са- 
тардар, ахчевчвв, јаот, 
дицштирарљер малнчув 
башка адрлар.

Су.
Ахче недевљир.

Ахче , таввљер , пара 
бирљикљер , овлар 1»е- 
свктирдар , ^умпшдев , 
јаот алтвдан варче даа 
ачав ^евди падвшахљв- 
кте ^есвк олуб ве ова- 
кд дахи, орда, она ку- 
јук твр ^есвљмвш, ки- 
иет јаот Фвјат кач круш 
адш вервше ^вдеџек т«- 
царет ехаљпде.

Иште овлар вчнн дји- 
штевср херџннс мад ип- 
чвв Ки 1|умнше ве алт- 
нан Фијати ич бнр јерде 
диишшшес, онвнчиндир 
емеп херјерде, бврџввс
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IX.
За пет делови од зе- 

ијава.

Пи.
На кољку деловн ре- 

ковме, какоје, од^љена, 
земјава кажими ако зпа- 
јеш како се дељид су- 
вотана.

Од.
На пет, дељови, иљи 

конадн.
Јевропа, азија, афри- 

ка, новн свет, а окаја- 
нија.

Пи.
Еажнии иешто за Је- 

вропа ако знајеш.

Од.
Јевропаје наимаљи ко- 

мад од сева зенја, а наи 
вросвештени , дел, од, 
другиве четври који сме 
ји рекље.

У јевропа, земјава је 
плодовита а појасод ве- 
трена је умерен.

За у јевропа над су- 
вово место оо зенјопи- 
сно, казнваае, до 280, 
мил>ауии, л>удп, живу- 
вајед.

И људн, којн, се, у 
јевропа нојазиците њи- 
хни се наодвд дасе од 
нвогу пл>енена. а вјеро- 
исповједанаји инајед у 
јевропа, хрпстијански, 
турскв, еврејски, јевроп- 
ци, се наипросвештенц, 
људн на земјава п уме- 
јад секаквп рукодјелјп 
в хуметностн и гољема 
трговина вртад.

IX. 
Препес поча нка трол.

Нде са лјеч кииа*а!и 
посн аштв удаатун тро- 
ли ди*тому, в<едји сиу- 
дајет сатан.

Упр
Наиес все сеи, допа.
Јеврбпин, анадол , а- 

фрик, *ретн, ререе еде 
медисур детис.

Пу.
ДпФтому дољвсен пре 

јевропа недји.

Уп.
Јевропа аште мавогљ 

цо» нде џа» троли апо 
машум марун вешт нсе, 
пка ^етер текатр цил.п 
иокнмн »аш.

Нде јевропа; троли, 
аште иСељме ул,индет, 
апо брези , ерас, аштс, 
нде масе. •

Нрен нде јевропа на- 
венди сат нбас тролин, 
шкрунедифтунеа$ер280 
миљцп њераз пороин.

Еде њерази циљп јан 
нде јеироаа мбас гјуха, 
те етисе уџнндвт тајан 
нка шун Фнса апо нва, 
беса , кишњен ,-нде је- 
вропа, крштен , турчи, 
ибрамисе, јеврописе јан 
машум .мсуур , аеразв, 
натрол еде иарннвешт 
^итчиш дорадеиун. еде 
впшоломеа еде речпер- 
л>вк иад

IX.
Топрагин беш , ољс 

шиклара,

Некадар, паји, сури- 
једтс демишик ^а насл 
бутопраг , ;ољешиктнр , 
бана табпр, енљс огер, 
биљирсен куракљик на- 
сл, паиљашир.

Џу.
Беш павја јаот, пар- 

чоје дахи.
Европа, анадол, ара- 

бпстак, јецндуњја, ве 
ортаденизин адаларина.

Су.
Егер биљирсен јевро- 

на пчин, бана , табир, 
епље.

џу.
Јевропа ен уфак пар- 

чедир битуи дуњјада.
Даха енчок, шафкљи, 

паји гаире, дордунден, 
!ЈН ангиљерв, анмишик.

Јевропада , топрагп, 
меивељидир евет куша- 
ги карарљидир.

'Ец јевропада , ичпн, 
курумааљ, узере , џоду, 
уду, таквич ардпнџе таа 
280мил.аунихсан јашар. \

Ихсаи, јевропада, ^и 
булунан онларин љ пса- 
нвљери ардинџе, буду- 
нур Ни чок задеден ола.

Дахи вман удтирафн 
вар, јевропада хрисјав- 
чес мисниианџес, ве и- 
бранмчес јевропаљилар- 
др, Јаи енчокариФ нхсан- 
др, дуњјада, ве алашп- 
ктирлар , хер^инс; ^е- 
сериш ве муџ^затлар ве 
бујуќ, тицаре^, чевирвр- 
љер. |
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Како се дељид, јевро- 
на кажпми ако знајеш.

Од. Г
Се дељид, на седам- 

најесет страии ил>и др- 
жави н овије се, Вељи- 
кобританска , Данска, 
Норвешко-Швеција, Ру- 
сија; Француска, Бељги- 
ја, Холаидеска, Герман- 
ска, Ируска, Аустрпска, 
Швајцарска , Шртугал- 
ска, Шнанска, Таљјан- 
ска, Турска а Грчка.

И за Азнја, каждмв, 
нешто ако знајеш.

Од.
Азпја је , наигољеми, 

дел од земјава а поја- 
сод ветрена која је но- 
многу тоаол, и земјата 
многу пдодовита је.

У Азпјасе раЦд мно- 
гу растенији, кафа, чаји, 
и други богадство нос-

ни дрвЈа.
Које у Азија, имад и 

рудници, за стребро,, и 
злато, ц бесценати ка- 
мење.

И во Азнја се напло- 
дид род, човечки, пак, 
од таде се, растуриље, 
ио мествма у земјава у 
Азсја ииад до 782 мп- 
љауни л>уди жцтељд, п 
тије који се тамо оста- 
наље ирости, и дави, 
помногуте и мвогу, бо- 
жници н незнајед нногу 
рукодед>ијн в худолѕес-

Пу.
Си нодајет, јевроаа, 

дифтому недји,
Уп.

Удајет наштаиадијет 
.ана сеи урдунумеа, еде 
лата, јан, Ингиљизис?, 
Данпсе, Шветисв, Брда- 
нисе, Френгисе, Вељги- 
исе, Холаидисе, Герма- 
иисе, Прусисе, Немцв- 
се, Швамцарасе, Порто- 
гаљнсе, Шпанпсе, Тал>- 
јонисе, Туркунвсе, еде 
Гречиштисе.

Цу.
Еде пре Анадол ДОФ- 

тому њнсент по н дји.

Уир.
Анадодц, аште мате 

маде пјечи нка џи* тро- 
ли ано, брезин теерас, 
аште машум нгрофт еде 
тролин шуи и^ели аште.

Нде Анадол уљиндет 
шум ритетун кафе, чаји 
еде Кетер иасунјате чпо- 
бијен друн.

По иде Анадол киш- 
те еде мадем пре срма 
еде фјорји еде гурапа- 
иаитумеа,

Еде нде Ападол, по- 
уштошин ул^индмеа ње- 
раза опет икаа^е удерд 
кан мбас анат тетродис.

Нде Анадол,' киште, 
1>ер 782 миљин вентл-п, 
еде ата, циљи, јан а^е, 
ембеч памарунвешт едв 
шум , перендисес, еде, 
нув дијн шуи дора дв-

Сув.
Јевроааи насол, наи- 

л>аширлар б^на табпре- 
ил>е.

Ду.
Аирилир !1И, он једн, 

тараФ узере, јаот иак- 
суз ве дахи бунларднр, 
ИНГИЉИЈЛИК , Данљак, 
Шветљик, Кзлљик, Бељ- 
гиљик , Холандпзљик, 
Германљик, Прусљик, 
Немцаљик, 1{ашерл>вк, 
Портокалљик , Ш п а ц- 
љик, Таљјовљпк, Мис- 
нн имаиљвк, ве Уурум- 
љвк.

су.
Ве Анадолинчнн, да- 

хп, егер биљирсен бир- 
шеи баиа табиреиље.

ЏУ
Аиадол енбујук, иаји 

дир тонраг, деруниде, 
дахи рузјарин, кушагп, 
Ки булунаи спзнјадеси- 
ни сиџакдир ве топраги 
чок меивељидлр.

Анадолда, мевљенир, 
чок ве херџинс бујума- 
клар ве кафе ве чаји ве 
башка дахи мамуна^е- 
тирен агачлар.

'Аиги ^и, аиадолдавар 
ве мадемљикљер 1)уми- 
шден , ве алтндан, ве, 
џеваир ташлар дахи.

Ве анадолда мевљен- 
мпш нхсанин задеси ^е- 
не ордан доКул.мишљер 
будуњјашш, тарафда- 
рина.

Анадолда вар таа 782 
миљаув пхсани јерљи ве 
онлар дахи 1>и ангаљер 
орда олуб , калмишлар, 
бахул ве јабани даачо- 
гуау, ве чов, имандан, 
дахи ве чок занаједљер 
бил>нејордар ве мучват-
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тва, како что знајед Јв- 
вропеици.

Пв.
Каква је АФрвва ва- 

жинв ако знајеш.

Одг.
Афрвка је, најтопљи, 

дел Ј земјава, а помала 
од Азвја в погољеиа од 
Јевропа а у другв, ра- 
боКе је пуста и без људв 
и неје насељена со ино- 
гу људв.

Житељикоисе у Афрв- 
ка црнп се, н диви и ве 
цросвештени.

У Африка имајед мво- 
гу неста који се пуств, 
в во тије, места жнву- 
вајед лафови, мавмувв, 
слоновв, носорозв н дру- 
ги зверовв, в у рекпте, 
виајед гољеми змаји в 
(кроводвљи, ланјв).

Во Африка, секаквв, 
плодовв, се ра^ајед, в 
тдмо у Афрвка, нмајед 
ногаве, добри , коњи, в 
мвогу, руди, златнп, а 
житељв воји живуваед 
тано внад до 60 мвља- 

' унв људв.

Пи.
Что знајеш, (за вова, 

свет Аиервка) какиии.

Од.
Анервкаје заградена 

оволу наоколу, (од свте 
страви со вода.

Америка затова се ве- 
љвд, новји свет дека 
од старо вреие иеја во- 
знаваље, људиве, таја,

итунји еде ввшиломеја. 
си чвц, Дин, јсвропвсе,

II о св аште Африкин 
двфтрку нвдв.

Уп.
Афрнв аште вва ма- 

шум вгрофт, пјечв вде, 
тролв апо, мавогл., нка 
Авадол еде иаиаде вка 
јевропвн апо вде Ѕетер 
вувев шкрет, аште еде 
па аераз еде вук аште, 
вшатуиув мешум њераз.

Њеразв , нде Африк, 
јан зеае еде, егер, еде, 
панарвештвв.

Нде АФРВЕ киште шум 
венда ЦВЈБВ јан шкрет, 
еде нде ата вендев по- 
ровв , аслан , маимува, 
Фиља брвњвундас, еде, 
Кетер егресира еде нде 
љумат , квште , џарпун, 
маде еде вуљчедра.

Нде Африв уљеет 1)И- 
тчвар п^ед еде а^е вде 
африв впште, Форт иор 
каљ еде шуи мадем фјо- 
рисе аво вендљи, диљо 
вороив а^е кцште, 
60 миљив њераз.

Пу.
Чиш дјв пре«рети рее 

двфтому.

Ув.
•ретв рве аште, *ур- 

ун &арќе пре^ерве ока, 
џвта ава неув,

#ретв рее, вре ајо у- 
•он «ретв рее прсе нка 
мотнв вјетер сун вањјо- 
фун, вераз, ајо, ана си

лар 1«и наслјевроиаљп- 
лар биљејорлар.

Су.
Арабистан, васлдвр, 

бана ^абнр, еиље, егер 
бил>ерсев.

. I ЏУ-Арабвстан, евсиџак, 
ољешнгв дуњјадандир, 
дахв даа ^учук анадол- 
дан вв даа бујуг јевро- 
вадав: иља гаире ишљо- 
рде чолдвр ве вхсансис 
вб махалаиик девљ чок 
ихсан иљен дахв.

Арабвстанвн јерљиси 
вхсан олуб&а че ресинде 
сијахдвр, ве јабави, ве 
дахв бахул.

Арабистанда, вар Ни 
чок јерљер чол булунан 
ве ол јерљерде дахи ја- 
шарлар арслан иавиун 
Фиљ бурун бовнузљи ве 
башка џанаварлар дахи 
ве чавларвв, дерунаде, 
вар бујуг, јиланлар, ве 
хаждерљер дахв.

Арабнстанда херџввс 
меввелѕер иевљенир, ве 
орда арабвставда, вар, 
пек, исљах, бев^вр, ве, 
чок нлтн мадемљер да- 
хв вља, јерљиљер, ^в 
орда, јашајан, таа, 60, 
миљаун, вхсанв, кадар 
вар.

Су.
Небвљврсен, јеннду- 

њјадан банатабвр сиље.
Џу-

Јеви, дувја, тавиј&н- 
дан, вушанивдвр, хер- 
бвр тарафдан суаље.

Јеиидуњја , ол, вчув 
авнлр јевв шафкљнк не- 
вчин, кадим, зенавдан, 
вхсав ону бевљемез 
љержвш, од тараФи, &н
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страна аљп имад а в&тв 
дел сувота, од земјава.

А у љето, 1492, год. 
по Христа посље ја про- 
нашол сдавва ^еновен- 
СЕИ моревлоиец Христв- 
Фор Колумб.

А прво описување за 
оња дел, го наиисал, и 
го вздал ва ввдело аме- 
РВЕО веспучв пак аоне- 
гово, име вово, наиде 
нвјод дел одвенјавасе 
вељвд анервка. '

Амеракаје влодовнта 
земја које, од амервка, 
взл,егад, ше^ер, ;духавЈ 
свнвло, бобаК и нвогу,
ДРУГИ 11ЛОДОВИ.. |

И во Амервка се вао- 
дад многу рудви, пицв 
од злато и од стребро.

А људи у америкасе 
бројаддоб-70 »вљау- 
вв војв едни од људвне 
освестеннсе а понногу- 
то л>уди уште двви јесу.

Пп.
А каква је Овајаввја 

каѕвнв ако знајеш.

Од.
Окајавија се вељид у 

едев реч сите острови, 
који се расштркани по 
Окајаввји и тамо се бро- 
јад до 4 миљауни без- 
божници и дивјацн 
људи.

И јевровцв вмајед та- 
но векољку рвсјанн кои 
се наместевв, • в жвву- 
вајед. !

Арбаност

покиште еде пјечв, ив- 
спсе сати, вка, тролис. 
. Апо нде, вера, 1492, 
вјет мбас врвштв, пас- 
тајц ека џет мендер *>е- 
новвс детвн ерандотуи 
Христафор Колумб.

Аво, вара, шврумеа, 
ирев ијечв, ајо по ека, 
швруу еде, ека еа, ма- 
«ретви опет нбас емнн 
етввт рее пвтшвв пјечи 
вка трол, у«онте, аме- 
рвка.

Аиервка аште (штов 
п^ељшиа) трол аао нка 
аиервка двле, ше^ер, 
дував иавев оамбук еде 
и!уи Петер п^ељмеа.

Еде вде Америка у- 
ирндет шуи мадеи нка 
фјорв еде нка срма.

Апо њеразв нде аме- 
рики унуморов ^ерб-70 
миљин циљв, двса, нка 
геераз јан уагрвшун апо 
те машума, њерази, ма, 
егер јан.

Пу.
Аио си, аште, детин, 

медвсур дифтому недји.

Пу.
Детав медвсур у«он- 

те мењв фјаљ цитве а- 
даат цвл.в јан дердув, 
шбас, окајанв, еде аКс, 
унулоровн ^ер 4 миљвн 
паперендвн еде егр ае- 
раз.

Еде јеврописе квште 
аКе днса гштера п,ил>в, 
јав вендошвн, еде, по- 
ровн.
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даа бвр бешввџв исе ву- 
рављвв топрагдаи вар.

Ил,а Ц^2 урумвје се- 
ведиве разбулмвш нам- 
Кимесвеха денвзвјузеи, 
Христифор Колумб.

Дахи евељ каљем бе- 
јанн меркум, исеја, јаз- 
дрмвш ве чикардтмиш, 
вшикте амервко весиу- 
чп 1)ене нам1хвмесненвн 
псмиве јенибудунан иа-1 
јц (топрагдан дувјадаи) 
америка авилр.

Јеви дуњја, меивељи 
топрак тир, 1Ш јевиду- 
н>јадан чикајор, ве ше- 
1ер ве тутун ве (мавв- 
љик чввит), ве панбук, 
ве чок башка мепвељер 
дахи.

Ве, јеввдуњјада, бу- 
лунур чок мадемљвкл.ер 
алтвдав , ве ^умвшден, 
дахи.

Иља ихсан јенвдуаја- 
да санлр ^и таа 6—70 
миљаункадар, ангиљер 
^и, базпљер, вхсандаи, 
авламиш, тердар, иља, 
ихсавин чоклугу дааја- 
бавв дчрлар.

су-
Орта денизин адала- 

рин сеитЛ)ери, иаслдир, 
бава дивср егер бпљер- 
сев. ЏУ-

Орта деввз, адалар, 
деиљир окејан, бирКе- 
ља миљен ^и битун ада- 
лар кбље семтине орта- 
деввзииде ве орда саи- 
лвр дахв таа дорт ми- 
љаун кадар, енчеби ве 
јабавв вхсап.

Дахв , ве јеиропаљи- 
лар бираекадар храств- 
јав орда, вар ^и анги- 
љер јерљеишв вв 
лар.
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Пи.
- Мије, у који дед, на-

звмјава, Живуввие, ка-
ѕв кв, ако, знајеш.

Од.
Мије, живуваме, во- 

јевропа, у царство, Тур- 
ско.

Пв.
А каѕо се вељид, на- 

шево, оточество.

Одг.
Наше, отачаство , се 

вељид , Македонија , и 
није, се ииенуваие с. 
Македонцв.

А каква је Македо- 
нија, иљпјеродна, иљи 
не, кажвнв, ако «шајеш.

Од.
Македовпја, кон, цсто- 

чна, в, кон, јужни. краи, 
мошне ј«, родна.

А кон, занадии, крав, 
МакедонсБИ, и кон, ис- 
точни, краи, адбански, 
вмајед, високв, планпње 
којв у њнх, рана, не 
хоже, да уздреје, сека- 
де, нити, пак сејад, у 
внснњено.

Пв.
А воји се, таје. пла- 

нвке, ѕажимп, вненом.

Мокрино, надбабуна; 
и иад иорече, у Маке- 
донија.

А во Албанвја, стогово 
в кара орман, од струга,

На нде цидш цЈвч, пр - 
мн троди, пориоќ, ди«- 
то му њиер. . ;';'.'

На пороа», Дде јевро- 
па, аде маретвнија , те 
Турчишт.

Пу.
А по си, у^он-ѓе, ати- 

ниси, те, тоно.

Уп. >
Тоно, атинвсур, у*о- 

јет, Македовв, еде не- 
ве, на#опн, Македокисе 
сеи Македоњјан.

А по сиашто , вендн, 
те Македонијсе , а по 
уљеев, берв&ед, сеа јо, 
двфто иу, не дјн.

Уп.
Македонји, вка, ку- 

дел> , дилв , еде , нка, 
иесдвт, скаји, уљиндет, 
Фортшум, берв1»ед.

А по нка, скајите, Ма- 
кедонја , ку перендон, 
дилп , еде нва , кудељ, 
дилв, скајите, шкппнји- 
се, кнште, налт, бјешка 
по, нде, аја, дри*, нук, 
лјеке, })0кунде, асонет, 
нук, ибјелн, нде наљти.

ПУ- '. 
А по, циљи, јан, ата-

бјешка, дифтому, мееиин

Упр. \
Мокрино, ирив, баб^у- 

на, еде прмн, порече, 
нде Македонјн.

А ао нде, шкнпинија, 
сто^ово, еде забелв, зе-

су.ј
Бпз, анти паји, узере, 

топракта, јашарис , ба- 
на , табир , еиље , егер, 
биљарсен.

Џу-
Виз, јашариз , јевро- 

пада, миснаииан, иадп- 
шахљикде.

Су.
Ја насд, анилр, би- 

педерљвгннис.

ЏУ-
Бнзим, педерљнгвмиз 

анилр, Македовија , ве 
биз, дахи, македовлу а- 
нилрс.

' Су.'
Шу , Македоннјаиип, 

уљКесн, насл. аџиба, ме- 
ивељлми, исе, деиљ, ба- 
натабир еиље, егер, би- 
љирсен. :

Цу. ;
Македонијада, ^ун, до- 

гуси, ве к бље , уџуна, 
пек, меивељи дир.

Иља, ^ун батиеи, уџу- 
на , македонијанин , ве 
*,ун, догусп , уџуна ар- 
наутлугун, јуксек, љас- 
љалар, вар, ^и, онлар- 
да, тере1«е, пишејетиш- 
мес, хедјерде, не дахи, 
пч, ^ене, екмез'л>ер, шу 
јувсег, ехаљије де.

Су. ;
Ја ол, л.ајл>а'лар, ан- 

гвсидирлар, бава, табир 
еиље, ади аденџе.

Џу.
Мокрина, бабуна узе- 

ринде, ве порече . дахн, 
Македонија, ул^есинде.

Иља арнаудлУгда^сто- 
гово, ве караорнан, стру-
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кун север шар од тетово 
кон запад, бастра, од, 
гостввар, кон југ, < ува- 
гора од ворече, кок за- 
пад.

Пи.
Каква је, аљша, у 

жакедовију, кахвш , ако 
знајеш.

Од.
Македонеја, је, од, 

средннјод, иојас, аемни,. 
кунсевер , до егеиског, 
морја. |

И у долну Македонв- 
ју, тољку , је , нвзпја, 
да у звмна, доба, стока 
на, свозвна , пасед , и 
без ранење , жавувајед, 
као, овци, ЕОЊН, говеда, 
и многу, другв. \

Пи.
У Македонија, стока- 

на њихва, аљи све тује 
свјадржад, нљи, донду- 
вајед, и од доруга стра- 
ва, кажвмв ако знајеш.

Сета, стока , од, ма- 
кедонскиве, а од, албан- 
скине, иланиње, узимно 
време, у долна, македо- 
ннја, и у тесаљвја, жв- 
вувајед, и пасад. !

Пи. |
Каквн, плодовв, сера- 

^ајед, у Македонија, ка- 
шнии. ако знајеш.

Од. |
У Македонија, се ра- 

секакви, влодови.
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зе, ака,
меснат,
тово,
дон, дили, бвфа, нка,
гостивар, нгу<Цете, ие-
сдит, иаљи, сАги, нка,
норсче нгуанатв, вупе-
реидон, днли. •'.''

Пу.
Сиаваа, аште нде Ма- 

кедонјв, дафтоиу виер 
недји.

Уп.
Македоијв, у циндет 

нка брези, месдвти, тро- 
лис , нка мурањји , ^вр 
детиц, те егеасе.

Бде нде Маведони, те 
иоштис , чекач ^ а ште, 
ун^ет, се ионд«, нотин-
1'С ДИМН, ЏОЈаЏН*Д1Ш!|,
колосе, еде, паушј^емеа 
иоровн, сипо, денд, каљ 

еде Кетвр, шум.

Пу.
Нде Маведонв , те- 

џоја, етисе, апо, пас, ер 
а^е, зајец, сеи , повјен, 
еде, нка доњи, ^етер.ана 
дифтолу, њаер, не дји.

Уп.
Џнта, џоја, нкабјеш- 

кат , мааедоаисе , еде 
шкппинисе, нде мотнн- 
те днмн. нде, македонн, 
поштис, еде, вде, Јенн- 
шер , поровн , еде ко- 
лосе.

Пу' 
Си уљнндмеа , поу-

љиидет, вде Македонји, 
диФтому, недји.

Упр.
Нде Македонн, поул- 

иидет, питчвар, уљинд 
меа,

гадаѕ, јарв^еџе, тараФа 
шардаг, калдеандељедеа 
{јув, батисиЈана, бастра, 
гостивардан, кбље, та- 
рафа, курудаг, поре- 
чеден ^упбатиситарафа.

Су,
Македопијанин, авасн 

наслдир, баиатабирејлЈв 
егер биљврсен.

Џу-
Македонија, булунЈр, 

топрагин, орта кушаин- 
дан,јари^еџеје ^идерек 
шухаинороз, денизнн, у- 
џупа, јаот (Ј^енарииа).

Бе ашаја , македона- 
јада, окадар, љимандир, 
^к, кш, земанда, мал, 
бвтун, кш , отлар , ве- 
беслемемегиљеп , јашар 
наслКп, којунлар, беи- 
1>ирљер, с-рлар, ве чок 
башкалар, дахи. 

Су.
Македонијада, оиларп 

мадв, еп ордамн тутар- 
лар, исе, ^љир, ве ба- 
'шка тарафтан, дахи, ба- 
натабир епл>е, егер би- 
љирсен.

ЏУ-
Битун, мал, лакедо- 

ивјадан , ве арнаудлуг 
љаиљалардан, кш, зе- 
мавинда, ашаја, маке- 
доиијада, есаљиде, ве 
јенишеврде, јашарлар, 
ве отларлар.

Сув.
Неџипс, меиве,мевље- 

нир, македоиијада, бава 
табир, еиље, егер бнљир- 
сен.

Џув.
Македонијада, мев- 

љеиир , херџипс, меи- 
вељер.
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Пи.
Кажимв, који се, по- 

именце.
Од. 

а. Пшеница,
Бардарка.
Црвенка.
Црнка.
Шутарка.
Осатка.
Дренвнва. 

б. варвва, и за печење.
Науд.
Боб.
Сусам.
Вариво.
Гровзе.
Сиокви.
Маслвнви. 

в. за збљекање.
Боба1|
Копрвна (сввла). 

г. за пушеље.
Дуван.

Пи.
А јељнЈв, секаде, у 

Македоннја, плодно иљи 
није, важвми, ако зна- 
јеш.
„. Од -
Неје секаде, плодовн-

то, току во Македонија 
а и у Албаннја пмајед, 
гладни и високи, исста 
у ѕоји, несе ра^ад, жито.

Пи.
Који се тнје иеста, 

важими, и за Маведо- 
нвју, в за Албанију.

Од.
У Македонију, Подѓо- 

р, бабунскн, моријовски 
и бптољски, изие^у, би- 
тољско н , охрндско, а 
кнчевско.

Пу.
Дефтому нјер, диљи 

јан, емин, ноас, енвн.
Уп.

а. Грун.
Вардарисф.
Кучисе.
Езваа.
Грунишут.
Осатка.
Груни кравис. 

б. циљи, позвјен, еде- 
ничен.

Наут.
Бакла.
Сусам.
Орис.
Руш.
Фиче.
Улија. 

в. Предешур.
Оанбув.
Мндафш. 

г. пре тирја^иљик.
Дував.

Пу.
А по нде Македонн, 

^ввунде, венди, улшвд- 
нун , аште, сев, нук, 
двфтому, љиер. 

Уп.
Нук, аште, ^икувде, 

љеитун, по, нде, Маке- 
доап, а ао, еде, нде, 
шквпинвј, квште, ла бе- 
рв&ет, еде, вевдвве, 
ваљт, иде цнљв, нук- 
љиндет, дрв*.ПУ-

Цаљи јан, ата, вен- 
дип, двфтому, њиер, еде 
пре иакедови, апо, еде 
прешкипвнји. 

Уп.
. Нде Македонији, иа- 

љесји, те, бабунас, мо- 
рвјовас, еде маљесјнте, 
манастирнт, вапар, орв- 
јес,еде,«анастирит, еде 
врчовв.

Су.
Банатабиреиље, анги- 

сндирдар, ве, исим, всии 
ил,ен. .

* ЏУ> 
а. богдалар.

Вардарбогда.
Криези.
Карабаш.
Деведаш, (^учлв).
Кзлка.

б. капнајаплар, ве, пи- 
швренљер.

Нухут.
Бакла.
Сусам.
Пиринч,
Узум.
Инџир.
Зеитивтанељер. 

в. Есваб вчун.
Паибук.
Ипек. 

г. тирјаЈшљвг ичув.
Тутув.

су.
Аџиба, иаведонвјада, 

херјерде, меивел.имидвр 
исе , девљ , бана табвр 
енл>е, егер биљирсен.

Ду.
Меавељн, херјерде, 

дсиљ, иља, маведонија- 
да дахи, ве арнаутлук- 
да, аџиг, јер1љер, вар, ве 
јуксев, ангиљер, &и еха- 
љиједе, тереКе, мевл»ев- 
мез.

Су.
Ангвљердир, меркум, 

јерљер, баватабир, еиље 
ве македонијада, ве ар- 
наутлуг, вчун, дахн.

Џј. '
Македонијада, бабу- 

ва, даалари, моријова 
дааларв, вд ианаствр, 
даалари, нКисиортасвн- 
да, охријениН манасти- 
рнн, ве крчовааин.
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А у Адбавпја, тетов- 
ски, и г)стиварскв, оо- 
дгор, обѕне, реки, ди- 
браискв, голобрдо дрим- 
еко, ГРЈ|О, џупа, и од 
спне странн, стоговскв, 
водгор, јОвнје, места се- 
наигладнв.

И л>удв од, оиије 
места, снте, странству- 
вајед, едаи, со заиатв, 
серанадј други, со пдо- 
дење, стока.

, ! Пн.
Л во тије места аљч 

аеиа, некоја, љеснцна, 
да ое аронајед но како, 
бв могда рана од земју 
да растед, за тои, на- 
род, зада се, ранад, п 
живејад кажпми.

: Од.
Такабн могдо љесно 

да се умножид рана, у 
тије места, ако, започ- 
над да ; садад кролпвр.

!•

I Пи.. ' 'I
Л у каквн места ра-

стед кроипир.

Севаде растед дока- 
де што нмад паирад у 
впснна, по плавињено.

| Пи.
Како се посејувад та- 

ја рава, и како се, ра- 
ботвд пак да иорастед 
ваквмв:.

I •• ' : 
'; ј ,0д.
Кро^пир иљи брбуш- 

кн твје немајед, друго,

А|О, вде швииинаја, 
иаљв^свја, те, тетовас, 
еде јгоствварнсе, еде, те 
дуји , рвЕа , те двбрас, 
гола брда, грика, едрп- 
мвс, џупа, еде , нкадп* 
ана иаљесија сто^опас, 
че квја вендин, јаи, ма- 
шун, « а бери1)ет.

Еде, њеразн, нка, кји 
вендин, пас, вет, шкопн, 
на ана те ветуи, диса, 
ме мјештерјп, поуиЉееи, 
1>е трн уш^еен, мештон- 
меа, џоја.

ПУ'
Ано нде ата вендцц,

ска доњи колаи тауџин- 
дет, чаш, са помундет, 
уш^емса ика троли та- 
ритет вре, верази, ајо, 
ирта уш&еен еде та по- 
роин двфтому њнер.

Упр.
Ашту мундет, љееен, 

та џоушумофт ушКемеа, 
вде ата ве ндин ие даш 
њиер тамбјелн (кртола 
кромпир).

Пу.
Апо нде, си, вендгш, 

рв?ет вртола.

Уп.
Тзикунде ритет ^ер ку 

киште иапрат нде наљ- 
ти мбас бјешкат.

По си, побјелин, ајо, 
уш^емеа, еде си, упу- 
нојен опет таритет дпФ- 
тоиу њиер.

Упр.
Кртола ата скпштен, 

Кетер «аре по нка ијск

Иља арнаудлугта, кал- 
^ѕандел.енпп , ве гости- 
варип , даалпр , л^псп, 
рскалар, дебренпн, гола 
брда, дрпмкоду , кожа- 
џик, ведорт, бнр тараФ- 
таи , стогоиа даалари, 
бујерљер, епчок, ач тпр- 
дар.

Ве ихсани, бујерљер- 
деп. бптуну, гурбе.тчи- 
дпрлар, базил^ср, зана- 
јстиљен , бссље1][|рл.ер, 
гапрел>ер, нал , ЈКЈВЉС- 
мег, пљеи дамазљик, ту- 
тарлар.

Су.
Аџиба ол мааљ л.ер- 

де гаљиба јокми бнр ан- 
гц колаи ^и будуна бпр 
турљи иасл ^и еде за- 
хире, јерден , бујуја 1111 
ол кавмин бесљедпгдна 
дахи , бапатабпр, енље.

џу.
Онље ола, биљир, пек 

јеник ^и, захцре, чока- 
л'ан сии ол јерл.ер еха- 
љиде егер башдарсељер 
Ки патата, ексиил>ер.

Су.
Аџиба неџпнс Ј«рље- 

рде патата бујар.

Џу-
Херјерде бујар Ки не- 

реје едек папра варисе 
јуксегљикте љапљалар, 
ехаљвједе.

Су.
Ја насл, еНпнр, мер- 

кум бери^ет , ве насл, 
ишљеиир 1>и ^ене бују- 
сун бапа дцвер.

Патаиин башка, тоу- 
му јоктур иља, патата-

5
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семе тову рд порастен, 
кромпир зрноио се ра- 
сечувад на четори вљи 
на осам преку среде но 
саио, дупквве, који се 
на зрново, да се оста- 
вад , на резанкине , у 
стреде.

Пак така по трв ре- 
занки у секоје огвиштв 
иљв, куКица, да се аа- 
иретајед у вемју, дури, 
да, взрастед, трева, а 
това вадаљеку огњиш- 
та дасе.

А како треба посље, 
да се работајед кажама.

.Од.
Од кога ^а израстед 

треиа, посље треба, да 
се загрнувад , трекава, 
сано цве^ево, да оста- 
нед непокрвјено.

И така, кромпирод в 
земи растед и од љвс- 
јево покрвјени у земју, 
блдувад кромпир.

Пв.
А посље како треба, 

да се управувад, кром- 
ппрод за јадење кажи- 
ми ако зннјеш.

Од.
Посље увшјв кромпд- 

рв да се очистид земја, 
од њвх по това аво са- 
каш, варјв, вљи, печјп, 
тога а у место л>еб сду- 
жад.

Пв. |
А семе како се чувад 

вљи секоја, година , се 
лосејувајед кажими ако 
знајеш.

кртода
накатр
сн
иат цнли
љет мб
ндв

Оавт, 
ашка 
тапо
^ерта бн, аие 
еде ајо, д>ет "" 
ште пат.

Апо св духет пастајв 
тапо увунојет, дифтому 
вјиер.

Уп.
Нка вур дот бјв њи- 

ер БОЛОФИ пас таи духет 
тамбаљоџн КОЈО»И веч, 
луљат тамбетиџ ,• паи- 
баљу швн.

Бде ашту вртолн нде 
трол рвтет еде вва Фв- 
лат ибаљуум нде трол 
бојет кртода.

Пју.
Апо пастаа си духет 

та удретонте, кртолв, 
прегранмеа, двфтому, 
повдји.

Уп. ;
Пастајн љаје вртолат 

та увастров трода ака, 
јао ибас андав звје даш 
пјеке атаер еде вде ве- 
вдв бук ругдоин.,

Пју.
Апо «аре си порунте 

сен 1)вт куш вјет поуи- 
бјелн, двфтому, њвер 
повдјв.

нин бабвндан, 1>есв- 
љир дордте јаот, секи- 
»де битенп бврвбирта- 
рафа, ортаја,, ^н, саде, 
башвн дељиќљери бозу- 
лмаиб ^в јорга, орта- 
свнда калсиц.

Беве оиљеј учер јОвга 
хербир оџав ;ичвнде са- 
р-ла јервв деруввде таа 
бвддввпџе едек дахв о- 
џаклар серек олсунлар.

Су.
Ја насл љјазнм олдеи 

ишљенсин, бава, табвр 
еиље.

Цу.
От бујудвинден сонра 

олдем , љјазвм , 1в то- 
праг вл>ен сарлмак оту 
|[В саде чвчеги сарлма- 
миш калсвв. :

Бе оиље, пататалар, 
јерпн, деруввде, бјјар, 
дахи јаиракдардан сар- 
гвљи, јервн,' дерунвде, 
иатата олур. 

.Су,
Ја олдем насл ЉЈазпм 

}]1! тердвпљемеје, пата- 
талар јемег вмуи бава, 
табир, еиље, егербилш- 
рсев.

Совра икаввер пата- 
талари Ки топраг, паК- 
љенсвн, олден, сонра, 
встерсев кавиадтарЈа- 
от вишвр ол земан, ве 
екмег јерине, дахи, ја- 
рарлар. ! . 

СуЈ
Иља тоуи васл, сак- 

нр исе хер сене е^пљмр 
бава табвр евљв егвр* 
бвљврсев. ј . /



0.

Кромпиро, 
исвопувад,

•® '^^>*ч

есењп се 
Д земв, на

двор и се оде-бувад по 
гољеии, који се за ја- 
дење а свтив, војв се, 
за сене.

Току секово у топло 
несто и у песав заире- 
тано се чувјад до про- 
љед, воје, треба, Да се 
сеје нпак.

Пв.
Од вага је, позната, 

Маведонија и со ошто је 
црофаљена кааими ако 
звајеш. |

Од.
Македоннја бида по- 

Фаљева, у време , цара 
вељиког Адександра.

И сега под вдаденн- 
јен његовоѓ царског ве- 
љичества , ељвфшаплп, 
судтан абдул азвс, аза- 
мет наисдавваје.

И мнје прн хиводта, 
вегова, живуваме, сите, 
људв војв!сме у Маве- 
доавју као браКа.

Каквн обичаји, н пе- 
сни у Македонвју пма- 
јед важвмв ако знајеш. 

| 
Одг.

Обачаји н песнн тије 
се кногу несе, докажу- 
вајед тову некољау ов- 
де &а кажа. .

И то на краи у вв>и- 
гава се одељени.

ј

Пнт.
А камо иесни турски 

в арбаискв.
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Уа.
Кртолн нде мотинте, 

вјештас поермонте нва 
трол јашту еде удајет, 
матетраш, прегранмеа, 
тевогља префаре.

Еде по Фаре нде вен- 
ди нгрофте сде нде шур 
мбаљумун поурунте ^ер 
прндевера циљи по ду- 
хет та емтојебјед, еде, 
опет.

Пу.
Нка вур аште, њјо*- 

шнн Македонји еде ие 
чвш аште љавднроитуи 
дифтону њиер по н дји.

Уп.
• Македони ишњен л>а- 

вдароишвн, нде, јетин, 
те мпрети, над, Скеа- 
дери.

Еде ташти мбас, ур- 
дурунеа евтисе мретпс 
инад судтан абдул азис 
азамет, нашуи,<непдер, 
аште.

Еде ва нбас поруиеа 
етв се поровм џи* њје- 
раѕв циљи јеии нде Ма- 
кедонисв влазер.

-, ПУ- '
Апо св адет еде кан- 

га вде Македонв киште 
ди*тому по н дји.

Упр.
Адет еде канга ата- 

јан шум нув удифтонте 
џи*, по двса, кату, та 
ДЕФТО.

Еде ајо нде љиберхп 
васкаи јан удан.

Пу.
Апо прее, сва ванга, 

турчипат еде шкип.

1)уж земани- 
нда, ерцн , дерунсдеи, 
чнкарирдар, дишарн ве 
ољеширљер, даа бујук- 
лар јемег ичии дахи у- 
Факдар то ум ичун.

Иља тоуму сиџак. ма- 
аљде ве кум ичинде ^о- 
иук сак нцр таа, пљЌа- 
за сдек 1ш љјазом , ода 
земана, едек ,

Су.
Шу Македонија ангв- 

земацдан . бељиднр, ве 
дахп неиљен иџетљадир 
бава , табиреиље , егер 
биљпрсен.

Џув.
Македонија метхљн, 

имиш , ^в, нам1]имвсаи, 
вде и Скендер падишах, 
зенанивда ве шимдн. 
Дахп ељифшанљи, сул* 

тан абдуд азис азамет, 
бујурудмасинда, ев аек 
иџстљи двр.

Ве бис дахи онуи са- 
исинда јашајориз бптун 
ихсан аигиљер 1ш Ма- 
кедонпјада одуб нс би- 
радер ^ибп. 

Су.
Ја насл сипариши ве 

туркиљери Македонија- 
да вар бана табир еиље 
егер биљирсен.

ЏУ-
Сичариш ве туркиљер 

мерЕум чок, тирдар, ^и 
тактим, едиљмее , иља, 
бирнекедар бурда, ди- 
вереџеим.

Ве одахи ^и }]итабин 
уџуиа ол>ешив, тирлар.

СУ-
Ја неден, турви, ЈОВ, 

турче ве арнаутчес.
5*
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Од.
Турсви и арбански &а 

изљезад у треНа књвга 
кога, &а бидед, готова.

X.
За небеснн тјела.

Пи.
Каво се вељид, таја, 

наука која нас учид да 
познаване вебо и тјела 
небесввх, казкими, ако, 
ввајеш.

Од.
Таја ваука се вељид 

звездоброина.

Пи.
А что може, авездо- 

бровнава наука да нас 
научид кажвми ако зна- 
јега.

Од.
Звездобронна, нау- 

ка ^а нас научвд, даји 
позваваме, тједана, не- 
бесно, н слвцено и зве- 
здвне, н други , многу, 
како п каде стојад тнје 
и каквц се н кољку се, 
надаљеку једна од дру- 
га и како се вртад.

Пи.
Што се вељид, небо, 

кажиив едвошка.

Од.
Небо, се вељвд, онеја 

које се, синејед, надн^ 
внанего, како дасе, за- 
љепени, го, гљедаие, 
сднцево, и месечинана, 
д звездино.

Турчиш .Мв^.до- 
тдиљвн, нде, ^нберти,

, чаљисе.Прв

Сн у*онтв , ат», ису- 
меа, цвла, по на нсује, 
тањјофвн 1хељи едс тру- 
пат чиља се , дифтому, 
њјиер по н дји.

Уср.
Ата, мсумеа, у*овте, 

јујењјофтупимеа.

Ну.
Апо чвш, мунд, јује- 

вјоФтуни мсуиеа, тана, 
мсује, двфтому, вјиер, 
по в дји,

УИ.
ЈујевјоФтуни мсумеа, 

дотна исује, та поњјо- 
Фин труаа те чиљисе, 
еде, днлан, еде н сат, 
еде ^етер шум, си еде, 
ву дурова ата еде си- 
јан едв каса јан љарг, 
вја, вва, Кетер, еде си 
^аркоин.

Ајо чајељ чвш .у*оин 
днфтону, њјнер.

Чијељ, у«ооЕ ајо ца- 
љи, подукед, мавен, пр- 
мвне, еде, нде, ајо, си, 
тајан, евџитув, по.пш- 
коим, ДИЛЈВН, еде, анза, 
еде, нсат.

Турче , ве; арнаудчес, 
учунџу Китабда чикаџа- 
влар. 1

X. 
'Бојун те нељер хеса-

ЛрИДС.
Сув.

Ол пљаи, насл, деп- 
љар К и апги бизн уре- 
неп 1)ОЈу бепље)ељии ве 
дахв, ^ојун , тенељерн, 
банатабпр , евље , егер, 
биљерсен. <

п »•
Ол иљим анилр Фал-

ЏПЉИК. :

су:
Шу ол Фалџи иљнми, 

нсје, уревебиљир, бизи, 
баиа, табиреиље, егер, 
бвљирсен.

Ду-:
Ол Фалџи иљвми базп 

уренеџек ^и ^ојун тене- 
љсрини, беиљејељпи, ве 
^унеши, ве јилдвслери, 
ве башка чоклук, дахи, 
насл, ве переде, дурур, 
онлар ве наслдирлар ве 
некадар бнри Обпринден 
ирак олуб, ве насл, те- 
верЈБенпрљер.'

I

Су.|
ПТУ . ^ог . не апилр, 

бана, табир енље,

Бог, авлр, ол,^в, иавв 
^орунан, уѕеримнзе, ве 
ону узере, јапшнг " 
вазар, едервсј ^уиешн, 
ве, абубаји , ле јалди- 
сљери.
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И товаје, таква, ши- 
рина; која неседомеру- 
вад, нвкогаш.

Ш.
Л каквоје 1 , слнцено, 

ваѕвмн ако знајеш.
Од1 .

Слнценојеј, ваљчесто 
како некојеј влопче, и 
само, од, себи, светљаво.

ПЕ.
Којн се вељад, увеади 

кажимв. | 
Од.

Звезди се вељад онпје 
који се, светљивн, капки 
вако, да се, заљевени, 
за небоно, итвје дава- 
јед, здрак, од себе, све- 
тљвв , нама , у 
доба.

Свите, звезди , алисе 
еднакви , вљп , несе, и 
какоможед, секоја засе- 
бе, да се познајед , и, 
да се, раздељпд, једна 
од, друга, кажими.

Од.
Једни, звсздв, самв, 

од, себе, се светљивп, 
а пак, други,, темви се.

Светљиввае, звездп, 
несе, вомѓстувајед, од, 
нестово, своје , а од, 
светљивине звеади, одвд 
ввдело, вотемввне.

И од, теја ввдедо, на- 
темнине, звезди, ии, све- 
твд, затова, декасе, вр-

Бде ајоаштс, асиш, 
жан, дш сномасет, ас 
њвер.

А ло, сваште , дплв, 
дифтому, недја.

• Уп.
Дплп аште, румбулак 

сидоњји, љамче, еде, вет 
нка вете, *рет, аште.

Пу.
Циља, у»оЈен Јује, 

тому, њијер.

Уи.
Иса, у*овте, аја, цв- 

љи, Јан, *рет, певк, св- 
тајав, нџитун, нбас, ^е- 
љп, еде ата епнн «ретвв 
вка, вет вете, неве, нде 
иотинте, натан.

Пу.
Џитвет, исат, апо јан 

сесп, сви, нук, |ан, еде 
свмунд, пасцла, превет 
тауњјофет, еде, тат да- 
јет, њја, нва, Кетер.

Уп.
Диса, јувјен, јан вет, 

нка, вете, бајен, дритин 
апо ^етер, јан, ерсим.

Исат , *третин , нук, 
љуан, нка , веидвн , те, 
ветвн, аио ,'. нка , - исат, 
чпобајен , дритд , шкон 
пашмеа, нде ерсима.

Бде нка, ајо, дрвтвн, 
нде, исат, те ерсима, 
у бане дрнтин, преајо, 
прсе, рукодојет, ата,

Ве шуиеркуи , оиље, 
^епншлш-двр, 1)0, анги- 
св, ^љчутуќенмес, ич 
бир, земан. 

Су-
Ја ^уиеш , пасљдпр, 

бана, табир, еиље егер 
бпљпрсен. Џ.у-

^унеш, Јувардакдир, 
топ, танесп^аби , дахи, 
^енди, ^ендјипден, пар- 
лак.

Оу.
Ангиљер, анилр. јил- 

дпс , бана табир еиље.
ЏУ-

Јолдпсљер, анвлр, он- 
лар, 1ш, апгиљер, муне- 
вер, олуб, дамлалар, Кп 
^ог, нчун, јапшнг, Ј>иби 
^орупаи,' ве ондар, дахн 
^ендиинден. парлак, зи- 
ја верир, бвзе, ^еџе ае- 
навинда.

Су.
Битун, јилдчсљер, а- 

џиба, бир, џиис, мидпр- 
лар, исе, девл>, ве, иасл 
еде бнљир, хербир, Кеп- 
ди ехал.цде, беиљенспн 
ведахп, папљашсин, би- 
ри, гаиреден, бана, та- 
бвр, еиље.

Базијилдпсљер, ^ендо 
^енднгиндеи , \ нарлак- 
тирлар. Ј

Дахи, ^енвЈ 
Кујидирлар/

Кенди, јервндеа тенрен- 
мезљер , иља , муневер, 
јилдислардав, ишик, ^п- 
•дејор, куЈиљер узере,

Ве ол, ишпкден , ка- 
раник, јилдисљере,шаФ- 
кданир, (анденљик, ^и- 
дер,) ол, нчуп, 1и вују,
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тад, темнине , звездн, 
околу светљиввне.

Пак, нтемнине све- 
тад.

Које слцено је, свет- 
љива и неиокретна, зве- 
зда.

Теја, грејед, нјаосве- 
тувад, зеијава. наша.

А зеијава, нашаје, од 
тије, темаи, звезди.

Пн.
Звеѕдпне, аљисе, ви- 

стнна, тољку, мал-и, ка- 
ко, што се, гљедајед, 
нама, иљи, не, кажимн, 
едношка.

Од.
Звездиае, мвогу, го- 

љеми се, току, нана, се- 
гљедаед, иаљи, зашто, 
се, многудалеку, од, нас 
лав затова, сегљедајад, 
нама, маљп.

Пи.
Слнцено, аљсе, мес- 

тид, иљи, не кажими.

Одг.
Сднцено, неје, повре- 

тно, нвтн се, местид, 
лак пекуда, акунам се, 
гљеда, како, да се, вр- 
тид, околу зенјава, а 
тсја, несе вртид, вигде.

Пв.
Мошве харно, когаје, 

така, това, зашто вељад 
људи, слнце, огревад, и 
заоди, кажими.

Одг.
Така, нан се, чинид, 

као, да заодцд, н огре- 
вад, а слнцено, све на-

јујен, ерсина, ^арве, иса 
те, *ретин. ^,

Опет, еде, те, ррсиив, 
бајен, дрвтн.

Цнљн, еде,,диди, 
аште, *рет, еде, сув, 
гриште њвјује.,

Ајо, бвје, еде, мбаје, 
дрвтин, прии трод тоно.

А потрод, те, тоно, 
аште нка, ата, исат те 
ерсииа.

Пу.
Исат, апојан, врте. че- 

кач, вогљ, си, чуш, по 
ушнконте, неве, сеи, нук 
дифтому, њјиер.

Уц.
Исат, јан, шуи, мад, 

по , на , удукет, вогљ, 
прсе , јан, шуи, љарг, 
нка, невв, опет, преајо 
ло ушикоите, неве вогљ.

Двли, апо, ндаројет, 
сеи, јо, дифтоиу.

Уп.
Дили, иук љујет, асјо 

нук, гриште , кркунде, 
едс љечилоите, неве, сн- 
та уруколоје Карѕе, тро- 
дин, апо, ајо, нув, &ар- 
које крвунде.

Пу.
Форт иир, по кураште 

ајо, ашту, прсе, ФОАИИ 
њераз, днлн, дуал, еде 
иерендон дифтону њиер.

Уп.
Ашгу, набојет, неве, 

со та перендон, едета 
дууљ, апо дили, пас ер

Јилди(;љер, текерљенир-
љер , шу парлакларин,
такијандаи дар.
, 'Вене, вујулар , дахи,
шафларлар.

Анги Ј«и, Јјунеш^пар- 
лак, јвлдбстер, ве дахи 
тепренмејен.

Меркум, парлар , ве- 
дахи, шафладтирир, то- 
прагимзи.

Иља, топрагиз, олкујо 
јилдисљердендир.

су.
Јилдисљер , гаљиба, 

акикатмцдпр , окадар, 
Кучук, насл^и, ^озу^ур- 
љер , бизе , исе , деил>, 
бава табпр еиље, бир, 
^еред. Џу-

Јилдисљер , чок', бу- 
јуктир. иља, бизе, ^озу- 
^ур, ^учук, неичин, чок 
бизден, ирактирлар, ^е- 
не , овуичин, ^орунур- 
.љер, бизе, Кучуѕ.

Су.
'Бунеш, аџиба, тепре- 

нврми, исе, деиљ, бана 
табвр, еиље. !

^У 'Бунеш, јерљндир, ич 
дахи, тепренмез, бирјер- 
ден, вебизс 1/орунурисе, 
дахи, 1>и, насл, долаишр 
топрагмз , такијандан, 
пља, р чевириљиес; вч, 
бир, јерде. I 

Су. :
Пек ЈИ, ачан, меркум 

оил>едир, ве неичин нх- 
сан, дејор^и, ^унеш а- 
иденар, ве каушур, Ј да- 
хи, бана табнр, еиље.

, Бизе, шоцље, ^орунур
сан^и, каушур, ве аиде- 
нир, лља вунеш, еп бир-
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једно, место, стовд, вв- 
то, огревад , ннто, вак 
ваодид. |

Току, спротн, слнцено 
земјава, наша, се иестлд 
и у 24. часовв , се за- 
вртувад , сама , окоду 
себе како, орев, наврх, 
иљи нагозер, когасе вр-
ТБД. ј

Да затова нам се чп- 
нид, аљи, однд, слвце- 
но, пав огрсвад, и зао-

А зенјава, декасе, вр- 
тид, сама, окоду себе на 
осовавата, своја, спроти 
слнцено, аа това, биду- 
вад, ден н

Ш.
Но,каао, бпдувад, ден 

и ноЈц когаје, така, ка- 
ко, что вељиш, кажими.

Од.
Зеијава декајетемна, 

пак, ивељчеста, сднце- 
но, јагрејед, само у јед- 
на , половпва , која је, 
кон, него , заиртена, и, 
таја, половина, севељид 
дан. '

А друга, половина, 
тога, кога негрејед, слн- 
цево, бидувад, темнина 
иљи

Но земјава, кога се 
завртувад, окоду осови- 
ната, своја, така, едно, 
подруго, нзд>егајед. сви- 
те, страни,с^роти, слнце 
да тааа, васекоје место 
бвдувад ден и

навиввнди, рји ас, дууљ 
ас, перендон, опет.

Цо наиар, двЈцн, тро- 
лн, тово, пољвЕундет, 
еде, нде, 24 саатв, ук- 
сујет, Карке ветвн, си 
доњи, ар, аанаји, сев, 
ва Фунд, кур, поруко- 
лојет. "

По преајо, веве, ва- 
бојат, сеи пошков дили 
опет дуље, едв перен- 
доје.

Апо троли, прсе, ру- 
кодон те, вет ^арке пре- 
^арке, на муљартин, ве- 
тис, вапар, дилан, пре- 
ајо бојет дит еде натн.

Пу.
Лпо си бојет дит еде 

ватн, кур , аште, ашту 
си чуш е*а, дифтому.

Уп.
Тродин, прсе, аште, 

ерспм, опет еде румбу- 
даќ, дндин, ибаје, веч, 
вде, њјани, зииси, цда, 
аште, ксумун , на пар- 
дили, еде, ајо , зимсв, 
у*онте, двт.

А по, Кетер, зиисв, 
атаер, вур вув бије ди- 
дин, бојед, ерт, сеи, 
ватн.

Пор, троли, кур, по 
укусујет, ^арве, муљар- 
тин, теветис, ашту, н>и-. 
мбас, ^етер, дељип, џц- 
те, ават, наиар , дпли, 
Не ашту, на иас, вевди 
мерев, бојет, Дцт, еде, 
натн.

јерде, дурур, Мне неа,- 
вденлр, недахи, каушур.

Фекат, Ј)Унеше, кар- 
ши токрашз, тепренир 
ве 24 саад, харада, че- 
вирил.ир , ^енди такп- 
јаидан, долашарак , шу 
пеипз, ^нби.бабвда, јаот 
дибинде, а чан , чеви- 
риљпр.

Дахп, овиичпв , бизе, 
^озу^ур, Јхи, сан^п, 1,а- 
дејор, ^унеш, ^ене, аи- 
деипр, ве каушур, дахи.

Зпра, топраг, нсичин 
чевириљир, јанлз, таки- 
јаннвдав, ^енди, диаги- 
љине, шу ^увеше, кар- 
шн, ол ичун, олур, 
ве З^еџе, дахи.

Ја вас, олур, ^ув, ве 
^епе, дахн, ачан , оиље 
олдуугва, дедипш, ^ибв 
бава табир епље.

Ду.
Топрагмз, чупки, ку- 

јиднр, ведахн, јуварлак 
1)уиеш , аидепир , бор, 
јармљпгива, Ки авгиси, 
ова, карши, чевирик, ола 
ве, ол, јаримљнк , ^ув, 
авдр.

Дахи , гаиресв , јар- 
мљпги, ол земав , ачаи. 
^упеш, аидеамее. одур, 
каравик јаот ^епе.

Ил^а топрагмѕ, ачан, 
чевнрцљпр, ^енди, дин- 
гиљин таки јапдаи оиље 
бири, бнр ардп(|да би- 
тук тарафлар чикарлар 
1)унеше , карши , иште, 
оилЈв херјорде, олур 
ве, ^е^е, дахи.
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Па. ,
А и наку аљи се вр- 

тид .земјава аљк пс ка- 
жнми ако знајеш. '

Од.
И ако се вртдд, зен- 

јава у 24 часа једнош- 
ва осованата , своја , и 
пав, иедостојувад, све, 
наједно место, тоќу на 
секоје, завртупањје. се 
поиестувад. вако , низ- 
страва ќога однд некоји 
човев сиротп слпце.

И така св завртувад 
у сваке , 24 часа , ппз 
страна саиа околу себе.

А странапаје, тољку, 
гољема и длга, таја го 
опашупад слпцено око- 
лу, наоколу како некон 
обрач, гољем, кага се, 
кдавад иа земи н у стре- 
девр од обрачод стојпд, 
зенјава, кнко , качуље, 
мало п вачево иесе до- 
бошкад нпгде, дообра- 
чод.

Тако в сднцепо, сто- 
јвд сиротн странава, н 
мпогу дал,еву зад зем- 
јапа в несе, добошкад, 
нпкогаш, др обрачод, 
нвти до земјава. 

. И зенјава потов, об- 
рач вртејеКв се, севоп, 
ден сама со себе завр- 
тује се онолу, слвцено, 
за једпа годнна време, 
вотои, обрач, еднош, у 
годвна.

И това. њејзнно врте- 
ве дурисе вртид околу 
слнцево, бвдувајед у^ѓо- 
дпна четирп, времпњја, 
прољед, дето, јесеп, и 
ѕима.

Апо нрушв и((го увсу- 
јет тролин;<Јв 
тоиу нв дјл.'

Еде _._..„„__, 
иде 24 'см^ѕ&ер, па 
нуљартпв Твв«т еде о- 
пет аув Дуроје веч, на- 
ње вендв по вапасњјп, 
ксумеа, поуљуе*., спио, 
нде њи ана, вур, пош- 
кон доњи њерји напар, 
тедилин.

Еде ашту увсујет^зде 
иас 24 сат нде, анате, 
ајо вет ^арке пре^арке 
ветпс.

Апо ајо ана аште че- 
кач маде еде ^ат вија, 
јентоје, еџшите, диљин 
^арке вре 1>арве си до- 
њи, ра« маде вур увеи- 
дојет н трол, апо нде, 
медвсин нва, ра*н, ду- 
роје трол, сндоњп шег, 
те вогљ еде, шега, нук 
увревајет врвуцде ^ер, 
ра»ин.

Ашту еде дилии, ду- 
роје, нааартеана, еде, 
IIIум љарг враи тролни 
еде :нук унревајет асав- 
ер ^ер ра«в ас ајо ^ер 
тролвн.

Еде тролин мбас, кји 
ра» меуксумун оас дит 
вета, првет, поувтејвт, 
пр^арке, дилин, преви, 
нотпмот ибас ајо ра«в 
њиер нде вјетин.

Еде ајо ксумва етјат 
увсујет ѓарке ди- 

лнн убојет нде вјет ватр 
мот, нрндевера, (вера 
беар) вјешта еде двин.

Су.
Аџиба башва, турљп, 

чевириљарми бутопраг, 
исе, денљ, бана, табор, 
еиље егер биљирсен.ЏУ-

Ве дахн, чевириљир- 
се трпраг, 24 сахадта, 
бирДеФа, Цндн, дннгн- 
љине ве Јјене бар јерде 
дурмајор, данла, иља, 
хербар чевирдигиве те 
иренир насл бвр тара- 
Фив дерунвден ачан ^н- 
дејор бир авги ери* ^у- 
неше карши,

Бе оиље, чеввриљвр, 
1>и хебвр 24 сахдта та- 
раФ пљеи ^идеерек Кен- 
ди тавпјанвнда.

Зира шутара* окадар 
бујуктир ве узун, дахн, 
1»и 1}унеши кушадтирвр 
такнјаниндаи ^н бнр ан- 
ги бујуг. чембер, ^ибн, 
ача^г којарлар јерде да- 
хи орта есаљиједе чем- 
берден топраг дурујор, 
Ј^учук Фучуџрк ^иби ве 
од ФучуџиЕ ич бвр јер- 
де чеибер, јананда, и- 
љпшмес. ;

Дахи ве ^унеш дурур 
ол тарафа кариш ие чое 
нрак, топрак, ардан ве 
ич, бор^ерет, иљишмес, 
чембер јанинда не дахи 
топраг јанвнда.

Ве тоирагмз ол чем- 
бер ардпнџе :чевиререк, 
хер, ^ун, јавлс , ^енди 
индеи, долашир , ^уне- 
Н1 ин, таки, етраФларда, 
!ЈИ бвр севе зеиав ачнн 
ол чембер ардвнџе бпр 
дефа јвлде. ; 
. Ве од рнун4|И долаш- 
маги таа долашвро^ен, 
^унешвн така етрафла- 
ра севеде олурлар дорд 
зенан, нљ^аз, јас, $уж, вв 
в ш дахи. :
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XI.
За тјеаата, од, ввез- 

дине н од ко1етвне.
Пв.

Каво се дељад ввез- 
днве кажвхв, | аво, ѕна- 
јеш. • ј. 

Од.|
Звездвве се, дељид, 

једни нестановнвадру- 
ги, становнв, р кометв.

Пн.|
Којн ввездв се неста- 

новита кажвмв.

V!
Нестановвтв, звездв, 

се тнје, којн, несемес- 
тад нвто нак го мењја- 
вајед, местоно, своје и 
редод своји поме5)у себе 
нито оак со првбљижу- 
вајед вито се удаљечу- 
вајед, једна, од друга, 
таквц се сввте, којн се 
светљшш звезди.

Па. !
Јељв можем? да зва- 

јеме кољку звездн има, 
на вебо кажами.

Од. !
Неможеме, зашто, 

звездпне, пемајед, 
добројување и тија мно- 
гу се даљеку од вас и 
несе гљедајед сввве.

А твје, који се, гље- 
дајед, обељежени се, и 
раздељенц па купови и 
I)а севојв куп, којн, је, 
од некољк! звездп вна- 
јед, кдаденв, ј поједво, 
вме као, кумова слаиа, 
квачка, рал.цца, крст, и 
многу други. ;

. XI.
Пре трупат јувсе еде 

вѕа цопат.
Пу.

Си удајен исат, диФ- 
тону ведји.

Уп.
Исат удајвт диса нук 

грпште а'по ^етер вгрв- 
ште еде 'цОпат.

Ду.
Ццља исат јав ас гри- 

ште
Упр.

Ас грнште, исат јав, 
ата цпљн вук љуин, ас 
опет вук вдаровв вев- 
див -{е ветв еде арадин 
ветис њв не^етер ас, о- 
пет у аФроин ас уљар- 
говв њја нка ^етер, а- 
спш јав пи« цнљи јан, 
«рет в сат.

Пу.
Апо иундеив тадијем 

са пса квште на ^еељ, 
двфтому.

Уп.
Смундем , прсе, исат, 

скав иумороидмеа, еде, 
ата шун љарг јаа вка, 
иеве еде сув, шнконте, 
џв*.

Апо ата, цвљи, уши- 
ковте , јан, ушкалумун, 
еде , удав , накраиљка, 
еде ва^итчвар, вопиљк, 
циљи аште нка двса јује 

. киштев вов мбас њи в- 
мин сиво хаштв кумба- 
рвт иуља, с^укс, паро- 
нед круча еде&етершуи.
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XI.
Јл^нсљери-н .тенеље- 

рвве ве дахв барчсљер- 
ден.

. Су.
Јвлдисљер васд оље- 

шнрљер баватабир еиље 
егер биљирсен.џу. .<;

Јилдисљер паиљашр- 
лар базнљер К» калкма- 
јан дахв башкалар кал- 
каавлар, ве парчељер 
даха.

Су.- ' ,
Ангп јнлдвсд.ер ^и кал- 

вмајав , днрлар , дивер 
бава. џу.

Калкмајав јилдпсљер 
Кв тепрениејев не дахи, 
1>евди јернвв дјвштир- 
љер ве ^евдв с расиви 
овларвв, мабсинљерив- 
де ве дахи ^еве јавла- 
шврлар не дакв, узак- 
лавцрлар, бири, гапре- 
ден онљедирдар битун, 
1ш аигпљер парлак јвл- 
двсљер одуб. 

Оу.
Авнба бпљведер мјвс 

векадар јилдис вар ^о- 
где бава дивер.

Цу.
Едемеис вичив јвлдв- 

сљернн саиси јоктур вв 
овлар чок врак терлар, 
бизден ве дахи, ^орув- 
мејорлар, битуву , иља, 
овдар авгвљер ќи ^оѕу- 
^урљер дамгалв дирлар 
ве ољешикџумур, џуму- 
ра, ве хер бвр, џумура, 
}\к авгвсв бвр пекадар, 
јнлдисден одуб вар вр- 
мпшлар бврер всив на- 
сд^и ва бтисчв самаии 
«олтаув, чвфт, аџвс, ве 
чок башкалар дахв.

1

*,1

II!
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Пи.
Који звевди се, ста - 

воватв кажпми аво зна- 
јеш.

V Од.
ТСтановити, нљи пла- 

нета севељвд једвв тем- 
вв ввездв, који се иес- 
тад секогаш-

И тијв, св местад, в 
пав се завртувајед око- 
лу слнцвно аи идед вв- 
делвва, нањвх и така, 
није јв гљедаие понебо.

Пи.
Кољку, внајед, тјела, 

иљи планета наигољена 
војн се вртад околу слн- 
цево кажнмв.

Одг.
Главни планета се је- 

данајест, и то овде сље- 
ДУЈу1и.

Меркум, венера, на- 
шава земја, иарс, јуни- 
тер, сатурн, урав, веста, 
јувона, церера, и палад.

Пи.
Који се вељад, опа- 

шеств вљв комето, ка- 
жвнв.

Од.
Комети, се темнв, зве- 

зди, које, тије, ввдело, 
аајемајед, од, светл^вви- 
ве, звездв, воје, особи- 
то, се, аознввад, по пла- 
ветнне, по това, алв, 
?абиЈодад. иногу даљв-

Пу-
Циљи ират јан те гри- 

ш њи н, ди Фтому , ан ер, 
повдјв. : .. :

Те грншаив свн шес- 
двн оо у*ојет аи диса 
ерсвх вса цвљн поуљи 
вундвт пас ер. .

Бде ата аоуљнкундет 
вде опвт поуксујет 1ар- 
ве дилвв ввјев, пашме, 
прми ата еде ашту, ва 
дочолоим, мбас,

Саа киште трупа сеи 
месдатнен маиаде циљп 
уѕусујет, ^арке, днлин, 
дифтому, аиер, ве дји.

I ^

Уп.
Мбас крејас, месдпт- 

нен јав динбадијет еде 
ајо кату вјешљвн.

Мерку», вјецера, тро- 
лн, тово, иат, евте, пре- 
мте, урав, нуси , јона, 
церера, еде иалад.

Пу-
Цвла у«овте мебншт 

дафтому њнер.

Уп.
Ата, псат, мебвшт, 

јав, ерсим, ЦНАИ , поу- 
аун, пашме, нка, исат, 
те «ретвв, цвљв, јан, 
удав, њјофтув, Вка ие- 
сднтв^н, нбас, ајо сејв 
^арвбвв, шул, љарг, вка

Су.
Анги јвлдислер дир, 

^в оинајан дввер, бана 
егер биљирсев.

!ЏУ-
Јурушљи, ја от, вси- 

денљер, анилрлар, бвр, 
апгн куји јилдисљер {|И 
ангиљер јурурлар, хер, 
зенав. |

Ве овлар дахв тепре- 
вирљер, ве Јјене , чеви- 
нирљер, ^унешвв, тавв, 
етрафларда, ве овлара, 
анденљик ^ељвр ^унеш- 
тен ве оиље, бвс онла- 
ри назар едервс, ^ојун, 
ехаљвједе.

Су.
Некадар, тенељер. ја 

•от исиндевљер евбујугу 
вар, ангиљер, &в дола- 
ширлар ј^унешввг, таки, 
етрафларвва , д в в е р, 
бава. :Џу-

Ен баш исннденљер, 
он бвр, дирлар о дахи, 
бурда ј^ељен.

Меркур , ; вевера , би- 
зим, товраг , иарс , ју- 
пптер, сантур, урав, ве- 
ста, јупона, церера , ве 
палад дахи.

Су.
Авгвљерв, вувруклу, 

дејорлар дввер бава.

Куирукљвлар, кујв, 
јилдис тврлар ќи овлар 
анденљпк, ондуч, алр- 
лар, парлав, јилдвслер- 
ден, ангиљер, Ј>н , аврн, 
беиљенврљер, шу, сурв- 
једте, Ни. долаширлар,
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ку, вад сввтлив! не, зве- 
вдв, да, затова редво, 
се, војавувајвд;

И согајв, гведеме, 
виајед, нешто, ;ветљн- 
во, в ддго, как», оиа- 
шва, да, варадв гова, се 
вељад, одашвас1и, зве-

Пн. |
Кога се, појавувајед, 

опашеств, ввезди, аљи, 
је, занекои, бељег, чу- 
ден, ков, 6а, се, ^чинид 
оотова, аосље, вл>в, не 
кажвии, ако, знајеш.

од. ;
Прост, народ, вељид, 

вога, се, гљедајвд, опа- 
шесмнне, звезди,: това, 
је, вакрвопрољнтвје, и, 
^оа, Јјабвде, некоје, чу- 
до, наземјава. \

Тову, това, пеј^, нв- 
што, ввстнва зашто онн- 
је, опашати, звеадв, сио- 
дад. по , свовјод , пут, 
који, он, је одељен, од, 
бога. ;

А каде, нас, редко, 
се видад, затова девл, 
забијодад, мвогу, да- 
љеку, од, нас, пак, са- 
но , кога, се, орибљи- 
жувајед, доземјава, са- 
•о. тога, мвје, в виду- 
ваме. :

прап, исат, те лретин, 
попре, ајо рад чилонте. 

Еде, кур, Јамтоје шв- 
коим, квјен, кисен, *рет 
еде, ^ат, сибишт, по, 
преаро, у*ојвт, иса, ие- 
бвштвн.

Пу.
Кур. дуке^. исат, ме- 

бишт, аво, аште, пре- 
дови, швал, меревуљија 
циљн та поубафт, нбас 
ајо , пастав, сеи , нув, 
дифтоиу по н дјиш.

Уп.
Памарвештаераа *оип 

чв вур, учвдонтв, всат 
мебвшт, ајо, аштв, пре- 
џак, ва, мвудврд , вде, 
сев, табојет, доњн, ие- 
рекуљија, на тродв.

Пор, ајо, асџ», нув, 
аште, вртее, псе, всат, 
мебишт, пошвовв, мбас 
улин. те, ветис , циљн, 
аште удан нка перенди.

Аао, кеневв , рад, у 
дукет, пре, ајо, прсе, 
всувн', шум, ^арв, вва, 
на опет, веч, вур, поу- 
а« ровн, вге трулв, то- 
на веч, атаер,. на, еде, 
поечвдоим.

Пв. ;
Којв , ввездв, јједва, 

краи, друга, заједао, св 
вртад, као, путнвцб, ва- 
жвнв, ако знаЈШ.

Пу, .
Цнљв, вса оја, наиар 

Ј»етер, башке доувсувн 
свултар, дифтоиу, ш> В- 
ДЈВ.

чок, ирак, парлав, ји*- 
дисљер, ардав дахв, ол 
вчун серек зухурлавир- 
лар.

Ве атаи, онларо, на- 
зар, едерис, онларда, 
вар, бнр, шев, парлак, 
ве увуи', куирук, ^иби, 
Дахи, ол , себеби ичун, 
анлрлар, куврупљв, јил- 
днсљер.

Су.
Ачан, зухурланрлар, 

вувруклљп, јилдпсљер, 
аџиба, бир апги, &љ&* 
мет (мучзат) &в, авгвсв, 
олаџак, олдем , сонра, 
все, деиљ, бана, табир, 
евЈБе егер, бнљнрсен.

Ду.
Бахул, кавм, дејор, Ки 

куврукљи, јвлдвслѕер, 
^орундугу, земан, ивр- 
кум, др Ќи кбн до1ул>- 
меје, ве дахи Ки олаџак 
бвравги, мучват, дун,- 
јада.

Иља веркуи, вч бир- 
шен, акиват, деиљ, ни- 
чвн, иеркум, куирувљс 
јилдисљер, ^ендн, схаљи 
таригине ^ндејорлар, 1>и 
ангвсв , онлара, на сб, 
олуб, јарабимиздаи.

Дахи, бизам, дијара, 
серек, назарланцр, они- 
чин, ^и бизден, чок, и- 
рав долашвги, себебин- 
ден, ^ене салт, ачан, ја- 
клашврлар, топраг, ја- 
нивда, саде, ол зеиан, 
биз овларв, назар, еде- 
рвс.

Сув.
Анги, јвлдисљер, Ки, 

бврв обир, јавинда, бв- 
рабервнџе, чевиринир- 
л>ер, јолци, ^вбв, бава 
дввер, егер, бвљирсен.



'!*!•

76 0. маввдонски Турсви
Од.

Једна, краи, друга ко- 
ји, се, вртад, тије, зве- 
здн, се, влавета.

Којв, забијодад, око- 
лу, векоји, гољеми, пла- 
нета, и, заједво, соких 
у това, времс, се, завр- 
тувајед, около слнцено.

Нв.
Атуг који, од , гоље- 

мвне, влавета, имајед, 
другари, саиутввцв, по- 
крав, њих.

Од.
Јупитер, имад, четири 

сапумввцв, сатурн, ииа 
седам, уран, нма, 'шест, 
вашава, земја, само, е- 
дан, савутвик, ниад и 
тав, савутввк је, месе- 
чавава.

Пи.
А месечвнана, какваје 

кажимн,,ако знајеш.

Од.
Месечинана, ваљчв- 

стаје , и темно, тјело, 
као, што, је, и земјава, 
ваша.

Ш.
Месечииапа, аљв је, 

встина, погоАема, од, 
другиве , звездн , као, 
штоја, гљедаме, мвје, 
иљв, веје.

Од.
Месечинана, је пома- 

ла, од, другиве, звезди 
а нама,се, чинид, пого- 
љеиа, декаје, побл^взу, 
довемјава, од, другаве, 
звездв, затова.

; • .; '.- Ув.
Њјв, вапар ^етер, цц- 

љи, поуксувн, ата, вса, 
јан, месднтвев.

Цпљв ^арвоив, ^арке 
н>и циљн, маде, месдвт- 
нен, еде, башве, меаја, 
нде, ајо нотвв, поук- 
сувв, Карке, двли.

Пу.
Апо, циљв, нка, маде 

темесдатневкиштен шо- 
ка, улвс, вавар, ке аја.

Уп.
Евте киште катр шо- 

ка, премте ввште, штат 
урав, киште, ^ашт, тро- 
лв, тово, веч. ви, шоч, 
киште, еде, ајо , шоки, 
улас, аште, те, авза.

Апо, авза , св, аште, 
даФтому. во н дји.

Ус,
Авза. аште, румбулак 

еде трупи, ерснм, сиво 
чвш, аште, вде , тролв, 
тово. • <

1Авза , ачо , мамаде, 
вртее, аште, вка, Нетер 
всад, св, чвш, пошикоои 
ва сев, нук, агате.

Ув.
Авза, аште, мавогљ, 

вка, иса, те ^етер, апо, 
веве убојет иамаде врсе 
аште, маафр, вге, тро- 
лв, вка, вса, теКетер, 
преајо.

Бира^ обср, Јанана, 
авгвљер, Ки чевиринир- 
љер, ол јаддвсљер, всп- 
ден, тирлар.

Авгиљер &к долашнр- 
лар, такојаииида, Ки бн- 
равгц, бујуг, всвдевљер 
ве бераберииџе шундар 
иљен, иеркуи, земаида, 
долашннирлар, ^увеше, 
ард таквјавввдав.

Су.
Иља авгвљер, бујуг, 

исиденљердев, јол, аја- 
кташларивар, овларов,1 ЏУ-

Јупвтервв, вар, дорд, 
јол, ајакташ, сатурив, 
вар једв, уравон, вар, 
алти, базни, топрагмиз, 
с'аде, бвр, јол, ајакташп 
вар ве мервуи, јол аја- 
кташ ајв, бубахтвр.

Су.
Ја ајв, буба, васлднр 

бава табир, еиље, егер, 
биљирсеа.

Ду-
Аји буба, јуварлактир 

ве, кујв, теве, дахв, ^и 
васл, одуб, ве топраг- 
миз, дахи.

• Су.
Ајв, буба, сахими, да- 

абујуг гаире јвлднељер- 
ден насл, ^в бис ^ору- 
рцз, все, деил>, бана та- 
бар евље.;

џу. 'Аја бубах, даха^учук- 
твр, гапре, јилдасљер- 
ден, иља, бизе, савлр, 
Кв, даха бујуг, ода, не- 
ичив, дахајаквднр, бу- 
топраг, јанивда, гавре, 
јвлдисљерДвн, онуичм.
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А жес«чипана, како, 
се, вртвЈ, кажамп, аѕо, 
зиајвиг.

Од.
Месечввана, пзоста- 

вуиаје&и,! окоду, земјава 
се, завртувад, удвадесед 
иседум дана, и седум, 
часови, ји четиријесед, 
и трц, мќнутв.

Асо, земјаиа, заједно 
као сонеизуа, другар, се 
завртувајед, в околу,
слвцено, !у једна, 
на врене.

годн-

Пи.
Зашто,' јагљедане ме- 

сечанана некад плна ио- 
ведчеста, а некогаш као 
срп, хажини.

Од.
Гековме, даје месечи- 

нана, темно, тјело, п ии- 
дељина, од, слвцево, је 
идед, затова , нам , се, 
гљедад, рд месечинана, 
саио, таја, страна која- 
ја, грејед, слнцеио.

А Еога је , огрејана, 
таја страна, која је од 
ваде нас спроти слнце 
тога ја ѓљедаме, месе- 
чвва цеда н плна. .

А кога да је страна- 
на од месечанана спро- 
тв нас а сднцеио, иеја 
грејед т4ја страиа која 
је соротр, нас а мије 
тога неја гљедаме, ме- 
сечвнана ннкако, зашто 
неја грејед, слнцено у 

. но&ва доба, да затова.

Пу.
Апо, анза, св, ловсу- 

јед, двфтоиу, по ндиј.
г *•

Уп.
Анза, мембечмеја 1>ар- 

ке, тролн, укскујет иде 
њнзете, штат, дит, ете, 
штат, саат, еде, дујн 
аете, еде , тре, дакик, 
аиер.

Аио, метроли, башке, 
си, ие шок етјисе иоук- 
сујин, еде, ^арке, дндин 
аде, н>и, вјет, (мотимот).

Пу.
Прсе, пошикоии, те, 

авза , двса, ер , пљот, 
еде, к цемув, апо, диса 
ер, си, драпа, дифтому.

Уп.
Е»ашим , сп , аште, 

анза. њи, труп, ерсим, 
еде, пашмеа, нка дпли, 
поевјен, преајо у ши- 
конте, неве, вка, ааза, 
веч. аиа, ајо, цила, вби- 
је, днљи.

Аио кур, аште, биин, 
ана ајо цла аште, «ва, 
неве напар дилв атаер 
пошпковн те авза џи*, 
еде вљот.

Апо вур тадештв ана 
нка ааза напар на, аио 
двлп нук аобаин теана 
ајо цла аште наиарвеве 
ацо, на атаер, нук ши- 
коии те авза асјо прсе 
нук ибцје , дилии , нде, 
мотиите нашиис че ире 
ајо.

Ду.
Чнш аште, ајо циљо, 

Ј*ОН анза рее еде авза 
пл>от, дафтому, по н дји.

Су.
Аџиба, анбуба, насл, 

ч^вврилр, бана, табвр, 
еил>е егер, бељирсев.

Цу.
Аибуба, калакала бу- 

топрагин, такнјанинда, 
чевнриљир, јирми, веје- 
дв ^унде, веједи сахат, 
ве крк уч, такика арада

Дахн , бутопрагиљен, 
бераберннџе, Ка, онун, 
аЈакташиљен, ^иби, че- 
внринирл,ер, ^унеш, та- 
иијаииндаи, бир, сене, 
ехаља, земана.СУ-

Ненчин, бакајоруз, 
аибубаи бази^еред долу 
ие текерљск, дахи, базв 
^еред дирпаии ^иби ба- 
на табир еиље.

Цу.
Г>из дедик ^н аи буба, 

куји, тенедвр, ве авден- 
љик, она ^унешген, ^е- 
љијор, шу себебн ичун, 
бизе, ^озуКур, Ки аибу- 
бадаи, саде, ол, тараФ,

, аигиси, ол, тараФа, 
иарлар.

Ил>а ачан аидеииљи- 
дир ол тараФ 1»ц анги- 
св тарафиивздаа, олуб, 
^увеше Еарши ол зеиан 
аи бубав назар, едервс 
битеии ве долу дахи.

Ја ачан олса, аи бу- 
банвн тарафи бизе кар- 
ши дахи ^унеш, авден- 
мес ол тараФИ, ангиси, 
1ш бизе карши олуб ол 
земан ајц бубајв, бака- 
маис 114 ничин ону ^у- 
пеш авденмес ^ејке зе- 
лан ехаљиједе иште ол 
с« беби ичун.

су.
Не о 1ш аигисн депљир 

јени аји буба, ве долу, 
ајц буба бана табар еа- 
ље егер биљцрсен.

Пи.
Што је това, које се, 

вељид вова месечина и 
пуна меј:ечвиа, каавиио 
ако звајеш.
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Од.
Месечннана, као што 

се вртцд остаиуваје&и, 
околу, земјава, н вога, 
доидувад, право, ме^у, 
слвцеио и земјава.

. тога само горна стра- 
на воја јо од каде <мн- 
цено бндувад осветева.

А долна страна која 
јв од каде земјава за- 
што неможед даја гре- 
јед слнце тога, остану- 
вад тенна.

И од това није веја, 
гљедане месечивава и ии 
је тога вељнме нова ме- 
сечина, нд>п, новина је, 
само поврајод, помалу, 
светљава

А по четиринадесед, 
днн, од новина, восље,
•есечввава се завртувад 
в дондувад спротм сли- 
це и со сета иоловива, 
која је, свротв нас, од 
слнцеао одид здрак во 
месечинана.

И тога није ја виду- 
ваме месечинана, цела, 
и това се, вељвд, пуна
•есечвва, ил>п располу. 

И од новина дурд 
да се вспунид, месечи- 
нана това мвје гљедаме 
адн, растед, а како се 
наплнувад пак до друга 
иовнна ја гљедаме аљи- 
св уштрбувад в гнвед.

Ш.
Од ѕавртуваке месе- 

чно, зашто се вртид, 
околу, земјава и друго, 
нешто аљи се дога^ад, 
каѕвнв ако знајеш.

Ув..,
Те авва сиц^ чуш ук- 

сујет лемб^вецва Карке 
тролвв еде кур, т&хар- 
де дреит, лаи^днс, ди- 
лин вд« трр-цв.

Атавѓвв,и «ццте пр- 
мв се дл* ашад ива куу 
ДЈЛИВ бојет баиун «рет.

Аио аш | те поштнс, 
аште ика вуу троли ор- 
се смувдвт, поу бјин, 
двл атаер ибете ерсин.

Едв вка, ајо ва нук, 
шнкоје ии те апза еде 
ва атаер по«оим, анза, 
рее сеи рентуни, аште, 
веч бас, скајн, капагс, 
#рет.

Апо мбас катрмадијет 
дпт нка реитунитс, па- 
'стаи авза, уксујет еде, 
повјев напар двлл вде- 
ие џит џинси цла аште 
вапар, неве нка, диди, 
шкоп дритин нде анза.

Еде атаер иа поучв- 
лрвн те авзав пн» еде 
ајо увојет, авза, пљот, 
сеи авмс.

Едв нка реитуви ]јер 
та пауибуш, авза, ајо, 
ва швкоик, сеи рвтет, 
еде св умбушет апо нка 
кур ^етер ревтунв по- 
ечвлонм, апо си -усујет, 
едв утет.

Пу.
Нка, Есумеја, авзвсе, 

прсе уксујет 1»арке тро- 
лнв еде Ќетер, ввсев, 
апо свн убојвт двфтоиу 
аоо в т ДЈИШ.

Аји бубќ Ѓ1В васл до- 
лашлр, калараѕ, иљеи, 
бугопраг. таввјанввдан, 
ве дахв, ачан, ^ољсјор, 
доуру арада ^увеше ве 
топрага иавси ортасвн- 
да. Ол земав, саде уст, 
тарафа ангиси олуб Ки 
^увеша каршв аиденл>н 
олур.

Дахв алтвнда Кн та- 
раФ Ки авгиси, топраг- 
иизда каршв олуб, ви- 
чнн едемес 1>и ^увеш, 
аидепсин ол, земав куји 
калр.

Ве ол себептев, бис, 
бакамајорус аји бубаи, 
ве бвс од веиан, дејо- 
руз 1ш јеви, ајв буба, 
јаот јевиљвк тпр саде, 
уџуне азер нарлак.

Дахи ондорд ^уа је- 
ниљигден солра аји бу- 
ба чеввриљор, ве дахи, 
^ељлјор ^уиЈеше каршв 
ве бвтув , јармлг аљен, 
ангвса бизе каршв олуб 
^унешдев шафкљпк ајн 
буба ехаљаједе ^цдејор.

Бе ол земан бис 1»о- 
рурпс ајв бубав битеви 
ве меркум деиљир долу 
авбубаја отјарв јарвја.

Ве јениљвгдев, таа, 
додуѕпеедек, аји буба, 
меркуму бис^назар еде- 
рпс ќн бујар, ве дахи, 
долар иља долдурдугун- 
дев совра ^еве таа гаи- 
ре јеввљвге едек вазар 
едејорвз ^в парељеавр 
ве заи олур дахп.

СУ:
Аи буба чавирмегвн- 

дев вејв , Кн' чевнрвлр, 
дола, товрагнинза, ве 
гавре бвршен ваѕи олу- 
јорив бана табнр, ев*в 
егер биљврсев.
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Месечввава
се вртвд ОЈИМУ вемјаиа
в векогашсе 
паѕ бадувад

ножк

вао што
[огодувад 
(атнувач-

ка вха, ѕагнјгваве се, 
затаувад бдвцѕво, иљи 
месечавава н гога квје 
замаду вреке *еј* гле- 
Дме.

Пв. 
Кеје вреие, бвдувад

за сенување ашесечв- 
нана Еажвмв. { 

I
Одг. |

Месечвва, -ѓ о г а се 
гасевувад кога' је пуна 
несечвва в кога се до- 
годувад дадојед зеијава 
ирано ие^у, слвцено, в 
месечввана тога земјава 
севвт в неможед, слв- 
цево, да грејед, ва ме- 
сечввава. "

'Да затова мвсечвнана 
останувад темва в нвје 
тога ја гљедаме, така, 
дура да св, р|»8Ивнед, 
со зежјава.

А кега бвдувад засе- 
вуваав, ва иесечввава, 
врост аврод вељад. со 
ха^вјв јасоааље, месе- 
чввава току сетр збору- 
ваке авхво лагаје.

Пв.
Авога бндувац 

ауваље аа слвгево 
жвмв аѕо зааје

Од.
Засевуваље на глвцево 

у вова месечаш, бвду- 
вад, в хога дсвдувад,

засе- 
ка-

Анза вАјвдда .у«су- 
јет ирве^тролив еде, 
доњнер, удаидчт, опет, 
уивљиеа, " ј»еа,. јиввбје, 
д вдв, се» , авѕа, еде, 
атаер на оре, пагс мо- 
тнн нук, вочвловн ата.

Пу.
Нде ЦИАИ кот бојет, 

јије пре авза, двфтоиу.

Уир.
Анза поу вје кур аште 

анзисе пљт еде кур по- 
уџнндет, тавјв, тролв, 
дредт иамедис двлв еде 
авза атаер, тролв, бов, 
јије еде, сиунде, двлв, 
табвје ндв ааза.

Ио преајо, атаер, те 
авза аомбете ерсимеде 
ва атаер пбечиловм а- 
шту ^ер та, у сашковн, 
ие тролвн.

Аио кур бојет јвје ва 
анза памарвештун, ње- 
раз «он, чв атаер, »е, 
мун^и поеван вдрвве те 
анза по Фољмат, етвсе, 
гњеиа аште.

Аво ѕур бојетвје аде 
днлв двфтому авер по 
в дји.

7»:''-'' ;
Ије вадвдн поубојет, 

вде мотвн бнза. рее еде 
курвјев авза дрват вде

Турскн

Џу-
Авбубв васд&в чввв- 

ринвр тоираг, долајав- 
дан ве базв дефа вакн 
олур тлкавмаг ја от тка- 
нак Кв твканвр ^унеш, 
ја от аји буба, ее ол, 
земан бис аѕ земан вчвн 
назар едемеаѕ, мервум- 
љери.

Су.
Авги зенав олур ^љ- 

^ељеимег ајв буба узере 
бава табир еаље.

Ајв буба 
1ш ачаи долу ајв буба, 
одуб вв ачан вакводур 
дахв 1и топрак ^ељснн 
доору ^унеш ве авбуба 
в^всв ортасннда, олзе- 
II ав топраг ^ул^е еде- 
јор ве ^унеш авдене е- 
демез ајв буба узерввде.

Дахв ол себебв нчун 
о зеиан авбуба каранвк 
калр ве бвс, ол земан, 
оау вазар едервс оиље 
таа топрашз иљен бврв 
баринден раз ^ечмеден.

Зира, ачав , олур &в, 
аји буба ^уљ^енен, зе- 
мавда бахул кави дејор 
1>в ^ос , бааџиљакнљен, 
ввдвриишљер , аји, бу- 
бајв иља аеркум деди- 
кљерп јалавдвр.

Су.
Ја веземаи олур 1)Уљ- 

^ељеннег, ^унеш, уве- 
рвиде бава табвр еал>е 
егер биљирсев.

ТВувеше ^уљ^ељевдв- 
гв зенаи јевв ајв буба 
зеиаванда олур ве ачан
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месечиваа, прано поме- 
1)У слвцено н земјава, 
тога месечвнана заив- 
рад, хако неможе слн- 
цеио, дагрејед наземја- 
ва тога месечинана за 
оврад како неможе слн- 
цено даѓрејед наземјава 
Н тога слнцено сегље- 
дад засенато предвас 
замалу ареме како сои- 
реаа," покрвјено, дури 
дасе, разминад, од та- 
ј» черта војаје, лраво 
од земјава, у слнцено.

Пн.
Акога се, засевувад, 

сдацено ал>и, бидувад, 
посева, зенја, иљи, не, 
кажвми ако знајеш.

Од.
Засенувавето, слне- 

чно вебндувад, посева, 
зенја.

Тову, бндувад, само, 
тује в»де удирад сен- 
вата од несечавана за- 
што гозапирад слицево 
в рвамо тога засенувад 
тољку кољку је гољема 
месечвиана в тије ме- 
сха крји се, ѕасеватв, 
уасто врене аегогледа- 
јед слнцено.

ХП.
Завремињјата како се 

дељад.
Пи.

Како се раздељувајед 
времињјата, кажима ако 
знајеш.

Од.
Овака св дељад и ме- 

нувајед, стољотвје, јр, 
годвиа, и, мессл, п дац, 
а час, ови, иипут, и, се- 
куад, в, годинл, ио, го- 
двва.

7

Тур^кн.

медис дилив еде тролн 
атаер анза притѓќ, свпо 
смунде, днли т«(?вје пр- 
ми трол едв лта«р дпли 
училонте, «внје , лара 
неве, прв иа* ИО* симе 
сертмв иваЈ^јуИ' 1>ер та 
цоугарвидиај нКа, ато 
евме цла аште дреит, 
нва тролн нде дили.

Апо курпоујпје дплн 
апо бојет пас џит тро- 
ли сев јо дифтону по и 
дји.

Упр.
Ајо јије, дилвсе, иук 

бојет мбас џитетролин.
По бојет лбч а^е ку 

биве пјете нкаднза орсе 
доеарвте те дилан еде 
каха атаер зенев, вје 
чекач са аште маде анза 
еде ата ввндв цид>в јан 
^иеаје вде мотвн «јо нук 
почилоин дпли. .

ХН.
Прен мотан свио у- 

дајев.
Пу.

Сипо удајен мот» диФ- 
тому, апер по^н дји.

. ТЈј ;

Уп,
^Ее кашту, удајен еде 

по*ојет 1>инт вјет, а, вјет 
а, мувЈа дит, а, саат, а 
еде преФен, а вјет ибас 
вјвт.

^ељијор аји'буба доору 
иКп си ортасинда ^уие- 
ше пе тоирага ол зенан 
аји буба алкојор &и ^у- 
неш аидеве !едемез, бу- 
топрагимаза, ве ол зе- 
ман, Јјунеш ^озуКурДу- 
љ^еља онумузде аз бу- 
чук земав ачун, 1>н аг 
^ибпиљин, јуртулу олуб 
исе таа бира биринден 
саушуб ол чезпден ^в 
ангиси догрА олуб то- 
орагмздан, ^увеш еха- 
љвједе. \

Су.
Ја ачан 1)ул,^ељенир, 

^унеш аџиба олурмн, би- 
тун, топраг, узере, исе, 
депљ бана табар еил>е 
егер биљирсен.

Бунешнн, 1)}г 
мегн олмајор, бдтув то- 
прагвмза.

Саде орада олур Ка 
иерде вурур ајв буба- 
нон ^уљ^еси неичуц ал- 
којор Јјунеши ве берије 
ол земан ^уљ^, тутајор 
окадар ^и некадар бу- 
југ исе, аибуба ве мер- 
кум, маал> љери &и ан- 
гиљер, ^уљ^ениг, олуб, 
ол земан, ехаљнједе ^у- 
неши назар едемезљер.

Зоманларичун , насл, 
пављаширлар. 

Су. |
Насл , паилашнрлар, 

земанлар , бана , табир, 
енље егер, бвЉнрсев."''

п Иште , паила-
ширлар ве анлрлар ју- 
зуиџусене љер сене љер 
аи, лар, ^ун, л|ер, саат, 
лар такпка, лар, 1>есек, 

сене бесене.

л 
в

Д 
в
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А пак Фебруар, др- 
жид 28 дни.

А четвртава, година, 
когаје вист година. 
ииад Фебруар 29 дена.

Пи.
Што се, вељид , деи» 

ваѕинв аво анајеш.

Од-
Ден се вељнд време, 

ва 24 часови, в у това, 
време земјава се, завр- 
тувад околу осовинана, 
своја.

& друго уп!те, једно, 
вме, од како , огревад, 
слнце пак дура да ван- 
дед се вел>вд ден. 

, И сотова, вељење се, 
дел>вд ден и

,Каквн растојанија и- 
мад ден а но^.

Од.
Јутро (иладне објед) 

вечер и полноК.
А ин&ку на24 (часа 

деловп), токмо , сскон, 
час.

Пи.
Како се дељпд еден, 

час кажнми акознајеш.

Од.
На шесдесед ипнути, 

а секоја минута, омад, 
по шејесед секундв.

X

Пн.
Што се «вљид, неде- 

д>а иљц седмнца.

окв Туровн

Апо опеИЃФрор, баје,
28 .

Апо вјетин те катрис 
вур аш*е вјетнн те пр, 
ниер «ВШОДФРРР 29 АИТ.

Чиш у*ојет двт 
тому оо а дјн.

-'"•- Уи.
Дит у*ојвт, вн, мот, 

пре 24 саат еде нде ајо 
мотин џи», трол, поук- 
сујет ^арке муљјартин, 
еветис.

Еде ^етер, ма ви е- 
инн ака вур. бије, дили 
опет ^ер та переидојет 
уеовте дит.

Еде ив ајо , ФОЈБиеа, 
удајет дит еде натн.

Пу.
Си пјеч, киште , дит, 

еде натн.

Уп.
Минџес иесдит прам, 

еде меснат.
Апо дрише па 24 пје- 

ча рапш, иас цвљв саат.

Пу.
Поси удајет њи саад 

двфтону по в дјв.

Уи.
Нва фаштадвјет, да- 

кив апо пас цла, дакнк 
ввште, ка, џаштадвјет, 
префен.

пу;
Чиш у*ојет (јава сеи 

јвдјвла

I 1>ене гаубат, 28
тутар.

Ил,а! дордунџу, сене, 
и ачав ашар сене олуб, 

ол зенан , шубатвп 29,
вар.

; су.
Бун 9е авиладав бана 

дивер егер биљнрсен.

'Бун деилир 1)Н земан 
24 сахадтан ве шу, ол, 
земана тонрагмнз чеви- 
иир, Дендв , дннгиљин, 
таки ортада.

Ве гаире, даха , бир, 
псим ^унеш авдендигин- 
ден, ^еце, таа, каушун- 
џеедег деилр ^ун

Ве ол , демег , вљен, 
пављашпр ^ун ве ^еџе.

су.
Не џонс , седирљсри, 

вар ^ун ве Цџе.

! ДУ-
Сабах, (всиден, ул>е- 

л>ен), акшам , ве јари,

Дахи башка турљи 24 
(земаиа всељсре) таман 
хербир сахат.

: Су.
Насл паиљашир бир, 

сахад бана, табир еил>е 
егер биљирсен.

Џув.
Алтмпш таввка узере 

ил-а хербир такика ал- 
шмвш јовга сн вар.

Ески (цавар јаот а«- 
та) нв денљар. , ••



0. шимдаскв Туроки 83

Седивца је 
свдам двв 
вразввк ѕш

::г " Пп

времево од 
I ведеља је 
I, од денод.

седкици вма- 
јвд у једва годвва.

Педесед џ две седми- 
цв Јшајед. |

хјц.
За једва гбдина вреие.

Ди.
Што се вељид годнна 

в каков содржав ииад.
Од.

Се, вељид, вренено 
дурв се вртвд зеијава, 
оволу, сдвцено, това се 
вељид слнечна година.

Пи.
Кољку време, држид, 

слнечва , година , ка- 
кини.

Ојдг.
Триста и шејесед н 

пет днн и пет часови ц 
четиријесед и осан ии- 
вутв в четиријесед и о - 
сам секувд|и.' '

.
Мвје како ја броиие, 

годвна , кажимв , ако, 
зЅајеш. !

-Мвјвја 
годвва ва

Рд.
бровие едва 
3(55 дви и 6

часов«,:а I пвсве часа, у

.Јава $пт котвв вка 
шТат д|? '^во ^вд аште 

в*а дити.

Са јава квштен, нде, 
њв вјет.

Упр.
Цесадвјете дујв јава 

квште.

ХШ. 
Преви вјет мотнн.

Цу.
Чвш у*он вјет еде си 

бавмеа квште.

Уп.-
У»овте иотин ^ер у- 

ксује трол Карве дили,
Че ајо уфонте вјетин 

дилисе.

пу:
По са мот, баје н>н, 

вјет , дилвс , дцфтому, 
њвер.

Упр.
Тре1ивт, џаштадвје- 

те, пес, двт еде пес саат 
еде дувѕет еде тет дакик 
еде, дунзете тет екмеа.

Пу.
На свпо нумороим вје- 

твв двфтону, по в дјн.

Ув.
На по, нуморовм, њи 

вјет, №а, 305 двт, еде, 
Цшт, сахах,, апо, ата,

^ ЏУв-
Афта једи ^увден зе- 

мандор иља пазар, та- 
тнљ дир ол ^увун асмп.

Су.
Некадар аФта вар бнр 

севе ехаљвједе.

Џу.
Ељи ц&и афта вар.

ХШ.
Бвр, сене, ехаљвједе, 

земани.
Сув.

Не анлр сене, ве пе, 
џинс, маде си иар.

Џу-
Депљвр земанп пи таа 

бутопрагчеварвнџе едег 
^уиеше, таквјаннндан.

Меркум анлр ^увешин 
сенеси.

Су.
Некадар земан тута- 

јор ^унешив сенеси бана 
табир еил>е.

Џув-
Учјус ве алтмиш беш 

^ун, ве беш, сахат, ве, 
крк, секис, такика , ве, 
врк секнс јонга, дахи.

Бвс васл, сајарис, се 
неји табир, еиље, егер, 
билѕирсен.

Бис ону сајарвс, бир 
сенев 365 ^ундс ве алтв 
сахат. иља ол алтв са- 
хатлар , дорд, с е н е,

6»
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четври годвнв се соби- 
радјед, 24 часа, а това 
је еден, дан, у четврв, 
годввв вигае.

За това четврта го- 
двна ја броиие, со 366 
дена, ил>и, ввс, годвна.

Пи.
Како се, вељвд, тај» 

годнва, која је, со 366, 
двм. а кажо се, вељад, 
друмве.

Од.
Таја се, ведид, ввс, 

годвна.
А иак, другвве, трв, 

гоДввв се вељад редов- 
вв годнвв.

Зашто у твје годввв 
весе, вафрљад, ништо, 
ввтн пав, се ме&јавад, 
нешто току саио праа- 
двицв, којн, се бројад 
по слово, недељво, 
по један, ден, преска- 
кајед.

Пв.
Од које врене је ва- 

редево да се бројад та- 
ка годиниве в од вого, 
казвмв.

Одг.
Посде, вељивог цара 

Адексавдра.
Цар, рввскв, Јуљија, 

цевар, тои наираввл го- 
дннивв да се бројад та- 
ка затова тов љето ка- 
зател иља каљендар се 
вељвд Јуљвјов. '

Пв.
Свне вародв ал.в бро- 

јад посдвечва, гоДана 
вљв ве важимв.

џашт, сахат, нде, катр, 
вјет, умдоДе?, 24 саат, 
аоо, ајо, ав&е, вн двт, 
ндв ад^вЖмашум.

По прв адГ вјвти ка- 
трве, по уауморови, ие 
Зоб ди е$м вјет приисе.

Пу.
Свпо у*он, ајо вјети, 

цда, аштб, Уе 366 двт, 
аоо си у*онте атате.

Уп.
Ајо у*онте вјетпн те 

тепр.
Асо, овет, те, 1»етер, 

треи вјет, у»онте, вјет, 
арадвсе.

Прсе вде ата вјет нук 
ЈчЃгијет асњисеи јо опет 
вук андаројАт доњвсен 
по веч , крентен, цпљи, 
унуиоррвте ибас гатиљ- 
свн двјисе, кањв, дпт, 
прцеин.

Пу.
Нка цвљи иотвн аште 

древтошун, тапо, уну- 
моронн, ашту, те вјета, 
еде нка циљв дафтому.

Увр.
Пастаи, мрети, виад, 

Скеидерв.
М претв, рииисе, Ју- 

љијн цезјар ап ева бон 
вјетат тау нухороив аш- 
ту по оре ајо аи те ве- 
ра шврушвн сеи каљен- 
дар по у*он Јуљивс.

Пу.
Џвтввт, њераав, апо, 

Вуиоровн мбасвјетинтс 
двлвс сеи вук днФтому.

ехаљвједе топланнрлар 
24 сахад ол. демек бир 
^ун дорд сене ехаљије- 
де зам дир.

Од себебн ичун дор- 
дувџу, сенеси , сајарис, 
366 ^унаљен ја от аше- 
рв сене анилан.

Сув.
Насл деиљнр меркум 

сене ангиси ^а 366 ^ун 
иљен, одуб, дахи, насл, 
девљпр гаирељер.

ЏУ-
Меркун депљир аше- 

ри сене.
Дахи ^ене гаврељер- 

учу сенељер девљирљер 
сра сепељер,

Меркум, ичвн, ^и ол, 
сенељерде вч бир шеи, 
заи аталмас дахв дин- 
шиљмес пч бвршеи он- 
ларда пља саде, јурта, 
^унљер &и ангиљер сај- 
нлр, татвљнн, јазв, ар- 
динџе овлар бврер 
атланирлар (брагдр).

ј Су.
Анги зенандан тахин 

олунниш ви сенељ«р бо- 
аљс савлсин ве^вмден 
дахп бана табвр, еил.е.

Бвр аздаи нам^и бен- 
дељери,;и Скевдер па- 
дишах.

Романин падвшахв Ју- 
љијос дезар анил нер- 
кум дузмпштв]) Ни, се- 
вељер оцље савлана ол 
ичун мераун, даим, ка- 
љеми а.нлр ^в јуљијозун. 

: Су.
Битун кавнлар аџиба 

саја јордарми ^унешин, 
сене ардав^е все девљ 
бана табвр еиље.
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Од.
Један бројад а други 

пебројад.
Које Турцп а Јевреи 

бројад, помесечна, го- 
дина.

А месечна, годива је 
од, 12, месечиње, нова, 
н месечнавр годииа по- 
мала је 11 дни од сл- 
иечва , година , ѕатова, 
турска, годива, повчас, 
изљезувад, инапред 11. 
дни у* секоја година.

Ш.
ГЈобожјоио како се де- 

љид годвна.

Од.
Годпна се дељпд, на 

четири, дедовн, и, тије, 
делово се вел>ад годи- 
шни времиаја.

Пи.
А која се тије времањја 

годвшаи, кажими, ако, 
знајеш.

Одг.
Прољед, л.ето, јесен, 

и зима.
(

Ли.
Кољку, време, држид 

севоџ дел.

Од.
Дрдад, секоп по три 

месеци.
Прољед, се, зафа- 

од девети, март, и 
држпд до девети јунпја.

Л>ето, се аафа^ад од 
девети јунија и држид, 
до девети сеитембер.

Јесен, се, зафа^ад, од, 
девети сеитембра и др-

Упр.
На цплн , Нуморовн 

аао !>етер вук нуморови.
По турч едввбрамин, 

нуиорова, нбас. вјетпв, 
те аизнсе,

Апо вјетин те аизисе 
ива 12 анза, рее, аште 
еде вјетнн те анвас иа- 
мавогљ, аште, I <, дит, 
нва долвс вјет.

По , ореајо , впјетин, 
турч лашнет дпље, еде 
11 дит мапара нде аас 
куш вјет.

Пу.
Мбас зотвсп сцпо у- 

дајет вјет.

Упр.
Вјет, удајег, накатр 

пјеч еде ата пјеча 
те вјетисе мотин.

Циљи јан ата мотив, 
вјетисе , дифтому , по н 
Дји.

Уп.
Црндевера , вера вје- 

шта еде димн.

Пу.
Самотин, бајен пасвет 

пјеч.

Упр.
Бајен паскуш ка тре 

иуји.
Дрндеиера, инте, нка 

нан^ , марс , еде , баје, 
^ер нанд чаршоар.

Вера, инте нка нанд, 
чаршоар еде, баје, Ј^ер, 
нанд мујитепара.

Вјешта инте нка нанд 
мујитеиара еде баје 
наад шнндреја.

Џу.
Базиљер сајарлар да- 

хп/1'аирел.ер сапиазлар.
Мнспиомаилар, ве и- 

брамиљер аи буба сепеи 
сајарлар.

Иља ап, буба сеаеси, 
др^и, 12 , аи, бабудаи, 
јеии ве аи буба сеиеси 
даа 1»у чуктир, 11 1^ун, 
^упсш сенеснндеи.

Ве ол ичун дахц ми- 
сннман сенедв даа еиел» 
чикајор ве 11 ^ун епељ 
шу хербнр сеие ехаља- 
једе. су.

/Гаљјацпн ардннџе на- 
сл паиљишир сене.

ЏУ-
Сене, тшиљашир , ^п, 

дорд паји, уѕере ве ол 
паилар деиљирљер, се- 
ненин аемаплар.

Су.
Ангиљер дир, ол зе- 

маплар, сенеиин , бана, 
табир еиље егер биљир- 
сен.

Џу-
Иљ^аз јазн ^уц ве кш 

дахи.
Су.

Качер земаи татарлар 
хербвр иајп.

Џу-
Тутарлар ерКес учер 

ав.
башланлр, је- 

зар докус, мехел.ццден, 
ве тутајор азеран довус 
мехелије едек.

Јазн башланр азеран 
докус, мехељиндеи , ве, 
тутајор ји љуљнн докус 

едек.
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жпд до девети, декем- 
бра.

Зима се зафа^ад, од, 
девети декембра, и др- 
жид до деветн март.

XIV.
Завоздушни, јавл>а- 

нија.

Пи.
Што севељдд, задуф, 

кажими ако знајеш.

Од.
Задуи се вељпд снла 

ветрена која забнјодид 
окоду земјава, н право, 
од страна у тедово зе- 
мно дувад.

Воздух је течно тјело 
које мије сонего здцши- 
ме ибез ветор небимог- 
ље да жцвиме како рп- 
бп којн без вода пемо- 

»жад да лшвуиајед-

Ци.
У задуфод, н, уште, 

нешто друго што биду- 
над кажимп ако знајеш.

Од.
У задуФОд бндувајед 

неједнакви , јављепији, 
и то, облацп секавпцн, 
(грмеж,тотон)и ветровн.

Од задуфод, врнед, 
наземју, дожд , снег, н 
грат.

И спве овије, јавље- 
нији се вељад воздушнн 
јављенији.

Ии. .-'
Што је облак, и како 

бпдувад каасими.

Дннн, нвте нка наид 
шиндреја вде баје, 
нанд марс.

ч XIV.
Прешвконеја «ремкс.

Пу.
Чишпоу*он Фрем 

тому по н дји.

Уи.
Фреи по у»оии тере- 

пни ерас цла ксујет Кар- 
ке, тролин, еде, дрецт, 
нка, ана нде, труппн, 
тролис Фреен.

Фрем аште/ ви труп, 
колошун, по, на, меајо, 
Фремопм , еде, па ера, 
сун поја, пороим, сипо, 
пешка циљи пиуји снупд 
тапоровн прмп сат.

Пу.
Нде Фремнв, еде, иа, 

висенд Нетер чпо бојет 
дифтому по н дји.

Уп.
Нде Фремин бојет јо 

сеси «шломеа поајо јан 
реп, ватана жунон, еде 
ера.

Пка Фремин бије на- 
трол шии, вдор, еде бре- 
шер.

Еде, џит, ката, чило- 
меја у»онте «ренвсе па- 
шоум.

Пу. ,
Чиш аште реи еде си- 

по бојвт, двфтому.

башданр, ји љу- 
љин докус мехељинде 
ве тутајор, таа , довун 
канун, евељ, мехељиие, едек. • ' •

Кш, башланр, канув, 
евељ докус мехељппден 
ве тутајор таајезар до- 
кус мехел.ине едег.

XIV. 
НеФесин зухурлерине.

був.
НеФес не андаџак ба- 

на табир еиље егер би- 
љирсен. ;

ЏУ- , НеФес анлр ^а рузја-
рин шедитлиги Би, ан- 
гиси долашијор тонраг 
мза таки етртфлара ве 
догри јандан есејор то- 
црагизии тевесине.

НеФес олуб ^и акаан 
тене днр Кц бпс, овуи- 
љем, нефесљенирис, ве, 
рузјарсис дахијашаеде 
мејеџевдик насл, балк- 
лар, ангиљерЈЈИ, сусус, 
јашавдемезљер.

Су.
НеФес ехаљиједе даха 

биршев башка не вака- 
лур, бана, табвр, епље.

Џу.
НеФес, вчинде, олур, 

чок бирв берине бенае- 
лејен зухурљср ве мер- 
кум, булудљоршнмшек- 
љер ^урултв, ве рузја- 
рдар.

ПеФесде^ јагајор, то- 
нрактајамур,вар,ветолу.

Ве битун, бу, зухур- 
л>ер деиљир, ^и рухуи, 
зухурљер.

07- 
Булуд неднр ве насд

олур динер| бана.



Водааа, 
па, топ, 
оавмд.

•о с« адебе. 
ја,8»тушу1 

В наје 
вмев'

СЈВечна- 
кога, даја, 

[вао од то-
оурава в 

, вога, се, 
;аду»од та- 
увад в тога 
д, зенјава. 
в това тога 
јемо.

Што севељвд магла,

Од.
Пуравиве'кога се нн- 

ннско до, звмјава, това 
јевоје го вељвме нагла.

А маглава неје нпшто 
друго тову рблав коије 
бљнзу до з^мјава.

А како бидувад дожд 
важимн.

Одг.
Пуравине, узадуФОД, 

вога оствнувај^д се со- 
берувајед у:капки и о- 
тежнувајед, дак , немо- 
жад да се ^апрад у за- 
дуфод в тога врвед на 
земјава као дожд.

Како, бвдувад, сиег, 
вахвнв да знам.

студенјв време, цу- 
раввве у задуфод остн- 
вувајед дури, несв, со- 
брави, ; капкн и таио, 
се уаднувајед као слана

Те уј§ вва агрофннте 
двавс, «ур, тапо, рафе, 
дилв, нва, ајо, у бојет, 
авул еде авуди ајо кур 
поу гравдет, нде авулв 
а^е поутрашов еде ата- 
ер, иоуврандет тролнн.

Еде ва опет ајо атаер 
реи во«овн.

Чпш , у*ојет , «јегул, 
дифтому.

Уп.
Авулат кур јан ун^ет 

1;ер тролв ајо аште циљи 
по»ојем мјегул.

Ано мјегулв, нук аште 
асџа Кетер пор реп циљи 
аште аФр ^ер, троли.

Пу.
Ано св бојет шји 

тому њиер.

Упр.
Те авула нде Фремнн 

кур уфлатон умбљидет, 
нде пеика еде ураиоите 
опет снувдет тапо, ун- 
даљ ндв Фремив еде а- 
таер побнјен прмп трол 
сипо шји.

Пу.
Посв убојет вдор ди- 

Фтому тадиун.
.' Уп. '

Иде, мотинте, «тохт, 
те аеула, нде , Френин, 
УФТОХНВ, ^ер, нук, јаи, 
бљвбур нде, певка еде, 

убојет си брин еде

ЏУ-
Суја |>унешпн сиџав- 

љвќден ^и ачан ^упеш- 
ден зијаси вуруб ондан 
!џерме сулук) олур ве ал 
џемреи ачан валкар не- 
Фес деруниде орда кад- 
нланвр ве ол зеиап то- 
нра!-имзи, т кадтирир.

Ве бнс Ј)«не, ону ол, 
земан булуд дејориз.

СУ-
Думан не деиљир ба- 

на табир епље.

Цу.
Сулукљер, алчав, од- 

дугу земан таатомрага 
меркундир }ш ангисини 
дејориз думан,

Иља думани деиљ пч 
биршеи чашка саде бир 
булуд апгцси Ки топра- 
гииаза јакн олуб.

Су.
Ја насл, олур , јамур, 

бана табир еиље.

Џу-
Сулукљер нефес, де- 

рунвде ачан саукланир- 
лар 1)Ц дамладамла то- 
пданпрлар, ве, ахарла- 
нпр 1)ене алко едемезљ- 
ер, нефес, деруниде, ве 
ол земан јагарлар, то- 
прага јамур 4>иби.

Су.
Кар насл олур, бана 

дпвер да биленм.

Џу.
Саук земанда, сулук- 

љер пефес деруниде са- 
укланирлар^и таа топл- 
анмадан дамладамла ве 
орда јапд-рлар в-ра *»а-
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и врнед, на земја, као, 
снвг.

Пи.
Ќако, бндувад, грвд, 

важаив ако зпајеш.

Од.
У л>етно време, кога, 

се дигнувајед пуравапе 
у вадуфод нногу восоко 
а уште дигајештисе пу- 
раввве, се соберувајед, 
у вавви в у задуФод за- 
нрзвувајед, како си би- 
л>е и па^ајед, на земи, 
као град.

Пи.
А каков је, петор, н 

што се вељвд, кажцип.
Од.

Задуфод по векон ред 
се расвлацувад, н тога, 
течед по краи, земјава, 
околу неја.

И това течење од за- 
дуфод које течед се ве- 
л>ид ветор.

Пи.
Што је, секаввца, в 

вако бидувад.

Од.
Мије гљедаме ио не- 

којв ред светкање у за- 
дуФОД и дењја в но^ја 
које светнувад.

Това се вељвд сева- 
ввца (муњјај. Ј

Пн.
Што је тотон (грмеж) 

кажими, како, бвдувад.

св

'- :*п'Л I?

Нде мотивте вера вур 
по угриндет авула вде 
френин шун наљт.

Апо, ма, иегрвцдиеа, 
авуда поумбљинде.т нде 
иевка еде нде.-Фремин, 
уакулојет св ио вшњеи 
еде арзојен прми трол 
св брешер.

Пу. •
Апо св аште ера еде 

чиш у#ојет двфтому.

Упр.
Фреиин мбас њи ара- 

да воуљвкупдет еде а- 
таер воре* мбас склји, 
те тролвс, ^арке &ја.

Бде ајо ре«овиеа вка 
фреввв, цаљв, иоколон, 
у»ојет ера.

Чвш аште ветав еде 
си по у бојед.

Уп.
На пајеи доњиер ба- 

внеа дритвв нде, фре- 
нвн еде дит-н едс ватн 
цаљи, ундизе, св зјари.

Ајо у*онте ветан.

Пу.
Чиш аште жунон ди- 

Фтону св воубојет.

би ве јагарлар бутоира-
кта кар

Су.ј
Ја толу насд олур ба- 

на табир евље егер бн- 
љирсен. '

Џу. !
Јази ехаљи земанин- 

да ачан калдирпланпр- 
лар сулукдар всФес еха- 
љиједе чок Јуксек.

Ил>а даха ^отунур и- 
иНен, судундар, топда- 
нирлар дамла.

Ве нефесдебузланир- 
лар васд Ки, имишљер, 
ве душерљер товраг у- 
ѕере тоду ^ибв.

Су.
Аџиба, васлдвр, руз- 

јар ве недепљвр, бана, 
табир евље.

ЏуОл нефес бир ангв {»е- 
ред салдавпјор ве ол зе- 
ман акајор тоПраг, дв- 
шерн јандан тавв нер- 
вуми. ј

Ве меркум акнтп не- 
Фезден Ни акаан денљир 
рузјар. ј

Су- • 
Шнмкен недир ве на-

СД ОЛур. : '

Џув.
Бпс вазар едерис ба- 

зи дефа, шафлаиаг, ве- 
Фвс дерунвде ве ^ундуз 
ве 1)еџеил>ен вв авгисн 
шафклајор. ;

Меркум, девл?вр и!в- 
мшек. *

Су.
Нс деиљвр, 

банадивер насл одур.

I
V- •



Од.
Тоји глас к>јв се чу- 

јед кога светаувад, се- 
кавнца, това се вељвд 
тотон вли грнеж.

Пв. |
А од што бидувад с&- 

кавоца и грме^ кажими 
ако звајеш. '

Од. ! •
Бидувад, јељектрина, 

која се ваодвд у заду- 
ФОД I

А јељектрвнава кога 
се префрљад, од једен, 
облав , у други , вљп в 
зеии. |

Тога взљезувад свл- 
ва вскра од секаввца- 
ва в,страшев тутан, иљп 
(грмеж) у

Пи. I
Што је јељвктрива в 

вако, бвдувад, кажимн, 
евошка.

Од. |
Ељектрнва је, такво, 

вешто које се, гљедад, 
у јављевијено , ну , као, 
течно тјело. |

Това бвдувад когасе 
пстурувајед, дјве који се 
неједвакви тјела а твје 
се секаквица, и гриеж.

Пав 1нл,ибар, јогље- 
ник в спнвур иљи другн 
некоји смољи.

Кога даја встријеме, 
од влнеиа клашна тује 
се разберувад јељектри- 
на какваје. [

Јељектрива; протрв- 
јеиа од клашна, двгад, 
и сламка. |

Ајо зан ЦВАН уфеппи 
кур бајв Дрвтив ветан 
че ајо у*01(тв <умон.

Пу.
Апо вка чвШ, убојет, 

ветан еде, хумов, двФ- 
тоиу по н дјв.

Уп.
Бојед нка евзаа цвла 

уџундет вде Фремин.
Апо те евзаа кур по- 

удерте нѕа н>о рев нде 
}>етер сеи нде трол.

Атаер диљин, њигад, 
репн, нка, ветани, еде, 
фрикошун, жумон, вде, 
фреми.

Пу.
Чиш аште евзаа, еде 

сипо бојет, д н « т о и у 
њиер.

Уп.
Евзаа аште асиш ви- 

сен циљн учвдојет нде 
пашмеја, сн, ре#шув, 
труп.

Ајо убојед, кур, поу, 
дердет; дуи, циљи, јан, 
јо сеси трупа, аао ат«, 
јан, ветан, еде, жумон, 
онет ^иљвбар, соагиљн- 
се, еде Бибрит, сеи, 1е- 
тер, њп, цнда, шввдра.

Кур, тата, еш*нпемв, 
нка љешис тв &ат а&е 
поумаретвешт, евааат, 
св аште. •

Бвзаа те штлпен вѕа 
Каш грее еде кашт.

Меркум сес Ки, иша- 
дирс а<ан шафлар шии- 
шек, шумеркум деиљвр 
^урудти.

Оу.
Аџвба, неден, олур, 

шимшек ве ^урудти ди- 
вер егер бвљврсен.

џу.
Олур магнедтен, ан- 

гвси булунур ќв нефес, 
дерунцде.

Иља ол магнет ачан, 
брагпљвл-р бир булуд- 
теи гаире деруниде, ја 
от јервн дерувиде.

Ол ѕеман чикајор ше- 
двт шишик шиншекдеи 
ве коркак 1)урулти, ве- 
Фес деруниде.

Су.
Недвр магвет ве ва- 

сд олур бана табир еи- 
ље бир ^еред.

џу.
Магнет оиље бпр ве- 

сне олуб тир 11И ангиси 
^озуКур овун зухурввде 
&в акаан тене ^ибв.

Меркум олур 11И ачав 
до^уиурљер, в&в, анги- 
љер {1И бпрџвнс, тене 
олмавб , иља , иеркун- 
л>ер двр ЈЈИ швмшек ве 
^урлти, Јјвне , ^иљнбар, 
Ѕуиур, магнетв, ве, ^у- 
вур јаот гаире бир анги 
сакзлар.

Ачан езе едељам јапа 
абадап орда анлашвлр 
иеркум магнет наслднр.

Магнет езикљи, аба- 
дан валдирир ве санац 
теди даха,

П

и
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Како се наместувајед 
кажвуц. |

ОЈА-
Прут од жељездо иа- 

горнијод крајв заостреп 
го, вавачувајјед, со, ку- 
кљуш завнјфн окоду по- 
кривачод, од, зградава.

И крајод ј госцушту- 
вајед у всточник, иљв 
го закопувајед глобоко 
взеии. |

И кога се догодувад 
да, удрид, ељектрина, 
натаја аграда тога еље- 
ктриваваудирад на пра- 
тод в поверигава се про- 
сипувад взени.

А зградава неја, ра- 
сопувад, останунупад,
здрава. I

XV.
Тодкуваљз зборови а 

разљичнпразговори којп 
се од другн јазик уна- 
швјов смешаии.

Пи.
Којп се ту^и зборови 

а који се разљичии ка- 
жими ако знајеш.

Од.
Тнје се унрвана књи- 

га сине разљики, напа- 
сани.

Току, овде, некољку, 
да истолкувам којц се 
нанпотребнц цак и ивје 
кога иишине, пл>и кога 
зборуваме, да, знајеме,

Пу.
Поси увендоБте 

тому. ''

Пртев нка екур прнн 
скаји мав аш^е тепр по~ 
јакаљин, недоњи, резе, 
еде ^арке мел,уар, вва, 
штеппн.

Еде скаји во љишо- 
јен пде доаи бруи, сеп 
ноељишојеп , Фед , нде, 
трод.

Бде, ѕур, поуџетман, 
тарафе евзаа прми ајо, 
штеп атаер те евзаа та- 
рафе прми пртекпн еде 
мбас ајо, евур, уподер- 
дет нде трол.

Апо гатеии нук нраши 
по нбете швндош.

XV.
Баромеја нарвсшт ку- 

венд, еде, свјешин, на- 
Фаче, фјаљ, цил>и, јан, 
ика^етер гјуха иде тоно 
прзиум,

Пу.
Цпљи јаи ветуи Фјаљ 

апо цољи, јан, свјемун, 
наФаче дифтому.

Упр.
Ата јан ндељиберти, 

парес, џпта, сепшмеја, 
шкруур.

11о вату диса табопм 
марвешт цвљи јан нка 
машум тедухот осет еде 
на кур шкруим сеи кур 
по кувендови тадиим.

Пу.
ДаФтому аиер, циљи

Су.
Насл, јерљерштинир, 

лер^бана табир, енље.
ЏУ-

Чпбуг демирден Јсту 
уџуие снври ^ене резеи- 
л>ен с-карлар сарнг ча- 
ти таки етрафинда би- 
надаи.

Бе уџуну саливерер- 
љер бир ангп бувар де- 
рунпде јаот, ^омерљер 
јерин дерупиде.

Ве вакн олдугу земаи 
^и вурсун, магиет, мер- 
кум, Синаја , ол, земан, 
магнет вурур Ки чибуг, 
узеринде «с демир ар- 
динџс, јерии, деруниде, 
до^уљнр

Ил>а, ол бипаи, боза 
иајор ве саглам, кал-р.

XV.
Терџуме, Нељамдара, 

11И ангиљер бири обири- 
на бенземејен ве анги- 
љер башка, л>цсалидси, 
бизии (шмнзе, карашпк 
олуб.

Сув.
Ангиљер дир јабанџи 

^ељам, аџиба, ангиљер, 
дар 1хц 6»ри гаиреје у- 
нмајан баиа табир еиље,

Џу-
Меркум , дирлар , &и, 

евељи ^итаб, деруниде, 
битуи униаиакдар јазл- 
дирљар.

Иља бурда, барнека- 
дар терџуие едељам ^и 
ангил.ерпек вхтизајаисе 
^ене ве био дахи ачан, 
мухабет, едернс, бпље- 
љим.

Су.
Табир еиље, авгвљер 

дирлар.

г I

К!
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-, ,Туцв зборовв се (амп)
(фрвшко) (ономад) (пар) 
и (лри&нја).

Пи.
Кажвмн штојс аив, и 

чпјаје реч.

Од.
Ани грчва, реч, је, а 

мије нашннскв вељпме, 
(ату,) (но,) (да,) (тапа).

Пв. 
Кажвме штоје Фришко.

Од.
Расвпава грчка, реч, 

(фресикрн).
А мије, вељвме, чре- 

сно.
Пн. 

Еажвши штоје овонад

Од.
Ономад је, итаја, гр- 

чка, реч, која, вељвд и 
кажувад за нешто н&- 
Еогаш, што, је, пнево- 
ваво.

А ивје вељиме векнп 
нљи некаја.

Пв. 
Кажвнв, што је, пар.

Од.
Пар је арнаутска по- 

кварева, реч, (оал.), а 
мије велиме радо.

Нн
Аља имајед, в другв, 

векоји зборови, не јед- 
иаквв кажвни ажо зва- 
јер.

Уд. ' ;
Ветуи, фјаљ, јан, (је- 

шиљ) (капацпна) (про- 
Фет) еде (кало).

. . ..
Дифтоиу, чиш , аШте, 

јсшнљ.

Уп.
Јеганл, , аште , «јаљ, 

турчивдт. . 
Аао на *ом верд.

..ДвФтому, чвш, аште, 
капацина.

Уп.
Каиацвна аште фјаљ 

влахвсе.
Апо на #оии Еока вре- 

ја еде, каптвва.

Пу.
ДВФТОМЈ, чвш , аште, 

профет.
Упр.

Профет аште ФЈ'ИЛ да- 
твнвсе.

Апо на #<шм параднФ- 
тошин.

Пу.
ДиФтому, чвш, аште, 

кало.

Упр.
Кало, фјаљ, гречишт, 

аште мнр.
Апо, на, «опн, каљн, 

сев каље сео аааљ.
Пу.

Апо, квште, еде, ^е- 
тер њвциљв Фољмеа јо 
сесв, дифточу, повдвш.

Џув.
Јабанџи мухабет олуб 

(деспот), (ставрос,) је- 
пвскоаос) (јурти)вепра- 
зпик.

Вана табир евље де- 
спот не анлр.

Џу. I
Деснот, урумчес , со- 

зудвр. | 
Иља бис дејорпс шех

Су. |
Бана табвр еиље ста- 

врос не авлр.

Ставрос урумчес, со- 
зу дар. 

Ил>а бвс дејоруз аџас.

Су.
Бана табвр, еиље је- 

пископос пе авлр.

џу. !
Јепископос ве иеркуи 

дахв урумџес созу двр.
Насл бвс дахп шехв, 

бевдељерв дејоруа.

СУ. !
Бана табир евље јур- 

тв не анлр. !

Џу.
Јурти ве иеркуи да- 

хи урумџес созудир иља 
бвс дејорвс татаљ.

Су. |
Аџиба вармв ве гаире 

бвр ангв созлар бар џввс 
олмавб баватабвр евље.
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Имајед н| оввја се ра- 
зл>вчии гларовв а спве, 
јвдво одговарајед.

Чегљв, Ве, не, те.
КорвТО, 110, НО, ТО.
ВидувадЈ можебит. 
Крошви, ве, те, ве. 
Дожнак, ци, ве, пе. 
Постељ.а,н, ве. 
Чожиц а в, ве ве. 
Одцед (влседвна). 
Водовачј ивјалввца. 
Оток вземв. 
Каљени, к, цн, ве. 
Бразда, а, ве, ве. 
Узадуд, |но, нв.

Па.
јЕавваје реч, пра^ија, 

што, зборувад, кажими, 
аво знајеш.

Од.
Прв^вја је грчка реч 

у долна Маведоввјазбо- 
рувајед, в взговарајед.

А мвје, вељиме, лри- 
нос н мање и стока.

VI.
Пвсненица, писање, 

сљедује.

Баво се пвшад писиа 
кажвмм ако заајеш.

Од.
Писма с?е, пвшад, од 

многу, родови, току, 
овде ^а Еажа некољку, 
по азбучиом реду.

Уп.
Кнште еде киј јан јо 

сеси зан апо, џи«а, њ» 
фјаљ уцрџечен.

Упр.
Коиуц а, в, ин.
Текне.
Војет.
Џвбе, т, ата, кјв
Мбаљуар, а, те.
Штруме а, кји,о, кјиа.
Љуг а, тељугат.
ОФтуд.
Уатор вуљајен, дора.
Ку мдон, уја.
'Б.асе.
В-ја,; т.
Нафвле.

Пу.
По си »јал аште прв- 

Нија чвш «ољв дифто- 
иу по н дји.

Уп.
Пр^ив аште фјаљ гре- 

чвшт, ндв, Маѕедонии, 
пошт вувевдовн еде Фо-
л>ан.Апо на *ови те ште- 
писа Еишмеа, еде

XVI.
Шкрувсора шврур по- 

вјен.

Пју.
Свпо ушврујен варте 

двфтрму по н дји.

Уп.
Карте, во ушкрунте, 

нва шун Фиса по кату, 
ун тадвФто диса, нбас, 
те арада штнљсис,

Џув-
ве, меркун, дир, 

бири , гаирсден , аваз- 
дарн ерџинс иља бнту- 
ну бир џуваб верејорлар.

Џу-
Јемени, љер, и, чифт. 
Текне, и, о, шу, ји. 
Олур.
Бешвкљер бу, о, и. 
Јорган, љер, н, о. 
Дужек, љер, и. 
Кашвк, лар, и. 
СпрКе, љер. 
Абдесљик, абдесаана. 
Канал, лар, 
Чанак.
Бош тамива кот, на- 

Фиље.

Сув.
Насл ^ељаидир при- 

!)ИЈа, ве, не , соиљејор, 
бана дввересин.

ЏУ-
При^пјаурумџес олуб 

ве ашаја македонијада, 
соиљејордар, муабетла- 
рива,

Иља, бпс, дедигвмнс, 
евду."сни варвједи, мал, 
ве мпраз.

XVI.
Каљеми бејан мехту- 

бу ^ељвјор,

Су.
Насл, јазвлр иехтуб- 

љер, бана, дивер, егер,
биљирсен,

ЏУ-
Мехтубљер, јазаеди- 

љпрљер чок задеден и- 
ља, бурда, дввереџеии, 
бирвекадар ељи* н с ра, 
ардвнце.
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а, Једвоје поздрави- 
тељно. 

б, Друго је, тељоиис.

Ј», Тре^о, је, поручн- 
тељпо.

г. Четврто је прено- 
сување. 

• д, Пето је уговор.

е, Шесто је, призна- 
инца. 

ж, Седмр је слогница.

з, Осно је имаоница.

и, Девето, је, нами- 
реве.

ј, Десето, је, проше- 
није.

к, Ирејенно писмено.
љ, Обљигација.

Пн.
Што је поздравитељпо 

писмо а како, се ипше, 
кажнми да знам.

Од.
Поздраввтељно пнсно 

Еога. пишине, некоиу, 
треба да смисљиме како 
и кому, пншнне, а тије 
се овакви.

а. Копеје. 
Љубезна мавко. 

Здравствуите.
И, лоздравв, Петка, 

Јанка, Марка, ц Стојана 
од иоје стране.

Ако жељите чути аа- 
иене ја сун богу «ала, 
ѕдраво, а и ваиа жељпм 
од бога здравје :: бла- 
тодат.

а, Њјаии аште калву* 
иеа те Фаља, ,. ; , ;У . | 

6.
шкрумеа. ., :, •-..!,.<.•.(:•.••

в, Претис, агатв, но- 
реситвв. . : ,

г, Катрвс, аште, чо- 
шив нањв&етер. '"•'

д, Песвс, аштв-кува- 
сор.

е, ЏАшта аштв, епре- 
њјоФкеа. ' г •

ж, Ештата, аште бо- 
мун нка есап.

з, Етета, аште љетра, 
квишеа.

в, Навда аште боиун 
упаитуам.'

ј, Дијетвс аѓпте, љут- 
меа.

к, Швроњја, иершин.
љ, Твмесут.

Пу. ' '•. '
Чвш аште шкрњја кад- 

зомеа Фаља еде си по- 
шкрундиФтому тадјиун.

: '• I

Уп/ ;
Шкроњја, кадзонеа, 

Фаља кур, шкруик, ^ер, 
Н.ИЦИЛ.В, духет, таку н 
тоим сн еде куја иош- 
круин апо ата, јан, &е, 
кашту.

а, Штвљс 
Дансошвн нона. 

Шуи теФаља.
Кде калзоје те Фаља 

Петреа, Јанѕе, Марке, 
еде, Стојани, нка. ана, 
тем.
у&епо деште танџонв, 

преиу ун јаи оеревдпју 
тепача швндош аво еде 
атуре љутен вка перендв 
швндош еде газуар.

а, Бврд еељамдаџдир.

V, б, Ертеси, тељ ка*е- 
мидир. I

в, Учунџу, снардана, 
мехтубудр. ;

г, Дордунџу садакати 
дв ишмег башваја;

д, Бешинџи кон^ѓракт 
јаот уџет.

е, Алтнџц, нљме ха- 
бер дир, (вкрар, паие).

ж, Јединџв рубаЈ ка- 
љеии дир.

з, Секис мехељи тапв 
дпр.

II, Докус, мехељи, а- 
клашма, дир.

ј, Он, Ки, мехељиси, 
арзовалдвр.

к. Сенед, алдвгоје.
љ, Темесут, тир.

Су. |
Сељаи , мехтубу, не, 

анлр ве насл јазлр| ба- 
ва дввер ^в 6ил.ецм.

Џу.
Сељам нехтубу ачан, 

јавариз бирКиме л>јааим 
душупељпм насл, ве 

јазарнс ону диве- 
рељпм иља меркунљер, 
боиље дирлар. •

а, Тесвит. | 
Севквљи ваљидем. 

Сел.ам сизе. [
Ве сељам соиље Пет- 

која, Јанкоја, МаркоЈа, 
ве Стојана тарафимдан.

Астретљи исенез&бере, 
бепп пчун метихјараба 
бен саадтааедек саг ин, 
ве снзе даразиин јараб- 
дан салк ве љутФ
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И ово 
ве навд< 
• «ввж

Ааотои 
ооскора 
нш стра^а, 
чекам у 
ара 1875

лоЈеавсмо да- 
свите здриво,

остајен кољку 
одговор од ва- 

ов&но нене 
одун 25 јаву- 
год.

Марво Угриноски. 
Трговац.

Пв.
Каво, се пвшид одго- 

вор на, оисно, кажвмв, 
аво заајеш.

:0д.
Кога пвдаме одговор 

на овсно рреба ррво да 
одговорние, ва това ив- 
смо зашт^ вам је лиса- 
но пак појшто &а каже- 
ме заошто сме уовтани.

Потова цосље уиисмо- 
во ако вм^не исшто ви- 
ше дареч^ме в това пв- 
швле, што, нан, треба.

П^виер.
I 

Лубевни Марко.

Лвсиово твоје од 25 
јануара, датирано, ова, 
год. денеска нв доиде, 
се зарадувавме со здра- 
вјето твоје.

Навоје ти, и одгова- 
ран ако »е!љиш дачујеш 
занас иије сва ске Фала 
богу вдрацо.

Едв квјо шкровја вме 
тају,чаофете џвтвет ме- 
шнндош едв џал.

Аио, пастаи, ембета, 
саа м» ФрвкаФрвк уир- 
џеч, мка, авете, јотасе, 
каха жуу првт, ун нде, 
седанвк 25 калнор 1875 
вјет.,

Марво Угршшс.
Решпер.

Пу.
СВРО, ушкрувте, упр- 

џеч, иредоњи. шкроаја, 
дифтолу 'по н дји.

Уп.
Кур по шкруви упр- 

џеч прешкроаја, духет, 
пара такувендонн, еде, 
упрџчим врив ајо шкро- 
њја, прсе, поекан, на- 
шкруу опет курта ди*- 
трвн прсе јеми пуедшин

Мбас ајо иастав нде 
шкровја вепо кини њи- 
сен иашум та*оии еде, 
ајо шкрујемв чиш пова

Штиљс.
Дамсошив Марке. 

Шуи тефаља.
Шкроњја јоте нва 25 

калнор шрруум, симјет, 
сот нува арде, еде квив 
у газуар мешаидетпјоте.

Напарцвљв, туу, еде, 
уарцеч веапо, даш, та- 
џеџе пре каневе џнтвет 
јемв тепача, перепдију, 
шиндош.

Дахв, бу, беннм мех- 
рѓуб, џумљеввзи, булсун, 
саг , ведпри, 
- Дахп, олдем, калрм, 
некадар, тезељн, џу- 
ваб, тарафшшздан, бе- 
рије, бана, бекљејорум, 
сељанкте, 26 кавунсани 
1875 тарвје.

Марко Угриноглу. 
Тужар.

Су.
Насл, јазалр, мехтуб, 

суриједте , џуваб, бана, 
табир еиље егер биљир- 
сен.

Ачан јазарае мехтубе 
џуваб, л^јазнм, ен евељ 
џуваб, едељим, меркум, 
мехтубе ^и невчав бнзе 
јазмиш олуб 1>ене дивер- 
ДИГИМИУ, зеиан, ^в, не- 
сане сувал едввљервне.

Олдем сонра мехтуб, 
дерунвде егер варисег, 
бирнесне, заи, дејељви, 
ве ону даха јазариз, не 
љјазим олурса бвзе.

Тесвит.

Севкиљи Марко. 
Сел.ам хатрна.

Мехтуб, сенин^и, 25. 
таријссинден, кажун са- 
вв јазид бу^ун бава ^ељ- 
да ве сепин, сал гиљеи, 
абер алдпгзшза шаз ол-

Ангисина каршн џу- 
ваб , верирм , разинсен, 
бнљесин бизљери вчун, 
биз џумљемис, јарабим, 
шу^ур саг нз, 
саадта едек. • .»
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а, Једно је поздрави- 
телно. 

б, Друго је, ^тељопис.

в, Тре^о, је, норучи- 
тељно.

г. Четврто је врено- 
сување.

д, Пето је уговор.

е, Шесто је, призна- 
пица. 

ж, Седноје слогница.

з, Осио је инаоница.

и, Девето, је, намн- 
реве.

ј, Десето, је, проше- 
није.

к, Прејемно писмепо.
љ, Обљигација.

Пи.
Што је поѕдравитељно 

инсмо и вако, се ппше, 
кажпми да знаи.

. Од.
Поздравитељно посмо 

кога, иишвме, векону, 
треба да снисљиме вако 
и вому, пишвне, а тије 
се овавви.

а. Копеје. 
Љубезна маико. 

Здравствувте.
И, поздрави, Петка, 

Јавка, Марка, н Стојана 
од моје страве.

Ако жељнте чутв ѕа- 
иене ја сун богу «ала, 
здраво, а в вама жељим 
од бога здравје \ - бла- 
тодат.

а, Њјани аштв валау- 
меа тв Фа^а^јм^.! Т

б, !В.етвр, ':лџ, .-. *ели, 
шкрумеа. . .74 V ,

в, Претис, аште, во- 
реситин. ,

г, Катрис, аште , чо- 
шнн наавКетер. '

д, Песвс, авѓтв кувв- 
сор.

е, Џашта аште, епре- 
њјофмеа.

ж, Ештата, аштв бо- 
мув нка есап.

з, Етета, аште љетра, 
квшмеа.

о, Нанда аште бонув 
упаптуам. '

ј, Дијетисаште, љут- 
меа.

к, Шкроњја, нершвн.
љ, Темесут.

Чвш а ште шкрњја вал- 
зоиеа Фаља еде си по- 
шкруа двфтому тадјн ун.

Уп.' 
Шкроаја , калзонеа,

Фаља вур, шкруин, 
њициљв, духет, таку и 
товм сн едс куја иош- 
круим апо ата, јав, ^е, 
кашту.,

а, Штиљс 
Диисошвн иона. 

Шуи тефаља.
Еде валзоје те «аља 

Петрез, Јавве, Марке, 
еде, Стојани, нва. ана, 
тем.
'Непо деште танџонв, 

гѓреиу ун јам перевдпју 
тепача швндош апо еде 
атуре љутеи вка перендн 
шиндош еде газуар.

I
а, Бирп сељамдавдвр.

б, Ертеси, тел; ваље- 
нидар. ј

в, Учунџу, смарЛама, 
мехтубудр.

г, Дордунџу садакати 
дп иишег башваја.

д, Бсншнџи контракт 
јаот уџет. '

е, Алтнпп, иљме ха- 
бер дпр, (вврар, !наие).

ж, Јединци руба, ка- 
љемн дир. !

з, Секис мехељи тапл

II, Докус, мехељи , а- 
клашма, дир. :

ј, Он, ^и , нехељиси, 
арловалдир. !

к. Сенед, алдигпје.
д>, Темесут, тир.

Сељам , мехтубу , ве, 
авлр ве насл јазлр ба- 
ва дпвер 1зи бнљеам.

Сељам нехтубу ^ачан, 
јазариз бнрКиме љјазин 
^н, душунељвм насл, ве 
Киме јазарпс ону диве- 
рељим вл>а меркуиљер, 
бовље дирлар. ;

а, Тесвпт. 1 
Севкпљи ваљвдем.

Сељам спзе. •
Бе сељам сонље Пет- 

која, Јавкоја , Маркоја, 
ве Стојана тарафимдан.

Астретљи нсенеѕабере, 
бепи ичум метих јараба 
бен саадтааедек саг им, 
ве сизе даразвии јараб- 
дан салк ве љутФ ј
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Каво, се пвшвд одго- 
вор ва, ив^ио, кажинв,

Рд.
Кога ввајаие одговор 

на иисмо треба прво да 
одговориие, на това ин- 
смо зашто ' вам је ппса- 
но пак пошто ^а каже- 
ме заошто сме уавтанп.

Потова иосље уппсмо- 
во ако вмаце исшто ни- 
ше даречеке и това пв- 
швле, што, нам, треба.

Првхер.
I

Љубезни Марко. 
Здравствујте.

Пвсвово | твоје од 25 
јавуара, датврано, ова, 
год. денеска ни доиде, 
се ѕарадувавме со здра- 
вјето твојеЈ

Накоје ти, и одгова- 
рамакожељиш дачујеш 
ѕавас мвје рви сме Фада

Еде ввјо шкроњја ине 
тају вопете пнтвет ме- 
швндош еде пал.

Апо, пастаи, ембета, 
саа ма Фрик«*рвх уир- 
цеч, нва, анете, јотвсе, 
ѕаха муу првт, уи вде, 
сељанвв 2о валнор 1875 
вјет.

Марко Угрвнвс. 
Решпер.

Пу.
Сипо, ушврувте, упр- 

џеч, аредокв. швроњја, 
дифтому по н дјв.

Уп.
Кур по ш.крувн упр- 

џеч ирошкроаја, духет, 
пара такувендонм, еде, 
улрџчвн ормн ајо шкро- 
њја, црсе, поекан. на- 
шкруу ооет курта двФ- 
тоим прсвјеин пуедшвн

Мбас ајо пастаи нде 
шкроаја вепо кини њи- 
сен машун та*оим еде, 
ајо шкрујемн чиш пона 
духет. '

Штвдс.\'-
Двмсошнв Марке. 

Шун тефаља.
Шкроњјѕ јоте вва 25 

калвор шкруум, симјет, 
сот нува ардв, едв вввн 
у газуар цешввдета јоте.

туу, еде, 
упрџеч неапо, даш, та- 
пеие вре цаневе џвтвет 
јемв •сева4в, иеревдвју, 
шиндом»

Дахв, бу, бенвм нех- 
туб, џумљенвзи, булсув, 
саг, ведври, 
- Дахв, олдем, каарм, 
некадар, тезељн, џу- 
ваб, тарафиниадан, бе- 
рвје, бава, бекљејорум, 
сељанвте, 25 вавувсани 
1875 тарије.

Марко Угрвноглу. 
Тужар.

Су.
Насл, јазилр, мехтуб, 

сурвједте, цуваб, бана, 
табир евљв егер биљир- 
сев.

Ачан јазарвс мехтубе 
џуваб, лјазив, ев евел> 
џуваб, едељим, меркун, 
нехтубе &и нсвчпн бизе 
јазнвш олуб Цве дввер- 
двгвмлз, зенав, Нв, не- 
сине сувал едвкл>еране.

Олден совра межтуб, 
деруннде егер варисег, 
бирнесве, зам, дејељвм, 
ве ову дахијазариз, ве 
љјазим олурса биае.

Тесвит.

Севквљи Марко. 
Сељан хатрва.

Мехтуб, сенинНи, 25. 
таријосинден, кажун са- 
ви јазил бу^ун бава ̂ ељ- 
дв ве сеиии, сал гвл>ен, 
абер алдвгмвзл шав ол-

Алгвсива варшв џу- 
ваб , верврн , разввсев, 
биљесвн бвзл>ерв. вчун, 
бвз иувљемвс, јарабвм, 
шу1»ур саг иа, 
саадта

И ово^ојевисио да-

(стајвм кољку
воскорв оДговор од ва- 
ша стравај овамо меве 
чемм у Сјиув 25 јаву- 
ар» 1875 год.

Нарвр Угрвноскв.
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А н тебе жељвме од 
бога, здравје, и благо- 
дат.

И прввми поздрав од 
доиа&внката Мара в од 
децата, Цветка, и од 
Мвд.ва в од Ру»а, це- 

,д>ввајута руку, поздра- 
вјајуте, да ви, пратвш, 
беда кнвга, за пвшење.

Двка, учитељод, вм, 
тражид, пропвс, севојв, 
дев за учеље да пвшу, 
пвсмо.

Двбра 1. Марта 1875.
Маикатв 

Мара Угрвноска.

Пв.
Каѕвнв како се пвше 

тељопнс аво знајеш.

Од.
Тељопис вога ввшеме 

треба кусо в разборвто 
в гљедаи , у двадесед, 
речи, да искажеш, све, 
што внаш казатв овоне 
кону пвшеш.

Пример за тељовис.

Витоља, Серез 
Спасе Јованоскв, 

трговец. 
, три , товарв, 

кафе, еден. оканвца кр- 
•ес, ока коприна, педе- 
сет топовв платно, пра- 
тнмр пари, вратво сан 
на оошта.

Ристе Кузнаноскв 
трговец.

Пи.
Кавво је, поруштељ- 

во пвско, важвмв.

Аво
вва, пврвндву/мавидет, 
еде гавуарм «г$

Едв мвмѓ, *Ј|^>тв Фа- 
ља вка 1&суОД}а јоте, 
ештеавс» МлрЛѕме вва 
воцат, љциу'ј1дв<вва, 
Мвлоса, вдв шцц луља, 
пусвн дора Јоте кадѕо- 
вв теФада, тум та др- 
гојаш летра барде пре 
шкрумеа.

Прсе мјештрв екрвоје 
шкроњја пасдвт преви- 
сумеа нрев, та шкрувн, 
к&рте. 
Нде Дибра 1. Марс 187о.

Нона јоте 
Марвја Угринисе.

Пу.
ДвФтоиу н>вер св по 

шкрунте тељии швруме 
ао н дја.

Упр.
Тељнн шкроаја, кур, 

шкруии, духед, шврут, 
еде иарнвешт еде ши- 
ко нде њвзет, фјаљ та, 
дифтоиш џит чвш кпје, 
та«оиш етвиву шкрује.

Штаљс тељвн шкруие.

б.
Манаетвр Серев. 

Спасе Јованвсе
решвер.

Патбук тре бар вафе, 
њи крнес, н>и. ове, њи, 
оке и вдавш, песедијет, 
топ плаура дргому, хас 
екаи дргова но пошта,

Рвсте Кузианисе 
решпер.

Пју.
Св аштв шкроња по- 

рецвтав двфтоку.

Дахи санада, разаис, 
алахдан салк ве л>утФ

Бе сељаи кабудевље 
ев адунден, I мервма, ве 
чоџуклардан, .бе1нрдек, 
ве сефиџадав ^уљијадан 
ељнии епеен сељан со- 
цљејордар ^и јодајаспн 
јазп ^еат јази ичуа.

Нвчвв, оџа, ефевдв, 
онлардав ер^ун тесввт, 
каљемп встејор, ^в ка- 
љем шеирде едељер ми- 
хтуб јазаа.

Дебре 1. Нџи Језар 1875. 
Ваљпден 

Мерима 
Угрин огуларав.

Бана табпр еиље насл 
јазлр тељ каљеми, егер 
беиљерсев.

Пи.
Тељ каљеми ачан ја- 

зарпс љјазпм кса ве ан- 
лашик ве бак, јигирмп, 
^ељамадпвѕресин еп ве 
дввереџеин вар все, она 
^и ангисвва јазарсвп.

Тесвпд, дел>, кал.еми.

б.
Манастир Сереве. 

Ссасоја Јовак одгу.

уч јук, кафе, 
бпр, окаљвк, крмез, бир 
ока ипев. ељи, топ без, 
бана нехтубед, пара ие- 
хтуб, едмвшун, пошта- 
пљен.

Христо Кузманоглу 
тужар.

;су. .
Наслдвр, смарлама, 

мехтубу бана дввер.
V*'!
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џлаиа,

Од.
Ш ручнтелно, писмо, 

кога, пвшиме , вскоиу 
треб! сано за това, да 
зборуваме за потребава 
надв* а ве друго.

А [пошто, ќа пабору- 
ваме нашава работа ио- 
жеме, да му кажеме, н 
некоди вовиње у имсио- 
во и то треба, наиоио, 
ред јда се заппше за се- 
војај новива.

Иоручително писмо. 

! Црнмер.

Воден 1. Марта 1875. г. 
Госиодин Јоване, 

| здравствујте. 
Ипоздрави петка Јан- 

ва н Марка.
У; ову вралпку 111П11 еи 

тв дамв одговориш ка- 
во је влна н париво та- 
•о у штип.

И .по која цепа је на 
овајденеска, се нрода- 
вадЈ в нрвом , поштом, 
пвшнми ценивекаквп се. 

Пак ако иодносид за- 
мене, по ценрве, датв, 
прага, варв, купупаа , 
так >.

. С) оввје, зборови, о- 
ста, вм чекаје^и у кољву 
поб »и одговор од тво- 
ја (трана.

Рвсте Маркоскв 
трговец.

Пи,
Јажамв, како се пи- 

надпвс ва иисмо.
1ЕЧНИК

Уд.
Порецвтон, 

кур шкрупм на в>в цм- 
л>и духит веч, пре, ајо, 
таву вепдоин ирел>писн 
те това аво, јо, ^етер, 
њисеи.

Апо вур та сосцм ну- 
иа те тоно иастан мун- 
деив, та днфтоим, сде, 
н>и чаш рее пде швро- 
н>ја, по еде, ајо, духет.. 
арада нка рее ташврујс, 
ире лас, вети, реисс.

Швроњја тепорецнн. 
Штиљс.

Воден 1. Марс 1875. 
Зотунји Јоваи, 

шум тефаља.
Еде калзоје, тефаља, 

шун 1)вр тепрс ^ер јан- 
ке еде ^ер Марке.

Нде таш„ арада, по, 
шкруу тси таиу упрџе- 
че С11 пошкон л>еш одс 
орис аКе нде штпп.

Еде ме цла лаитулен 
аште њи ока сот, уио- 
швтин еде ме иара др- 
гумеа, шкрује му њиер 
паитумеа си јан.

Опет, даш, епе дора, 
пре му мбас, паитулен, 
татев дрго хас бјее а^е.

'Вер кји Фољнеа, ем- 
бета мепритшив ндс саа 
маа ФрикаФрнк упрџеч, 
вка ана те јоте.

Расте Маркес 
решаер,

Пу.
Днфтому сипо шкрун- 

те шкроњја врмп карте,

Џу-
Смарлама мехтубу а- 

чаи, јазарис, бирииме. 
љјазпм ^и саде ииркум 
пчнн с011Л>ејељпм бизим 
ихтнзамиза, §сурлједте, 
нља деиљ, башка, бир-
111611.

Дахн апан мухабетл- 
мизп, битереџеис, ишн- 
иизин олден динере сдс 
биЛ)Ирпз пе јени бпран- 
ги, нсснсл>ер, мехтубу- 
миздс ие меркум. дахн, 
љјазим јениден сра ба- 
шланс и хсрбпрјепи ха- 
бере.

Смарлама мехтубу. 
Тесннт.

В.
Боден 1. Јекар 1875. 

Јоиа» сФсцд» 
Сељал, спас.

Вс сељам сонље, ис- 
треја, Јапкоја, вс Мар- 
која.

Букодаиљсн хатрипа, 
јазарм Ј!!! бана карнш- 
Л.ИК иерссин насл 1;ечер 
]ана, ие пнринч, срда, 
пштвнте.

Ве ангп Ф»јат, пл.еп, 
окаја бу^ун, сатилр, ве 
евељ ноштаиљеи, баиа, 
јазипер Фвјатлар иасл- 
дирлар.

'Беие ељиерир се ба- 
на ол фцјатлара ЈЈЦ саиа 
мехтуб едеим лара сатн 
ал, орда.

ВуЌељама калпб, бе-
кљејерек бпр 1>ун евељ,
тарафндан, џуваб бана.

Христо Марко олгу
тужар.
су.

Дниср бана насл, ЈО- 
клама мехтуб, устунде, 
јаз-л-р.

7
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Одг.
Господару 

Јовану Довчивоскв 
трговцу

У Штип.

• Од другова страна се 
пишпд, од кога је пра- 
тено.

Пи.
Кажпми како је вре- 

носување нраво.

Од.
11реносуван.е, право, 

овакасе вишо ако ииаш 
некоја обљигаццја ил>и 
некоје узимање, од ве- 
кого а тн неможеш да 
ОДН1И тамо пак ја пре- 
водвш на другега , дап 
зенад париве.

И тога, нашшиш на, 
обљигацнјава, од задв, 
иреводод твои опака.

Прпнер.

г,
*•»

По спљв, облигаадју, 
дугује ми Петре Јанво- 
скн 120 гр. чарш.

А времево поминало, 
уште од Мптровден 1874 
година.

А нсне рабоКево пе- 
нв допуштајед да дои- 
да, у Серез, и варите, 
Потре Јавкоскп дампји 
платид.

Затова вревосв^ пра- 
воко моје од обљ>1гацц- 
јава, ва Николу Попо- 
ски тргоица тов у место 
мене од Петрета варп- 
те, а без суд п у слу-

Цре
Јован Доичннисе 

решпер. 
Нде Штип.

Нка ава те ^етер, у- 
шкрунте нка цал>и аште 
дргоум.

ДиФтоиу њнер си аш- 
те чошин дрејт.

» Уп.
Ктешнеа дреит 1е ка- 

шту шкрунте даш кије 
доњв темесут сси доњи 
вревта, нариш, вка њп 
цнљи апо тев снунд та- 
ш ко и 111 аКеопет прцешп 
дреити јоте нањи Кетер 
та иаре ата хас. 
• Еде атаер та шкрупш 
ирии , тенесут! н , нка 
праи шкроњја јоте, ^е, 
кашту.

Штиљс.

г.
Мбас /4>учи те месутпа 

мука борч; Ивтрв Јан- 
кос !20 грош.

Апо иотвп ека прцева 
иа еде нка, шввдвмтре, 
18(4. вјвт.

Апо му пуна нук ме- 
љвшонн тавјв нде серес 
еде петре јаикос таму, 
пагоје 120 грош.

Пре ајо прцова, дре- 
вти вме нка темесутин 
прмн накола прифтисе, 
решпер, вде, вевди, иие 
вка петре ата хас, еде 
па 1}у1) еде даш нув епе

;Џу.
ј Ефевдвје 

Јовава !Дочо, оглу 
тужар. 

И Штипте.
1

0 бир тарафтаи 1>ене 
јазлр ^вмден ^ондервк 
тпр.

;су.
Дпвер ^ана васлдвр, 

садакатв 'дппшмег, ка- 
љеми. .

Џув.
Садакатв дившмегка- 

љсми вштебоиљс јазлр 
егер варисе бвранги те- 
месуд јаот биравгв ала- 
џак бнр, ^имден, дахн, 
сен орла ^пдеедемесвн 
^ене дништцрврсин би- 
ранги ганре 1>им узере, 
парав алсв.

Ве ол зеиан јазар снн 
севедте ардијандав дв- 
иштигини сенниКи, бо> 
иље. :

Тесвит.

Сенет мучининџе бана 
борчлудир ветре, авко, 
оглу Ш ѓру ^ечен ахче.

Зира вадесн ^ечнпш, 
даа касмден 1874. сене.

Иља бава, амељ ље- 
рвм аралаиаз Ки ^еље- 
им серезде, ве мервун, 
ахчеи пе.тре јанко оглу Ј 
бана удесин.

Ол себ^би нчун дииш- 
тпририм садакатимн бу- 
те месудт^ен оикола па- 
паз оглу јуѕеривде, ту-Ј 
жара Ни ^еркум беввм, 
еедиримде, ветреден.ј' 
варав, вр вуКумедсвЈ 
ве вакн одурсе ву^уш

I 

3,
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о еуд 0)1 Петрета 
Јавкрскв даја аемад. 

•• * 'Јован Иљвјоски.

Оаде треба 
тврдв у суд.

да се по-

Пн
Како^се пвше уговор 

важвжи ако знаЈеш.

Одг.
Уговор ЕОГ1 вцшоне, 

треба ваипре да каже- 
ле тпје љвда взме^у ко- 
јвје уговорено в загато 
је уговород. I

Уговор.
Ков је В31<е])у г. Ав- 

дова Трвмоски трг. ов- 
дешни од једва страпа.

И Иљвја, јЈовавоскп, 
челввка, звд^рског, од 
друга страна, во долу, 
сдедују^е уговорено је, 
в завључевој

1. Челнвк Цљпја оце- 
вво је цо ваметков ков 
је од веговај рака, на- 
иравен за једиа , ку^а, 
од, трв, водјц кровева.

Да госводару Авдову 
Трвиосвв тргов. од Со- 
лув ва вегово, ме- 
сто у Солун, ваправвд, 
в уговорено је оваке.

а. ГраЦ дрвена стл- 
вовв штвцв јв гредв.

б. Бамев, пековв вар, 
песок в вода.

в. 11«рамшв, жеље- 
здо, бравв, резиња, п 
бру&е. .

Кату духвт та убесо- 
је вде ^у^в.

>У;
Св во шкрувте доњв 

кувисор, днфтому, по н 
Ајв. > -

УП;
«овштор кур пошкру- 

вн ма пара, духет, та- 
двФтовн ата «ача нка, 
недос, цвл>в, аште, ку- 
веидошцн еде чвш аште 
фјаљ.

Куввсор.
Цвл>н јав, ње, 

тер зотунв авдов трвмес 
решпер, дотунс, вка, н>в 
ана. " ,

Еде , Шлвја . Јовавис, 
мјештер, крпје, иурар, 
нка ^етер ава мбас во- 
шт, вјенте «овшвв аште 
еде м-швљур.

1. Мјештер Ил>јв еиа- 
итове мбас «атурвв вка 
дора, тв-ветас, бароум, 
прењв, Штеа, вка, »ре, 
О1труар Мјерч.

Зотувв, Андон Трв- 
ивсе реадпер вва сеља- 
впк врнк вевдпн етвсе 
вде селавИА та бароје, 
еде, кувасЈр, аште, &е, 
кашту. . Д,/;-'.

а. Пештруне друввсе 
штиљ драса едв трата.

б. Гура, туда, кр1ељ, 
шур еде ујв.

,в. 'К.ерамнд екур, бро- 
сва. резе^, еде гожд.

вл>ен, петреден, јавко, 
огљу/алс-н. ,.

Јован Иљија, огљу.

Бурдаљјазим иу^умед 
азредљерц тастпки, ед- 
свв.

Су.
Насл, јазпљпр, ковт- 

ракт, дивер, бава егер, 
бил.ирсен.

Џув.
Контрткт ачан, јаза- 

рвс љјазим еи евељ дц- 
иерељцм неркун, черс- 
л>ери, Ки анга , мабевн 
љерииде пазар, олмвш, 
ве веје иазар олнвштер 
дахв.

Д. 
Контракт.

Ангисн, олуб, Ки, ка 
бсвнљеронде вам мвс- 
ввнде авдов трвмооглу 
тужар бвр тарафдав.

Ве Иљија Јован оглу, 
дуварпв, калФа, гавре, 
тарафдав, &в, с 
раја 1)ел>еи, иазарљв во 
^иљатљенвг.

1. Иљвја калфа ресвн 
сурвједте ^и ангиси ван 
1>в иесвенан, елвндев, 
јаплу олуб кинедедии- 
штер, бвр, ев вчув, уч, 
душеме је курулмвш.

Ив вак&в, нвснвнде, 
Андона^ија Трвмеогду, 
тужар сељаникљв овун 
ј е р в н е, сељаци- 
где, јавсвв , ве пазар, 
олуб боиљедвр.

а. 'Кересте, одундев, 
дврекљер, тахтадар ве, 
Киришљер дахи.

б. Таш, тула*ар, ^п- 
рвшљер ве су дахв

в. "Керамитљер, де- 
нвр, Фрек^иљитљер, ба- 
гланалар, ве евксерљер.

7*
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г. За зидарски , сто- 
ларски, делачки, боја- 
жискп, н жељездарски, 
да за сипе овијс напред 
рочеиц рабо^е и потре- 
бување.

Сам челвик Иљпја је 
одговорен , и за једна, 
годииа (иљи трв) гото- 
ва ку^а господару Ан- 
дону Тримоски трго. од 
Солун дамуја предаје.

1. Г. Андон, као др- 
маЈшн од ку^ава своја, 
дджен је да илатпд чел- 
нику ИЛ.ПЈИ трн хнљја- 
дв љири царскп, као це- 
пата п уговореиа, цеца 
за даму, псплатид, ву- 
^ава, своја челнпк Иљи- 
ји п оваки.

а. Сега нанред муда- 
вад за пец 400 љ .

б. Кога ^асе пскопа- 
јед основито п пад зе- 
мја да се иорашшд зн- 
здод 600 љ .

в. Кога 1>асе озндад, 
еден под над, земн да 
ну Дајед 300 љ .

г. Кога, Ј»а се, озаз- 
дад другијод иод даму 
дајед УОО љ.

Д. Кога, ^а се, озиз- 
дат, и тре^ијод, под, и 
покрпвачод, да, иамес- 
твд и покријед, 350 љ .

в. Кога, ^а се, взма- 
жед, од надвор, н тро- 
њјоппте дасе сонад, да 
му дајед, 250 љ.

ж. Кога, 1>а сс взаа- 
жед, од внотра, д вра- 
^ево н прозораве дасе, 
иаместад, да иу, дајед 
400 л,.

з. Акога 1>а се на»е-, 
стид степеиавс п пода/ 
вцве н као добро пзра- 
ботаиа дасе, преда, го-

г. Пуна, мурпс, шкм- 
бпсе, денисе,бој»»иисе, 
еде, екурарис, ао, нре- 
кнја џи« кувиса оарвс, 
«ошвн, 1туна, вдв те чпо- 
духет. • .-. , ѓ"

Вет мјештер, Иљнја, 
аште нан упрџетор еде 
прењп, вје*1,'(сеа, тре), 
аар штеп, ѕоуунвн, ан- 
дон, трииес решпер нка 
сељаппк та оо -епе ме- 
чељс надора. 
2. Апо зотунн апдон сп 

зотунн нка, штвпи, те- 
ветвс, *аитор, вет аште 
тааагоје мјеШтер Иљп- 
јп тре ми, љира, емре- 
тис сипо наитоум, еде, 
вувисор паитумеа преи 
тапо пагое штепнн еве- 
тас мјештер и ЈИљпите, 
надора ^е кашту.

а. Четвшти пара пое- 
пе 400 љ .

6. Кур тауермојед те- 
мељин прмв трол еде 
таурапшоје мури 600 љ .

в. Кур та, поуиурои- 
те њи штруар ирмн трол 
таепе -300 љ .

г. Кур та поумуронте 
еде ^етер штруар таепе 
300 љ.

д. Кур таио умуренте 
еде третнсе штруар еде 
баљуар, тавендоје, вде, 
тамбаљоје 300 љ .

е. $ур та поунџите нка 
јагата , еде , скеље, та, 
здраиии атаер тацоепе 
250 љ.

ж. Кур, тапоувџнте 
вка ибренда едс дерат 
еде {ЈвљКв пеиџерет та 
поувендојет атаер та по 
еие 400 љ.

8. Апо кур та лоувсв- 
дои шкељмеа еде пеш- 
труме еде сен мирепу-

г. Дуварџн, ишава, 
дограмаџалјере, марзн- 
гос, иашие Ј бојаци , п- 
шине ве демнрџи, иши, 
олуб ^н битуну, бурда, 
андитвмнз, вшљере, ер, 
шеи, љј&звп, олдугуна.

Кадфа Иљија, џуваб- 
чидир ве бир, сене, ја, 
от уч сене, шадесиљен, 
азр ев андонаКи трано- 
огљу, ефендије, туџара, 
сељаннкли & п она тес- 
љпи едспн. |

х. АидопаКн ев саибп 
олуб &и Кенди евинден 
борчлудир, Ц, удесин, 
Иљија калфаја, уч бин, 
л>ира сарв, азизије, та- 
иесв 1)И пазар векнмет 
Ј»есилан паха; ^и удеме- 
гини ^енди евини Иљи- 
ја калфаја евст, бопље,

а. Шимдв, евељ она, 
верчјор каиар 400 љ

б. Ачан темељљер ка- 
зб бптпрепек ве јер у- 
стундеи дувар, чиксиа, 
јаипл 600 љ. ;

в. Ачан дучарлар бир 
бојун топраг уаере јап- 
даџак ол зеиан версин 
ЅоО љ. ј .

г. Ачав дуварлар јап- 
лаџаи ве и^овџи, душе- 
ме сн верслн 300 љ .

д. Ачаи дуларлар ја- 
п-лапак ве учувџу, ду- 
шсие, даха , ве чатнји, 
јерљешсин јуртсун, ве- 
репек 350 љ, ј

е. Ачан сувадтпраџак 
дишардан ве скељељер 
нндорсин ол звнан вер- 
С0н 250 љ. !

ж. Ачан сувад-тира- 
пак, ичерден, ;ве капу- 
љери ве паи, чершеве- 
љер јерљешсвн, ол ѕе- 
ман версни 400 љ.

Т
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: 4оО љ . ц . 

вадва
преввса,-М, ваивсав, а 
Ј4д»и вревлс се ваодвд 
.ПЈ»Ј|, госиодара, од, ку- 
' 1|ава а друѓв врвчелив- 
-ход мавсторски, које п 
једва х друга, страна, 
со подписод своа го у- 
тврдувајед, ј пред, овде, 
водвасава свсдоци.

1 Марта 1875 год. 
У Солун.

Уговорачв 
Авдоц Тримоска,

дома]|ви 
Илвја! Јовавовскв

манстор. 
Сведоцв |

Петао Јаик()ски, брдар, 
Нвкола Јанкоски, тер, 
Стрезо Повоскв, ковач.

Како се пошнд, при- 
знанвца кажвми.

Првзнаиица ^сога иишп- 
ме трсба да'кажѓме од 
кого, нешто,1кога, узи- 
маме, в зашто ја даваш 
све, да, напдшеш, раз- 
борвто. I

Принф.
Призва) вца.

На 120 гр. чарш. во 
ЧУ ја долеподввсапи. 

првмах од НЈнкола Сто-

новшув^ та. по.епе, ао- 
тувји цка ш«еп дот ное- 
поаагф, вдв, маа , 400 
љнра Верде еиретнс.

Ќји вувесор ирми дув 
шкроњја аште, шкроун, 
еде н>в шќроњја уџвн- 
дет нге зотунвја штевп 
апо 1втер вге врвје мје- 
штерис цал>и по еде ви 
еде Кетер, ава, меимзаа, 
швруква ветвс поебесо- 
вв лрпаре, кату шкру- 
шлн бејавџвЈат 
1. Марс 1875 вјетпн вде 
сељавив.

Паитовшор јав,
Андонн Трвнес,

зотвн штелвт.
.Иљвја Јованпсс

мјештер краје.
Бејанпа

Н. П.
И. Р.
Тр. С.

Пу.
Свво швруед епрењ- 

јофмеа, дафтому, њнер.

Уи.
ЕпрењјОФмеа вур дош- 

круаи духет тадвфтоин 
нка , цвљв, њнсен, кур, 
марни еде врсе ноеввш, 
џпт, ташкрује, маршнн, 
вешт.

Штаљс.
Бпревјофнеа.

Лрмв 120 гр. чар. и- 
бас цла ув поште шкро- 
уи емора, нва, Нввола,

8. Евет ачан јерл>еш- 
тирсџек басанаклар, лс 
дуихелелер ве емНк лс- 
л,Нх, ^иби, битирмиш Ки 
тесл>вн едсни ев савбв- 
је ол земав уде бптвр- 
свн даха 400 лнра са- 
рп азпзије тавеси.

Вуконтракт П!ЈИ тес 
вид-те јазил-дир ве бвр 
тесивд булуиур ев сан- 
би коинунда дахи гавре 
св булунур валФа ил>оја 
ноивупда авгпсвни, 1и, 
ве бнр евед, гавре, та- 
раФ дахп Коиди вмѕав- 
љев, таствк, едејорлар, 
ваиКв »исввл>ер овувде 
бурда јазил олуб шахи- 
тл^ер.
1. Језар 1875 сељапвгде.'

Конгрктчиљер,
Андон Трвноглу

ев савбв. 
Иљпја Јованоглу

калфа. 
Шахвт 
Г. П. 
Г. Р. 
Г. С.

Су.
Пасл, јаз-л-р, вкрар, 

ваме бапа табвр сиље.

Икрар наме, ачан ја- 
зарис, љјазим , дпвере- 
љим &в Јишден бир шев 
ачан, алрпз, ве вевчвв, 
верврснн, бвтуиу, јаза- 
свн анлашик.

е.

Тесввд.

Икрар иане.
120 груш ^ечен ахче 

авгн ардввце бев сонде 
јазљв олуб алдин, Нп-
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нкоски за одплатување 
по уговору, који је на- 
лравен да ни одпдату- 
ва, дуговањево, негово, 
на иесец те затова, за 
овја месец Јануар 1875 
год. мн платпл дајемму 
ову прпзиакпцу и мојим 
нодпнсои, потвртува, у 
струмица, 1. Фебруара, 
1875 год.

Стопко Леткоски 
. земједељехц.

Слогноца како се пи- 
ше кажимп.

Од.
Сдогнвца кога пиши- 

ие треба да кажеме на- 
пред од чија троговвна 
је и за кого ја пишоме 
о вме, и врезиме , пак, 
посд>е да пишаме со ред 
тије створсви који сме, 
муји иродаље и покод- 
ку гроша н парп.

Промер.

Слогпица.
Од, трговину, Јована 

Иоповскп, од Солун.
За господар Арса Ку- 

цуљоски из Охрид.
1-во. 20, окв, суво гро- 

пзе по 1 гр. и 30 
пар. 35. гр.

2-го. 10 овв, врнез, по 
85. гр. 850. гр.

3-&в. 3 топа платно бо- 
ба&ено, по бО^гр. 
д 30 пр. 182. 10.

Укупно 1127.10.>

стопкос препагумва ибас 
кувисор циљи аштбѓ ба- 
роуи тапоиу даго«к<јор- 
цвн втпсе прмв мЈЃ по 
ире ајо прекја »!уи кал- 
нор 1875 вјет, муЕаоаго- 
ве пркам епауи, кјв, еа- 
рењјофнеа еделешкро- 
н>ја тем побесовЛ ув/ мде 
струинца 1. Муи шкурт 
1875 вјет.

Стоико Петкос 
љароатор.

Пу.
Еаауотвн сп ушврун- 

тс двфтону.

Уп.
Есапшвв вур пошвру- 

вм.духет, тадвфтовм, 
вара вва вуит решпер- 
љпк аште еде прецнљи 
поја, шкрун, енвв, еде, 
прмнемнн опет, пастав, 
ташкрупн , мерен, ата, 
барунеа, цвлв , еквмв, 
шпте, еде, васаа, грош, 
еде ас.

Штиљс. 

ж.

Шкроњја есапит.
Нка речперљвввв, те 

Јовани ПрпФгисе сеља- 
пикис.

Преа зоЈунји Арсе Ку- 
цуљисе, нва Орвје.
1. 20 оке, руш, сати 

ка 1 гр. еде 30. ас. 35.
2. 10. ове, вриес, ва, 

85 гр. 850. гр.
3. 3. тов, влаура, бам-

'' букпс, ва, 60 гро.
еде 30 ас. 182 10.

Џи* 1127. 10.

коладан, Стонко, оглу, 
Ни контракт удемегине 
ардннџе &а јапиљи олу- 
луб аји башинда, оаун, 
борџупу бана удесен ве 
мсрвум суриједте буаи, 
башина таријесинде ба- 
на удсмиш ванун, санв 
1875, сенеје, бу икрар, 
памејп всрнрии ве ^ен- 
дпм, имзаи, вљен, тас- 
тик едеримстру'миџеде 
1. Шубат Ш5;сенс. 

Стоиво Летво оглу
ЧИФЈЈ1ЧИ ј

су. ;
Есап каљеми наслја- 

звљир дввер, сана.

Џу- ;
Есап каљеми ачан 

јазарис љјазнм 'дивере- 
љим вптида Кимин ти- 
џаретљпкден дир ве Ки- 
ме нчин јазајорвз всмв 
ве лаг-мвви ^еве сонра 
јазаљим с-раиљен мер- 
вуи шеиљери, ^и ангв- 
љерв она сатиишпк, ве 
вачер круш ве ^ара.

Тесвид.|

ак. :• 
| 

Есаб каљеми.
Тиџаредтен Јован Па- 

паз огдунув сељаннвљв.
Нам, ^а, мвсна ичув, 

Арсо Куцуљогљу' Охра- 
дљи. !
1. 20 ока куру ујзум, 1. 

рер. круш, ве оту- 
зер, пара, З.г>. кр.

2. 10 ока крмрз,!85. р. 
кру. ока сн 850. вр.

3. 3 топ, памбув,! беав, 
60 кр. ве 30 182 10.

Џема 1127. 10.
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, год у Соду!

По- 
Гарта 1875.

Како се 1Јвшвд има- 
' оввца, важвЅив ако ана-

, Имаонвцајкога вн1Ш1> 
ме треба да| кажеме од 
местово, шарпна, в дл- 
жвна да, какеие в да, 
назиачиме името аљнје, 
довзе, иива, љивада, ку- 
1а, водендца, иља, што, 
даје. |

Потом да кажеме еу- 
сједи, кон од која стра- 
иа је сусјед В како иује 
нме и презиме.
. ' ' '• |

Првкер.

Имаоница.
Од лозје нрје које се 

наодв^ у лозјана гумен- 
џескв јованица, имену- 
јеио место. ј

Дджиива 6р сожни а 
шврана 40 сожеи.

ИанеЈ^у сусјједа Рвста 
Доиевскн трг. од, во- 
сттчна страва, адо Пе 
тка Кузмановски од за- 
падиа стравај а до Ко- 
ста Нцкодоскв од север- 
ва страва, и до андова 
кожуваровсЕИЈ одјужва 
страва. |

Го продаиам сжпљеве 
бу^внекн тргЈвв Солуи 
ѕа трпста гр|рша чар- 
шпски Еоје мвјн платпд

И смиљета Гбу^ввсвв, 
вавред, реченог, тргов. 
го учвнував ;тоиав ва 
дозјето моје I од сега,

.. !•... . .

Енар«1, оар&т, Јовав 
1]рв*тн<Ј, 1. Марс, 1875 
вјет ВД%С(ЈА»ВВК.

.а Ј';• V 
Г':^;' ->

Свво 'ушврунте квмв- 
сора двфтому по в дји.

Уи. '
Квнвсрра, кур ешкру- 

вм вара, духет, та ди- 
Фвовк вка вендвн 1)внт, 
еде ^ати, са, аште, та- 
дифтовн ташЕруим"емин 
чуш, аште, вевеш, ара, 
љввад, штеи, мулија, сеи 
чиш даш.

Пастаи, тадафтовнп, 
еде те коншв вт, циљн 
нка цла ава аште емвн 
еде прмв енвв.

Штиљс.
1 •

• • - "8. -

Кимвсора.
Нва вевешт еми циљв 

уџпвдет вде вевеша гу- 
менџес нринв вевдв Јо- 
ваниц, «ошњин.

Е^атв, аште, 60 лаш 
апо панв, 40 паш.

Нанрдете вомшјн Рв- 
сте донес речо, н|а ааа 
ку двљ, дилв, аио, ^ер, 
Петко Кузмавис вка ава 
кууте дидв аво ^ер Ко- 
ста Никодас вка авате 
мурањв еде ^ер андовв 
коџокарисе, нка ана те 
кбљес. «

Ешвта смвднбу&вввс 
речвер нва сел>аввк пре 
тре&внт грош чаршевсе 
циљн по иу, ва вагове.

Еде смаље бу^ннисе, 
паре, ФОАШВП, речпер, 
поеборова штепвсор вр- 
нв вевеши ѓма еде вка

Удемиш, меиури, Јо- 
ваиаИапазоглује 1. Је- 
зар1 1875 тарвјесв сеља- 
ввкте.

Су.
Тапц васд јазнлр, ба- 

ва табвр, евље, егер, 
биљирсен.

ЏУ-
Тапија ачав, Јазарвс, 

љјазим диверел.им, ка- 
аљдси, ^еипшљигн, ве, 
узунлуги, векадар, двр. 
двверсљнм вегбил,етире- 
л>ии, исии, аџиба, баа, 
мп тарла, ив, чаир, ми 
јаот ненсе.

Олдем, дииерељим, 
коншуљор, Квм авгв та- 
рафа дир комшу, ве, в- 
сми, велагми васлдир.

Тесввд. 

8.

Тапи.
Беиим иад баадан Н0 

авгиси, булунур, румеа- 
џе, баалар, ехал>нједе, 
Јованица, нааљде, ани- 
лан.

Узундугв, 60, колач, 
дахв ^еввшдшгв, 40 ко- 
дач.

Ии воншу мабеонље- 
рввде, Хрнсто донеоглу 
туџар 1>ув догусу тара- 
фдав ве, Цетко Кузман 
оглу, 1>ув , батвди , та- 
рафдав ве дахи авдон 
Ќурчвоглу кбље тара«- 
тав.

Сатајоруи, смвљкоја, 
бу^пн оглу тужар / св- 
л.аиигтен, учјус, круша 
^ечен, ахче , апгвљерв, 
Ќв бана уденвштер.

Ве, Смил,која БуКвн, 
огду евед, андигви ту>

ш"



иавред секои, да позда- 
вад смиљета, за, дома- 

и по негову волју, 
нева си, угаЈјад, каво, 
дома^ии свои, 1. Март, 
1875 годвна у Вељес,

Продавеч 
Петко Јаикоски, 

земјудс. од куманово 
Сведоци. 
Н. Н. 
П. П.

Ова, им&оиица, како, 
иствннта, лотврдувад, 
суд Велеекв.

«100. 1, Марта 1875 
годнне.

Председннк.

Пи.
Кажпми како се пише 

ивмирење, ако, зпајеш.

Од. '
Намврење иога ипши- 

ме треба да кажеме аз- 
ие^у, кого је, и зашто.

И да се вапвше сета 
работа, која, је, текла, 
н ваипосље да се каже 
војв кому го дапад иљн 
се два токмо гласпа пре- 
оиса се на лравеии.

Првмер.

Намнрењје.
Које ја долуподппса- 

ви, дајем од ноја рука, 
Леткове Јанковскн трг, 
од Прилсм;, за јо, калл, 
пченоца, коју имад по-

теиисој»
ветис
по
1875 вјезг

рм^малв,
"""'ВЈОЈв, СВ

|Т.1Марс 
ел>ес. 
Ф-

.вафЈГЈанова. 
Бојанив., • 
II Е"</ ,Г
П, Е: . М;"-;Г '

Ејв квивоора сц-вртеп 
поекабесовв' ^у^п веде- снсе. "" , •'

Пу.
Днфтому, посв, ушк- 

рунте, дашурисора по н 
Дји.

. Уп.
Дашурѓсора рур нош- 

руим духвд тадвфтоим, 
нкацвљн намрдете аште 
еде прсе.

Еде, та, ушкрунџн*, 
пуни, д-ла, аште, ере«, 
еде вастав, тадифтоли, 
цнљи кекушв лоеое, сеи 
јан дујв равш, ѕандвк- 
тоишн швровја јан ба- 
роук.

Штвљс. 

н. . -

Датурвсора.
Цвљпув поштешвру- 

швв, поепа, нва, дора, 
име, Деткут, Јанкнсе, 
речпер, нка, прил-епи, 
пре, 10, ЕВЈБО, грук, ци-

џарп малјсахвби онљед- 
тирирам бенм, бага узе- 
ривде, ве (иимден, сонра 
иљерије, ^ер^ес, СМИЛУ- 
који, бси^есин, иалса- 
хпбц, нчуа, ве, онун, в- 
раде, ардџнџе, тертиб, 
едсан, ^енди, мал, са- 
хиби ^иби!!. Језар 1875 
тарпје &уа.рвлп ехаљв- 
једе. |

!Сатан.
Петво Јаикооглу, 

Чифтчп,1 кумлновади. 
Шахптлер. 

Лсан УсеиЕ. 
Ахмот Осмавг. 

Демир Сељпмоѓлу.
Меркум таиији сада-

кат!)Иби луКумед, азре-
тл>ера, тастнв, едејор.

Ј* 100, I, Језар 1875.
тариједе а^им.

Су.
Бана табар еиље ласл 

јазолр, аклашма, егер, 
бнљирсен. '

Цу.
Аклашма, ;ачан, јаза- 

рпс љјазаи Двверељии, 
ЈЈимљери, мабеииљервн- 
де олуб ве неичвн дахи.

Бе, јазиљс-н, битун, 
иши, &и, ангисн , вавв, 
олдугу ве енсонра, ди- 
вересин, авгр ^вме, ве- 
рвЈор јаот ире, л^н та- 
мам сесљи, тесвид, ја- 
илп, псељер.'

Тесвид. *

Сул>Ф, наме (иклашма).
Ангијв Ки б^ен совде 

јазљи олуб ^евдн ељвл- 
дев, исрарим > Иетвоја 
Јанво, оглу, тужар, прв- 
љепељи, јо. кнљебогда-
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уговород, 
ваправен, 
15 Маута

иаш, који, је, 
изие^у, нас, 
1874 год да-

мв давад,
Ево девеска, не из- 

дад лодпуно све ио на- 
пред, речјзвог, уговора, 
затова, му, дајем, ово, 
своје ручвЈо оисаио на- 
мврење вред овде под- 
оисанв, сведоци, о, нс- 
мам вишеј ношто од Пе- 
тка да тражим, еоо по- 
тврдува со своје ручни 
подавс (врчат) овде ка- 
де ннево, ји, лрезвмево, 
«оје 15 ВДарта 1875 го- 
днна \

У Бвтол>а. 
Андов Кузнавоскв, 

трговац.
Сведоци1 

В. Н. \ 
Г. И. | •- 

- В. Д. |

Прошенвје.

Пример.
Суду окр: уга дпбран- 

ског. |
Андон, Фиданоскц, 

од округа, дибранског, 
срез драмско грдо, од, 
село Луково по, обљи- 
гацији, од, 600 гр. чар. 
која је написана 1-пв. 
Септембра |18'/4 годииа 
дугујелн а вренево по- 
нинало и Андои, уште, 
неин пдат^.

Зато, мољам, сланно, 
суд, окружје, деборсво, 
речтног Андона, да го,

л.11, ^вште, ибас, куви- 
сор, тона, ццљв, аште, 
баровпјвв ааирдете, ве- 
ве, 15 В1арс, 1874 вјет, 
таму еав.

Че, сот, му, еке, еп, 
џити, пљот, нас, иара, 
•ошнн, те кувпсор, нрс 
ајо, поја, епа, ијн, ие, 
ветин дорас, шкрошин, 
бејанџиите , еде, скаи, 
наа, доњвсен, нка, Пе- 
тво, такрвоо, чепо, бе- 
сова, ме, ветви, дорас, 
шкроњја, (ивир) кату ке 
емпн, еде, прмп , емвв, 
вме 15 Марс, 1875 вјет.

Нде Манастир.
Авдон Кузнааисе 

речвер.
Бејавџв. 

П. Н. 
Г. И.в. д.

Љутмеа, (арзовал).

Штвљс.
Нде ^у^и казав, Дв- 

брас.
Андон Фнданнсе вва 

казав дибрас паидељзот 
грвка , дрвввсе , вшат, 
лукова. бас, темесутин, 
нка 600 грош чаршнсе, 
ц-ла аште, шкроум, дв- 
твнтеварамувнте парас 
1874, вјегв, муваборч, 
(Фаиторвет), ало мотнн 
кашкоЈв еде Андон цаа 
вук «укалагове.

Преајо пољутем, ^у^и 
мад , вазан , те двбрас,

вчун }ш авгвсв варвдв 
бвјшм, коитравт, муче- 
лвиџе &в ангисв јапљи 
олуб мабеимљерпмизде, 
15 језар 1874 тарие^в, 
баиа нсрсин.

Иште бу^ун баиа те- 
сљим едмиштер битуву 
Јш еиел. андигпмиз кон- 
тракг ардинџе ол лчув 
тарафоидаи верврвм бу- 
иу Невдв ељвмден јазлв 
сул>Фнамеи, ^и, бурада, 
јазл.и шаиглар, онуиде, 
ве тарафимдан, даа вч 
бир шеи, јок, 1>в, нств- 
јеим Петкодан вште та- 
стик, едерум, ЈЈввднм, 
ељнмден имзапље (иу- 
урииљеи) бурда 1сндц, 
псннн ве лагним јанда 
15 Језар 1875 севе.

Манастврда. 
А»дон Кузнавогду. 

туџар.
Шаптлар. 

А. У. 
Р. М. 
В. А.

Арзовал.

ј-

Тесвид.
Дебре казаа во^унед 

азретљери.
Андов, Фвдан, оглу, 

дебре, ибаљја, дримко- 
лу, изирден, лукова ка- 
рвјелв сенед, мучвгшн- 
џе алтвјус круша Кв, ја- 
зпљн олуб евељи ил>уљ- 
дв 1874 тарвједе бана 
бурцлудвр иља вадесв. 
^ечииштер, ве, Авдов, 
даа бава уденедв борву.

Шу ол вчув, каза в- 
о ^Ј м е д ," ааретљернае, 
рвџа, едејорум, &в ав-
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позовед, силом, властн, 
1»асе судамс, 1 септем- 
бра 1875 год. у Дибра. 

Покорни сдуга. 
Петко Јавкоски, 

гра^аваи

Пв.
Какво, је, прпјемио, 

ввсмо важпив ако зна- 
јеш.

Од.
Прнјемно насмо кога 

пншиие треба да каже- 
ме у писмо од кого прц 
вмаме топ створ д па- 
име даго речеме и ко- 
му каде требадаго да- 
јеме.

Прпмер. 

к.

Орвјемпо ивсмо.
Које ја долуподипса- 

Н11 дајем од моју руку, 
Рнстове, Петкоскв , од, 
ресен за пет окв рабв, 
који, мпјп, вредаде, у 
мои руни даји, однеса, 
и ДЗЈИ дадам у бптоља 
Стојану Ан^елкоски тр-
ГОВЦу.

За това му го давам 
овр, својеручно, вигмо, 
које, ако, неја, свршам, 
таја работа ја, одгова- 
рам 1. Маја, 1875, год. 
уреееп Дамјаи Ошено- 
скв од воштарацц.

прмецд шнн АНДОИИ та- 
по, ируне, нерепив. ^у- 
1/вс, дот, уј^вконне, 1. 
Муцтенара, 1875. вјет, 
нде дибра.

Петко Јаввисе, 
шерљи.

Пу.
Св аште шкроњја ме- 

рпсора, днФтому, по н
ДИ11.

Уп,'

Мерипсора, шкроњја, 
кур шкрунме, духет, та 
двфтоц м н де ткроња нка 
цпл>в поемарлм ајо џаа 
еде ме СЈШН, та по *о- 
име сде, пре, циљв, ку, 
духет дата спии.

Штиљс, 

к.

Мерцсор шкроњја.
Циљв уп поште шѕро- 

швн кам епа нка дора, 
име, ла, Ристе, Петкос, 
нка рссец пре пес ока 
псшка циљи му, ка епе 
нде дора иие тапо ечоо 
еде тата е» нде мапа- 
стир , надора, Стојавв 
Ан1>елкрс речпер.

Прсајо, пое пимзакн- 
јо медора ветис, шкро- 
аја циљи ч поненук соса 
ајо пуив, уп, дот, уир- 
џеча 1, Мајв 1875 вјет 
нде ресин.

Дамјан ^Угнснисе нка 
воштаранв.

дгм аидову давед едсвн 
ву&умед шедитљпгнл.ен 
муа^еме, едољим 1. И- 
љуљ 1 875, тари,је де- 
бреје.

Марус кул
• Петко сељеди јанко 

шерљв.

Насл двр аманет на- 
ие бака табвр еид>е о- 
гер биљврсен.

Џу.
Аиаиет наие ачав ја- 

зарас, љјазвм , дивере- 
љви јази дерунпде 1)В- 
мден тесљим бвѕ§ олу- 
ндн исркум шсп ве вс- 
мввде дејељам ве ^име 
нереде лјазвн, тесљим. 
едељвм.

Тесиид. 

к.

Аманет, нане.
Ангвји Јш беи соиде, 

јазнл, ќевдп, ељомдев, 
верерим ристоја петво, 
оглу реснал>в беш ока, 
балк вчун ангиљерц {ЈИ 
бана, тесљвм, едтв, (ш, 
бен, ^отуруп, ве дахв, 
тегљим едејии манасти- 
ра стојан ан^ел>кооглу, 
туџара.

Шу ол, себеби, вчун, 
она верврвм буву, 1>ен- 
ди ељимдев амавет ва- 
меа 1ш, егер, бев, мер- 
кум вши батврмесем бен 
џунабчвјим моркум вше 
1. Цјар 1875 ресваја. - 

Дамјаи Огвеноглу 
воштаранл.ц

С, м

ЈЈако с 
гација ка 
јеш.

Обљига 
од три р}

Еднаје
Друга, 

људи ил>[
Трета с 

залог куЈг
11 ДРУГО [

Које ја 
со јелци.

II]

ОбЉ1

Од
Које, ја, 

савп земаи 
Асана Усе! 
јанец, за, 
време даму 
ако, јв, нев 
даваи, зам 
платец топ

И уговор 
ако се догс 
мево посље 
и оваја раО 
дасе вршд 
пла^а '/оо ; 
терес дури, 
та 1. Апрв. 
у Охрид,

Добор 
Ристе I 

од Т
гт Д-Петко /• 

од Ме 
Сведоцв. 
Н. П. 
А. Т. 
Т. А.



СЧ

№
^•:--^.-Д'У:'.' ч' л '!('-;;.^'.;р'^

Ж?^ векн

'^;Ка«о 
гадвја 
јеш.

Пи.
е више, обљи- 

ражвнв ако аиа-

Од.
Обљвѓација се пише, 

од три руке.
Едиаје на чест љпчни.
Друга,| је со, добра, 

фуди ил?в јеицв.
Трета'се, ввшвд, со, 

задог куЦ, ннна, лозје, 
в друго | нешто.

КоЈв ја 1акажа една 
со

Џример.••'!.-
Објљигацаја.

Од 100 гр. чар. 
Које, ја, долуподпв- 

сави земам на зајем од 
Асана Усевноскв, скоп- 
јанец, за, едев, месец, 
вреие данујв врата, но 
ако, јв, неврата, ја, ну, 
давам, замене , добор, 
платец тов &а платид. 

И уговоредо је така, 
ако се догодвд, поире- 
мево восд.е'да останад 
н оваја работа со, суд, 
дасе вршнд тога, даиу, 
пдаЕа '/Ј0 месечни дн- 
терес дури, даму асила- 
та 1. Април,а 1875 год. 
у Охрвд.ј

Добор илаНач,
Рнс-ѓе Кузманоски,

од Трвбевшта
3,-л-лиГвк, 

Петво Аадоноскв,
од Месокастро

Сведои в.
Н. Ш
А, Т.
ТХА.
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Сипо. ушкрујет теме- 
сут, ^диФтоиу, ао н дји.

/ , Тд.
Твмесут ушкрувте нва 

тре арада.
Њјанв аште на беса- 

Фачес.
Иетер аште ме, мар, 

њериа сен НеФаљ.
Третв, ушкрујед, ме, 

ревм штеп, ара, веиеш, 
еде Кетер сев.

Цвљв ун дот, двфто, 
њв темесут, ме, '

' ; Штаљс.

Темесут.
Нка, њн &инт гро.

Цнл>в ув поште шкро- 
шин уаун нка асани у- 
севнвсе шнуивс прењи, 
муи иотин татакте праи 
по. ве, нук, тактее, ув. 
по епе, преиуу, н>и Јѓ>е- 
Фнл. аа та пагоје.

Еде гувосур аште а- 
шту н 110 уџетнан хаз, 
иотин пастаи та нбете, 
еде, вји, пуаа, ме, ^у^. 
таусосе, ат&ер дот па- 
го, ув, V,, мувсе иаме- 
л>е $ер та паго џнта, 1. 
11рељ, 1875. вјет, нде, 
Оријв.

Ристе Кузмаиис, 
требенвштас. 

Фавторвет, 
Петко Андоннсе, 
нка Месокастро. 

БејанЦи. 
Н. П 
А. Т.*

.&.{^- -: &Ш^, •

Су.
• Темесуд насл јазвлр, 

бана табир еиље, егер, 
(оиљврсен. џ/-

Темесуд јаавлр уч ту- 
рљлдев..

Бвр јазил чере вхти- 
бара. .

Гаире јазплр еи КеФ- 
пљљер вљен јаот 1>еФвл>.

Ангвји бен дввереви 
бвр БеФвљцј&ен.

Учуцџу јазилр, реим, 
вл,ен ев, тарла, баг ве, 
ганре иеснељер.

Тесввд. 

д.
Т е м в с у д.

Јус круштан , ангвји, 
бев сонде дмзам двве- 
рен оидуч ал-р-м асан 
аадап усевв оглу уску- 
пл.и бнр аа вадеси иљен 
)1В ова, чевпревм, ид.а, 
Кч бен чеиирмесен, та- 
рафимдан верврвн ^ен- 
ди иевсиме, НеФиљ, Ни, 
неркум удејецек.

Бе бува ^оре, чазар, 
едтпк оиље 1>и вакв о- 
лурсе, вадеден, совра, 
калсинлар ве, бу амед», 
поКунед тарнгиљен би- 
тсвн, ол земан , ван)>и, 
месиеје меиурпм удеие- 
гине 100 бвр круш Фавз 
аји башниа, таа удеие- 
гимн битвреин 1 нисан 
1875 тарвје орвједе.

Рнсто Кузманоглу
требеавштал>в
борчллолуб.

Петко Авдовоглу
месокастродан.

Шавтљер.
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Турскв .вога се више 
зашто заФаКад од дес- 
во вун лево треба у се- 
које, ввсхо, дужвавод, 
ал>а воји пра^ад писмо 
да се водвишо на љева 
страна.

А, сведоци , да се, 
подписују, на деснава, 
страна.

Пн.
А ту чест, вд.11, иад, 

писно, у надпису, ид-п, 
кога зборуоане на уста 
на воаввшена 'љица.

Како, да, зборуваме, 
ил>и да пишине кажими 
ако ѕнајеш.

Од.
кога пншпме и- 

љв кога, зборуваме, на 
уста ва некоји.

Треба севоиу, возви- 
шеном л.ицу сироти до- 
стоинства њвхнв и чест 

, да учвниме.

Пи.
Кажвма за секоје до- 

стовнство, каво, треба, 
да зборуваме п да пи- 
шиие надпас.

Од.
Почесвв надписн мно- 

гу, се, в севаввв, току, 
овде, некољку, дакижа.

I

Пи. 
Кадавми којн сс.

Турчпш кур Дсиѓшвру- 
јет прсе заје ввд дјата 
еде нге манч, шѕрунте, 
духет , нде иас , диљи, 
твроњја, борчљв , сви 
куш 
та
тис арна . 
апо бејааџаите, '*а уш- 
крун прмв, анате, дјат, наскав. ' •'

Пу.
Апо икраи сен, нрмн 

швроња. нде, шкрумеа, 
куја, иошкон, сев кур, 
кувендовм мегоја мсње- 
рпјад мад.

Си, духет, тафољии, 
сеи та шкрунм днфтому 
по н динш.

Уп.
Неве вуршкруим сев, 

кур, ковевдоии, иегоја, 
ведоњи циљи.

Духет н-пас вуш ње- 
рји мефаче наљт наиар 
вхтобарин те ветис еде 
ивраи та баровм.

Пу
ДвФтоиу орепас, ци- 

л>и, вкраи, св, водухет, 
тавувендоим еде, таш- 
круии шкроња прми се 
куја пошкон.

Уп.
Шкроња, прмисе јан, 

шуи, еде, ^ишчвар, по, 
катудаса дот, дифто.

Двфтому цаљвјан.

Турче каљеме чуави, 
сатарафтан , ;башланар, 
ве сола јуру^рек јазин- 
љен љјазиЉ хербир ме- 
хтубе јаот ебнедте 1»им 
борчљуолуб, «риФ, јаот, 
1шм'иехтуб 1)ондерврсе 
{илае 1енди иизаји, јаз- 
свн, јазвје, сон , уџуне, 
сола. *

Дахп шахатљер Кен- 
ди ичмалари јас-синлар 
сатарава. |

Су:
Ја ихтнбар јаот мвх- 

туб узеривде ачан сои- 
љериз ељифшанлв ерв- 
Фљере јаот јоклаиа ја- 
здпгимиз земан.

Нас-л соиљејељпм ја 
от јаааљим бана табир 
еиљо егер бнљирсеи.

Џув.
Бис ачан, јаварвс, ја 

от соиљерис љнсан Кв- 
мљере. : .,

Љјазим хербвр ељиФ- 
шавл ервфе шанвна 1»о- 
ре ве вхтвбар дахв , е- 
дељим.

Бана табир еиље 1>в, 
хербвр , ахтибар, ачун, 
вас-л, љјазам мухабет, 
едељим ве јокланаји ја- 
заљим дахв.

Ихтвбарад; каљемљер 
чокџавс , дирлар , ил>а, 
бир невадарј, бурдади- 
веревм. |

Су| .
Вана табир еиљв ан- 

гиљердврлар.
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ОА
а. Цар. 
б. Вељнки везвр,

. в. Воивода;. 
г. Гувврвер. 
д. Војеначаднвк. 
е. Пуковвив.
Ж. ПоДПуЕ 18НВЅ.
в. 11редседиак.
и. ВладвЕа.
ј. Свештеик.
к. Господар.
л. Секретар.
и. Хвљадшк.
н. КапетаЈ.
о. Зтотвш.
и. иедесетнвк.
р. Учитељ|(професор)

, Ј
Аљн треба секуну од 

оввје, иапред , речени, 
лнца, раздељено, чест, 
да, му, се. чпиид, вљв, 
ве кажнни

Секому , треба, оде- 
љево, по дрстоинство, 
вегово да ну се учввид.

И това овака.
а. Дару. ј
Ваше ввсово внаера- 

торско царсво вељвчаи- 
схво. ј

б. Велвком везнру.
Вашем внсовом сија- 

телству, цар;ско, вељи- 
чавствевок ваступниЕу.

в. Вовводв.
Вашем, вс зоввшевон, 

сијатеАСТву.
р. Гуверв«ру.
Твоја свегдост.
д. Госсодин, начаљ- 

нвку војевои.
е. Госвод1в, пуков- 

ввку.
: ж. Госводав, подпу- 

•овнвк.

в.
о. ЊмБввтор. 
н. Песвдајвтор. 
р. Мјвштрн.

Еу.
Апо, духед, в-пасњв, 

вет вка вата орев цаљи 
Фаче куќи, нв, *а пара 
удан вкрам тапобароин 
сев вук дв»тому.

Ув.
Н-нас куш, духед, у- 

дан бас вал>тв, еветис, 
та соубаројет.

Ие вде ајо, кашту.
а. Мрети.
Б мретв, ннаљт, еде, 

на, наљт, прми, теџи- 
тоет, вжа, к^.бвље, азд- 
ретв осиан. -,. . ;

б. Први садрааамв.
Јоте]а, ааљги, *рет, 

еиретнс, ввалт, вде, 
вендвнте бесоув.

в. Крвје «скервт.
Јотеја вѕљтв ортинг 

атцјвтаѓ ; '
г. Зотувјн, ваша, вв- 

љајетвт.
д. ЗотуаЈв пашааске- 

рвт. .;'. 
е.Зотувји пашаасвервт.
ж. Зо*увјв, ваша, а- 

свервт. ; , -

па.ДЈадишах.
6.1 Садразам 
в. Мушир. 
г. Ваљниаша. 
д. Сер-аскерпаша. 
е. Мирхалаи. 
ж. Каимакан.
з.
н. Ш«х.
ј. Имам.
к. Беј.
л. БашЦтвб.
н. Винбаши.
н. Код аасв.
о. Јуз башв.
п. Миљазим.
р. Хоџа (мудериз),

Су.
Аџиба љјазим ни хер- 

бу евељ, де днгн- 
мнзљердс нан^в месве- 
л>ери, черељер аири их- 
тнбар едељим все деал, 
аава табир еид>е.

Цу.
ХерКезе љјазим аври 

^енди шаивна ^оре она 
еиљеисвн.

Ве,иеркуибоил>е.
а. Падишаја.
Иереметљи , муКере- 

МС1 л>и , дадерв , ељаФ- 
шанл ефенд-н султан-н.

б. Седаријетннде. , 
Хатервнвзин , баба, 

аљи је, каиис-нда.

в. Мушвр паша азре- 
тљери. |

г. Ваљи, паша, азре- 
шљери.

д, Сераскер, паша а- 
зретљерн «ендвје. 

е, Емир алаи, беје,

ж. Каимаканбеји ефе- 
вдвјв.
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з. Господник предсе- 
диив.

и. Ваше преосвештен- 
ство

ј. Госиодвн ноие.
в.' Госиодару.
л. Господан, секре- 

тару.
м. ГосподнЈг, хпљад- 

нвку.
в. Господвв капетану.
о. Госиодинстотнику.
п. Господин педесет- 

нвку,
р. Госиодииучвтељју. 

,Ако је од хвљјаднак, 
долу до педезетиик.

У турскијод јазикко- 
га, зборуваме, на уста, 
треба, секому, асан, аа 
усеии аа да вељиме.

А со хоџа муда јусуф 
ил>и како, ну је пмето.

XVII.
Толковање букви које 

кавов глас лнад.

Пн.
Штоје писменнца иљп 

букварка, кажшш, ако, 
знајеш.

Од.
Пвсменвца , је, тоса, 

лрво, треба, да, лозна- 
мо, гласод, од, словава 
секоје слово каковглас 
инад.

Пак, посље, со овије, 
само гласпн слова кога 
нан треба даја кажеме 
мисљава, ваша некому 
другев»у вапнсано.

Атои треба, това, да 
разберед, што, му. пи- 
шаме, нљи мије ди ра- 

Другн, некоји,

з. Зотувји, &раје

и. Зотуни владик. 
ј. Зотунијн првфтат. 
к. Зотунјате. 
л. Зотувјо, шкрунтар. 
н. Зотуии аи миар. 
н. Зотунјн буљугбаш. 
о. Зотуни , ^ваторпт. 
п. Зотунјв бЈГАугбаш.

В Зотунјц ијештрит. 
ка, бинбаши, ^ер, 

иил>азннв , ндс , гјуха, 
турчншт, кур , покувен- 
доим мегоја духет ме- 
паскуш асан, ага усеин 
ага та*оим.

Апо ме хоцамулају- 
суф сев сипокиште емин.

XVII.
Јамтоје барокеа мар- 

вешт, штвљса, цла, сн, 
зав квште.

Пу.
Чиш аште шкроњисора 

сеи штал.сарка, днфто- 
му по н дји.

Упр.
Шкроаисора, аште, 

ајо, пара, духет, тањјо- 
Фвм зани нка, штиљса, 
пас штиљс, св зан, кн- 
ште.

Опет, пастап, мекји, 
встзанис, диктошин, 
гатиљса, кур, на, духет 
та дифтоим кувта тоно 
на*; н.и, цнљи, Ќетер, 
шкроум.

Апо, аји, духет, ајо, 
таиар веш чаш, поешк-

з. АЃЈЦМ ефбидије.
и. Шех буба еФендвје.
ј. Имам ефендије.
к. Ааја. ;
л. Ваш, 1атип, ефен- 

Дије. !
м. Бакбаши еФеадвје.
п. Кол, ааси, ефен- 

Днје.
о. Јузбаши, Ѕ ефендије.
п. Мал>азим ефендије.
р. Хоџа (мудервз) е- 

Феиднје. I
Зира, бинбашвден, а- 

шаја миљазвм, ефснди- 
је едек.

Турче л.и,санаједе а- 
чан мухабет едернс љп- 
сан, љјазим хербир нам- 
^и, меснеје , асан , аа, 
усепн аа дејел>вн.

Дахп имаиа мула Ју- 
суф јаот исми нас-д исе.

XVII.
Каљеи 

анги пасл сес!
терџумесп 

вар.

Су.
Не аплр кал^ени, бе- 

јан, јаот, ељиФ, супара, 
бана табир еиАе, егер, 
бплирсен. ;

Каљсми бсјап дир ^и 
иптида л.јазои, ^в, бу- 
јазиљеран, сеснин, бен- 
љејеллш, ве, хер, бвр, 
јази, неџаис, с^св, вар.

Дахи, олдем, ; буилар, 
иљен & н, ^енди, сеслн, 
јазиљер олуб бизе љја- 
зпм, олдугу, зеиан, ^и, 
двворељвм Фп^иримави, 
бпр^име гаиреје, јазвл.

Евед иервуи ;л>јазвн, 
^в ону анласин, веона,
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посад ево това 
је, ивсженица, иљв, бу- 
кварка.

I н.
Со что мооеце да на- 

квшвме пвсненвца пак, 
да, се, рааоирајед, збо- 
ровове нашн, кога, иам 
треба да му кажеме не- 
што другему а тои това 
часто да разбере, кажн- 
иа ахо знај^ш.

Со слова, самогласип 
којн се.

Од кољку, !јазици, и- 
мајед слова кажиии ако 
знајеш.

Од.
а. Славјански, 
б. Турскп , 
в. ЈеврепсБП, 
г. Латпискр, 
д. Јерденсѕв , 
в. Грчво. , 
И многу други.

: I

I

Пи.
Кажвии кољву од чији 

сдова вшаед. !

Од. |
Слаијански нмајод 44 

току само, со 35 слова 
наичисто се више.

Пн.
Кољку сдова имајед, 

турсѕи кажими.

рувм сеи, на. тамарим, 
вешт ^втер авкуга даш 
неве ева шкруу, че ајо 
аште ш*рон.исора, сев, 
штолсарка.

Пу.
Ме чиш мундемп, та- 

иошкруви шкрон>исора, 
опет, тапонарлн, вешт, 
кувиси тона вур, по на 
духет таподнфтоим н>и- 
сен нањи ^етер апо ан 
ајо, пастр. тамаревсшт, 
дифтому по н дјв. -

Уп.
Мештиљса, "вет, зан- 

двктошвн цпља јан,

ПУ-
'Нка саа гјуха кпште 

штиљса , дифтому , по 
н дји.

Уп.
а. Сдавјанисе, 
б. Турчиште. 
в. Ибрамисе, 
г. Латииисе, 
д. Јерменисе, 
е. Гричиште, 
Едв шун &етер,

Днфтому саа нка ку- 
ид штнљса киште.

Уп.
Славјавосе киштен 44 

ао веч ме 35, штиљ ма- 
пастр ушкруите.

Пу.
Саа штилса виште тур- 

чашт дифтому.

јазарис јаот бис, аила- 
јаљим гаире бар1>им ја- 
зди, псе, иште, меркум, 
дир^каљемп бејан, јаот, 
ељцфсупара.

Сув.
Пенљен, едебиљпрцс, 

|]И јазаљим каљеми бе- 
јац {>ецн, анлашсинлар, 
11)гхабет.1>еримцзи, ачан, 
бизе љјазпм олдвга зе- 
ман ]|Ц дниерел>ии бир- 
шев, башкасина, даха, 
1111 меркум ону иаЈЈ ан- 
лас-и баиа табир еиље 
егер

Јазпљер иље англљер 
и К ендл, сесљн, олуб.

Су.
Пекадар, љисанпдее, 

вар бана табир 
биљирсен.евље

Џу-
а. Турчес, 
б. Славјанчес, ч 
в. Ибрамиџес. 
г. Латиицес, 
д Јерменнџес, 
е. Урумчес. 

Ве ч<1К гаирел>ер дахн.

Су.
Бана табвр еил.е не- 

кадар !)11М1Јнл.ерден ја- 
ѕнси вар.

Цу.
Слаијанпес јазцљер 44 

вар ил^а саде 35 иљен, 
ен па!1 јазилр/

Су.
Некадар јази вар тур- 

че бана табир



112 С. жаведонсви Арбанек*

Од.
Турсвп слова имајед 

29 редовни и 14 тдтлш 
и надворна,

Пи.
Кољку се , јевревскв, 

слопа важими.

Од.
Јевреискн сдова има- 

јед 26.

Пи.
Кољку, се, латински, 

слова кажими.

Латинскп слова има- 
јед ЗЈ а п саставци.

Пи.
Кол>ку слова, пмајед, 

јермснски кажими, ако, 
зпајеШ'

Од.
Јеркенскв слопа за у 

азија треба, а за овде, 
у јевропа не.

Пи.
Кољку слова, имајед, 

грчкн кажвмн.

Од.
Грчки слова, нма 24, 

а н саставци две уједно.

Пи.
Со чијв слова је пи- 

сава оваја књигл кажн- 
нн аво знајеш.

Уор. ;^
Турчеште 29, штнл^с 

ка зрадас, еде 14 пр- 
мисе еде јаштас.

..
Сајав ибранасе штн- 

љса дифтому.

Удр.
Ибранвсе, штвљса., 

киште 26. :

Пу.
Са јан^латпнисе штн- 

љса дифтоиу њиер.
Уп. ."

Латинисе штиљса ки-
ште '26 ана сде нва дуп 
боиун вја бојет.

Ду.
Саа штил.са кнште је- 

риенпсв, двфтоиу по и 
Дјн. Ј

• Упр.
Јерменисе, штиљса, 

преанадол духет аоо пр- 
еи кату нде јевропа нук.

Иу.
Саа, штил.са, киште, 

гречиш дафтому виер.

Уп.
Гречнште штвљса вн- 

ште 24 апо еде нка дуи 
бомун њја јан.

Пу.
' Ме куит, штвлдо, 
аште шкрошвѕ кјн љи- 
берт дифтому, аиер по 
н дји.

Тур(Јкн

Турчес, јазиљер, вар, 
29 сра, ардииџе, ве 14, 
нокталар , еЦ , утруље- 
риљен берабЈЈрнвџе.

СуЈ
Некадар ибрамиџес ја- 

ѕиљер вар банатабнр е-
ил>е. ;I

Џу.|
Ибранвџес, јазвљер, 

вар 26.
Су- 1

Латинџес некадар ја- 
зиљер вар давер, бана.

ЏувЈ
Латпнџес јазиљер ваЈ» 

20 ве екљеме^ер дахн, 
в^иден бир олур,

Су. |
Јерменацес, некадар, 

јазиљер вар бана табир 
еиље егер биљирсен.

Јбрменвџес, јазиљер, 
анадол пчгш љјазим да- 
хн бурдајевропа ехалв- 
једе девљ. \

Су. ;
Некадар јота ^ар уру- 

мџес бана табир енл>е.

« Урумџеб јоталар вар 
24 мл>а ве дахи екљеме 
в&вден бпр. ј

[ -.
оу- I

Тхвмин јазиил.ен, б,у- 
Бвтаб, јазвл-двр 1 бана, 
табнр еиље биљор асен.

I
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Јв, ВИ-
35 слова.

Пв.
1Вјв од почетка 

с (ршбтва.

Од. 
вјв се.
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•';,.''•'•'-• ;. УИ. ' '
: Ме славјанисе, аште, 

шкрошов , веч, нс, 35 
штлЈвса.

ДиФтому, њнер, ата, 
вка балв ^ер сосмеа.

Уп. ^ 
, Че кнји јан.

Славјарчес јазиљидир 
нл>а саде ^;ј јазнљен.

Џу-
Бана тактнм, ед, вп- 

тидадев таа сонунаедек.

Џу-
Бунлардвр.

б, в, г, д, е, је, ж, з, и, ј,

л, љ, м, н, њ, о, п, р, с, т. у.

х, ц, ч, ш, ји, ја, .вт, ^, ^, џ, ју,

Ка кинн
које

гласододсе- 
слово, ако знајеш.

Пи.

секоје сдово и- 
мад ано за себе, в о- 
вава се позпавад, глас, 
од свако слово.

А, а.
слово је, гугано, 
со гушаваго ре- 
н со душава.

В, б.
слово је, бузно,
со мердиве и со

го речуваме. '.

Пу.
Ди*тоиу нка пас вет 

штиљс си зан квште по 
в дЈв.

Упр.
ЗавI пл^ вет, штвљс, 

ввште вет, првете, еде, 
&$ кашту иоуњјовет зан 
нка пас вет штвљс.
".";.; ' А, а, '

Кји штилс, аште гу- 
шас прсе не гуша пон- 

еде ме шпирти.

В, б.
штвл>с аште, бу- 

Дрсв не буза еде, 
повфољиж.

Су.
Бана хабвр еиље хе- 

рбвр јотаввн сесвни е- 
гер биљирсен,

.Аваа хербир, Јотанин 
вар, Ненди , ехаљисиие, 
ве боил>е бецљеиир сес 
хербвр јотадав.

А, а.
Бу јазв боазивдвр пичан 
боазмс нљен, соидериз 
ве рухунвз вл>ен, дахв.

В, б.
Бу јазп дудакларндвр 

ничив, дудавлар, вљен, 
ве рухуил.ен сонљејоруз.

8
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В, в.
Ово слово је зубно ц гу- 

шиоаашто со забиве и со 
нердиве го речуваме.

Г, г.
Ово слово је зубно и гу- 

шио зашто совубвве исо 
гушава го речуваме.

Д» Д-
Овослово је зубно ц 

гушно, вашто забиве ји 
стегнуваие а со гушава 
даваме, сила, в го, ре- 
чуваме.

Е, е.
Ово слово је, гушио, 

зашто од грлово каљи, 
гдас со душава даваме 
н со, душа, го, речува, 
покроде.

Је, је.
Ово слово је, гушно, 

ваљвчво л јазично, за- 
што имад прилагателно 
слово пред него.

А кога, го, речуваме. 
ппљвцнве ји стегнуваме 
јазавов, го соберуваме, 
а со гушава даваме сн- 
ла иак да го речеие.

Ж, ж.
Ово словоје ѕубно и 

гушло, вашто забиве ји 
стегнуваме а сојјгушава 
даваие сила и го речу- 
ваие меко.

8,8.
Ово слово је гушно 6 

јазнчно, зашто, јазиков

В, в.
Кји штиљс аште Дамби- 

се, еде грикас арсе ме 
дамбаеде ме бувапоифо- 
љим.

Г. г.
Кји штвљс аште да- 

мбасе еде гушисе прсо 
ме даиба еде не гуша,
ПОНФОЉПИ;

Д, Д-
Кјн ЦЈТНЛ.С аш*е, да- 

мбисе еде гушнсе нрсе 
те дамба пое штрипго- 
ии апо, ме гуша, епим, 
Фортиеа еде ПОЈВФОЉПМ.

Е. е.
Кјн штиљс аште гу- 

шас прсо нка, гурмазе, 
вогљ зан ме шнирти е- 
пнм еде ме шиирти по- 
и*опм кадале.

Је, јв.
Кји ШТИАС аште, гу- 

гаае нофулисе едв гју- 
хнсе прсе виште вџвто- 
шнн штиљс препара ајо.

Апо ѕур појафонн те 
нофула, ноештрпнгоим, 
те Нуу ноумбљпдеи апо 
ме гуша епик Форме о- 
пет таоон*ојен.

Ж, ЗВ. :

Кји штпљсиштедамбвсе 
еде гушас, прсе, даибат 
поештриагони, апо, ме, 
гуша еним репнмеа еде 
по*ојем бут.

8,8.

Кји штедс аште, гу- 
шас еде ^уас лрсе Куу,

В, в.
Бу јаза дпшл>ерин ве 

дудакларипдир, нвчнн, 
дишљер-мз вљен ве ду- 
даклармз нљен, совље- 
јоруз. ;

Г, г.
Бу јази дцшл>ерин ве 

баазиндпр нвчин диш- 
љермз вљеи ве боаапмв 
иљен соиљејорув,

Д, д-
Бу јази дишљерпн ве 

боазин дир ничии, дпш- 
љеримизи с-к-јоруз да- 
хи баазиљен шедит ве- 
рирз \1К дејељии.

В, е.
Бу јазп боазндир нв- 

чин, боазмздан, ^учук, 
сес рухуиз ил>ен верирз 
ве рух цљеи совљериз, 
јаваш (сукут).

«Ге, је.
Ву јази боазн, чине- 

л.ерп ве дпљин дирии- 
ч0н сол тарафндан он- 
деи јаишик јазн вар.

Зпра ачан совљеје џе- 
пдгмз чпнељеримизи ме- 
ркумдери с карнз диљи- 
мзц топла, тирпрз, да- 
хи богазнмз иљен* ше- 
дитљпк вернрзјтаа де- 
јељим, I 

Ж, ж.
Бу јази дпшд>ернн ве 

богазпн двр ничип дн- 
шљеримвзи, с-кајоруз, 
дахм богазмвз цл>ен ше- 
дитљик верврз, !ве буну 
соиљејорув јумуцЈаг.

3, 8. |

Бу јазп, богазвв, ве, 
диљнн, дир, ви^ин, дв>
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1в у вредна- 
а согушава да- 

да го речеме
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И, н.
Ово :дово је, душно, 
гушв > зашто грдово, 

го оптегиуваме а со гу- 
шава даваие сила даго 
речеие саногласво.

Ј. Ј.
Ово сдово је, прола- 

гате^во! зашто го здру- 
ауваие јсо (а) и со (е), 
в со (н) и со (у), п со 
(о) пак 'кажувад, оввје, 
елова (ја. ») (је, в, 4,), 
(јп, н,) (ју, »,) (јо, ш).

К, к.
Ово слово је гушао и 

душно зашто со гушава 
удпраме, а, со душава, 
даваме сила когагоре-
чуваме самогласво.

• ј
ЈЛ., д. "' '

Ово слово је јазично 
и гушно, зашто стредв- 
во од јазиков го поди- 
гнуваме, а со, гушава, 
даваме гдас пак го ре- 
чуваие дебело.

Ово слово је јазачно 
и гушно,| зашто иа пре- 
дввјов крап јазнков се 
одаввад, глас, кога, го, 
рАчуванеј тенко. 

; И то ако је само, со 
јвдно слсјвОг оред него, 
ето овато (ља) (л>е) (љи) 
(љо) (лу).

помбшт«аи, нде, данба, 
те Оренара апо ме гуша 
еп& репвмеа, таао *о- 
име еол.

И, н,
Кји штвљс аште шив- 

ртвс едв гушас прсе те 
гурказе поенчемапо ме 
гуш* впвм Форме таио, 
е*ом вете заншув.

ѓ Ј ј.
Ејв штилс аште оре- 

нфвТнеа ирсе военцвтеи 
ме (а) еде ме (е) еде не 
(и) едв ме, (у) еде, не, 
(о) опет дивтове кија, 
штиљса,
(ја, *) (јв в, *), (ји н), 
(ЈУ> »), О'о, ш).

Кји штилс аште, гу- 
шес еде шпвртис, орсе 
не гуша бјерим апо не 
шпирт епин «орме, кур 
цое*ом вет занис.

Д, д.
Кјн штвлс аште Ку- 

хас еде гушес прсеме- 
дисин нка &уу пое вгре- 
ем апо, ме гугаа, епам, 
зан , овет , оо ефоднм, 
траш.

.
Кји штадс аште Ку- 

хас бде гушвс, врсе на 
ирепарес ежан Куу уор- 
цече вав *ур повфолии 
еод. '

Че ајо в-хе аште веч, 
•е њн штвлс, препара, 
ајо 1|в кдшту, (л>а) (ље) 
(*•) (*о) (*у).

л>инзв, с-кајоруз, онде, 
Кв двшљерцивза, дахи, 
бегаавиз иљеи зија ве- 
рирз, 6в, соиљејељци, 
ввцв.

И, и
Ву јази рухун вс бо- 

газан дор ипчии, бога- 
звн-зв, ачтирирз, дахц, 
богазвиз нл>еи звја ве- 
рирз &в соиљејсљим &е- 
вди сесљи.

Ј, ј.
Бу јазн едаје дир ^и 

вичвв јавлаштирврз (а) 
иљен ве (е) иљеи ве (в) 
иљен ве(у) нљен ве (о) и- 
л>еи Кене довервр бу ја- 
зпљера љеи (ја,«)(јее-Б) 
(јв, и) {ју, ») (јо, ш).

К, к.
Бу јазн богазин ве ру- 

хун двр, нвчиа, богаз- 
миз иљев вуруриз дахи 
рухумзиљеи знја верврз 
ачаа буну соиљераз &еп- 
дв сесљн.

Л, д.
Бу јазв д в л> ц н, 

ве, богазин дир, нв- 
чин, двљнм-зин, бељв- 
ни кабардврврз дахи бо- 
газимнз иљен, авас ве- 
рвриз ^ене соиљејорвз, 
кадн сесљи.

Љ, љ.
Бу јазв двљвн, ве бо- 

газвн днр ничвн двљи- 
мнзден ои|уцу сесљенвр 
аваз, ачан, совљејоруз, 
инџе.

Ве дахв, егер, јанлз, 
исе бир јази вљвн ону- 
идан вште боиље, (д>а) 
(д,е) (љн) (љо) (љу). 

8*
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-да:;!.^ :%^ :^ѓ '•; -о с.
; У {'";^0»01 слово је, гуи^но,

•..:,-?' Цш -ојазиков и мерди- 
!;,".-;'• ;Г вв 1вимрдаие, саио, со
•''•'..'•*'* • ПГШ) ва даваме гласза- 
:? - ;1 -: ^д^го речеие самогласно.

Т т.
. Ов|о, слово је, гушно, 
заштр забвне н стегиу- 
вамеја јазиков, го сја- 
чуваме а душава Давад 
јако јудараае.

Ово слово је, од но- 
сов зашто ако би го за- 
творнље восов нсможе- 
ме да го речеме.

Току носов го растс- 
гнува^е а гушава давад 
глас о као туркајешти, 
глас цмад,

Ово, слово је , бузно, 
зашто зубпвеји стегну- 
ваме а иердпве ји мр- 
дане, јдаго, речеие, са-
могласно.I

Хх.
Ово слово је, гркље- 

вово зашто душава да- 
вад с^ла, а грлово, да- 
вад глас.

. I
! Дд.

Ово слово је јазпчно 
зашто со преднојов краи 
од јазиков го речуваие 
танво. ;

Чч.
. Ово сдово је јазвчно 
зашто јјазивов, го стег- 
нуваме , и го речуваме, 
шушлнво (трефљнво),

' С С.
Кјн штиљс аште, гу;- 

рказосе прсе те Цу еде 
бузен, 11 ув, пољуим, по 
веч, мегуша, епим, зан, 
лретапо *ом вет занис.

Тт.
Кји ттпљс аште гур- 

мазнсе прсе дамбпл иос 
штрвнгојем аио &уу пое- 
ФОрцујем. апо, гурмазе, 
епнн Форт, траколомеа.

Кји штиљс, аште ун- 
дас прсе, даш, помши- 
љим унда смундеми та- 
по *ојем.

Пор те унда поеичем 
апо гурмаѕе епи ѕан еде 
си, не , штуимеа . зан , 
кпште.

Фф.
Кјв штиљс аште, бу- 

зисе прсе те дамба пое 
штрингојем ано те буза 
поељуин тапо *оиме вет 
занасе.

X х.
Кји штиљс аште «ју- 

тисе прсе, шпнрти, еие, 
Фдрнеааио гурнаваеппн 
зан.

Ц ц.
Бји штнљс аште, Ку- 

хас прсе мескаји нре- 
парес вка ^уу ноефоем 
еол.

Кјн штиљс аште, ^у- 
хас прсе Куу поештрш- 
гови еде иое *опм Форт 
нвљтев.

С с.
Бу јази , богазнндир, 

нпчнн диљамизи пе ду- 
дакларимизи оинадтир- 
мајоруз ил.а саде бога- 
знмоз иљен аоаз, нерп- 
риз 1и меркуиу дејељпи 
јаилс сссљп. 

Т т.
15у, јаз», богазппдпр, 

ничвн дишљеримлзи, с- 
к-штиририз , дахп , дв- 
л>имизн пекљедтирцриз 
ве богазпмсз кавн, вур- 
маг веријор.УУ-

Бу јазп, бурунпндпр, 
ннчин егер, бурнумизи, 
тпкарсаг деје, едемејо- 
руз.'

Зира бурнумизџ чекиб 
ачтарприз дахи богазп- 
лиз авач верејор ве пасл 
!>и тлвермег иљен ^иби 
авази иар.

ФФ
Бу јази дудакларин- 

дпр «ичин дпшл>ерими- 
зн с-к-штнрирпз , дахи, 
дудаклари, расх, едејо- 
руз Кп, дејељам, јаилз, 
сесљи.

Хх.
Бу јази г-дациндир, 

ничии рукумпз, шедпт- 
л,ив веријор дахи бога- 
зпниз аиаз веријор.

Цц.
Ву јазп диљпндпр пн- 

чин ондеп Ки уџу, дп- 
љимизден , сопл>ејоруз, 
инџе.

Бу јази, двљин, дар, 
нцчин даљамизи с-карпз 
ве дахи тепек, дејоруз, 
аваз-нн.
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Шш.
Ово слово је јазвчво 

зашто зубввејв стсгну- 
ваме а со јазвков дава- 
ме глас ловљечено даго 
речеме.

Јн ји.
Ово сдово је, гушпо, 

зашто виљицпве стегну- 
ваме а јазвков го собе- 
руване, иовљечено, на- 
пред со гушава.

Ја Ја.
Ово сдово је, гркља- 

пово, зашто, со гркља- 
нов даване, глас, а ио 
гљитов го мрднукаме и 
го речуваме од грло.

Ово слово је, душно, 
зашто со душава дава- 
•е сила, грлово давад, 
глас а мердпве н опте- 
гнуваме и го разнекиу- 
ваме гласод затова се, 
велпд душно п нево.

В, V
Ово сдово је јазично 

зашто јачиков в пепца- 
ва ји ставуваме, агрло- 
во даиад, глас, и евла, 
в горечуваме понеко од 
ово (г).

•В, I.
Ово слово је јазвчно 

зашто јазввов гостегну- 
ваме а гркљаиов давад 
глас в душава снага н 
горечуваме , иодебело,' 
ил>в, по, онолчесто, од, 
ово (в).

Кји штиЉс адте, ѓ|у- 
хас арсо те двмба пое- 
штрвнгојвме ал« ие &уу 
сиии зан ччшив*та пое 
«овне ' !

,
Бја штаљс аште гур- 

маанс, ирсе те вофула, 
поштрангови, апо, Ѕуу, 
ооембљлдви вчшвн пре- 
вара гурмаза.

Јаја.
Кјв штиљс аште *ју- 

тисе прсе нефјут епим, 
зан апо пупнзв ноељувм 
еде пое «ови нка грока.

Кјн штиљс аШте шпиртие 
не шпвртввеввн Форнеа 
по грика, епе, заи, апо, 
те буза пое, вчвм, еде, 
пое бутовив занвн пре 
ајо у*ојед шииртвсе еде 
бут *уквс.

Кји штиљс аште Ку- 
хас прсе ^уу еде, ибал- 
вет пое штрингоим апо 
гурмазе епе зан еде пое 
*оим, иа бут нва кји (г).

Еји штиљс аште ^у- 
хас прсе &уу поштрин- 
гови, апо, фјутвв, епе, 
зан еде шпиртав, Фор- 
цумеа еде пое»раме ма 
траш, сев на, румбулак, 
вка вјв (к).

Ш лг.
г

Ву јазн, диљин, дир, 
ничип дншљерпмаза с- 
кариз , дах^ , диљиииѕ, 
ил,ен аваз веририз јап- 
шок ќи соилЈејељвм (ше- 
мата. |

Јнји.
Бу јазв , богазввдпр, 

нпчиц' чинелеримнзи с- 
кариз, дахв, диљимнзи, 
тоиладтврврлз , сурук- 
љениг, богас, онувдев.

Ја ја.
Бу јази , г-данивдвр, 

ннчин г-даииз иљев а- 
ваз лерприз дахи бога- 
31Ш јутага расх едервз 
ве, богаздан, совл>ериз.

в».
Бу јази рухундпр вп- 

чин рухумпз, иљеа ше- 
дитљвк, верврвѕ, дахи, 
богазимиа аваз веријор 
ве дудакларимизи с-ка- 
рз пе ^евшедтвриз авази 
од ичун рухун авл-р ве 
јумушак. ј

Бу јази днљиндир вв- 
чпн диљимпзп ве чвве- 
л>ери, мизи с->кипЈТврвз 
дахи богазвивз аваз ве- 
рвјор ве кудрет ве бу- 
ну сопљејорвз, даа јуму- 
шаг бундав (г).

Бу , јази , двл>ввдвр, 
вичвн, двљампзв, е-ки- 
штврпрвз дахи д0л.имиз 
аваз веријор ве руѕумвз 
теве , Ки , соиљејоруз, 
даа кадн, јаот,ј даа ју- 
варлак бундан(к).
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иово је јазпчво 
50 грдово дава- 
гдас, а вабвве, 
мие даго ре- 

дебедо одовеја 
шидо, остро.

је, грвље- 
',. гркденов, 

ааогл>втрв, 
«е, н со, ја- 

рдиуваие зада-
!,

Пв.' . .
мв кажа, в мв, 
« еашо ЗЅсло- 

|«мј>јв, другатв ка- 
знајеш.

Од.
Другн ие слова треба- 

јед сах за црквениие 
ккогв, I и, ѕа, чисљеиа, 
брои тр'(баед.

А сдо )а се оввје који 
се оомо 'ну у кирвљнцо.
ѕ, оу 83, ф, а,
Ц «] ?, ^Г, V.

Истолкувавмп, какви, 
гласовн јвнајед и зака- 
де требгд оваје, слова, 
ако знај ;ш.

Од.
а. Ове, а (ѕ) дрхид 6.
б. Ове. а (оу) држвд, 

.400.
в. Овеја (Ж) држид, 

800.
г. Овеја (?) држид 60.

-
Луаљс аште Ку- 

^ас^врсе, мегурмазе, е- 
пин »орт зае апо дан- 
бан ештрвнговм, тапр- 
е*ојш натраш вва, вји, 
(ж) еде на за нисе, н 
ма, н.

К-КЈИ штвлсаште ФЈИ-
тисе, прсе, Ф-јути, епе, 
заа апо пупса гурмазис 
поогрвтвм, еде, меНуу, 

оретаоои«ојен.

|(|1Ј, куева, дифтова, 
едв>^воове ларвешт, веч 
85 §*в.вса, апо, вујан, 

даФтому, по н

.
&етер штилса но 

духед веЧ оре љвберта, 
кншас апо еде пре ну- 
морухеа , есапвс , ио- 
духвт.

Апо штњ&са јав, кјв, 
цвл-н, јан, нашум, вде, 
штвљсора, вирнл>исе. 

ѕ, оу, 10, ЦЈ, а, 
ц », «, $ , V,

Пу.
Барону марвешт њиер 

си зап квштен еде пре
Духед кјв, штиљса, 

по н дјв.

Упр.
а, Кјв (ѕ) баје 6. 
б, Кјв (оу) баје, 400. 
в, Кји (ш) баје , 800. 
г, Кји ($) баје, 60. 
д,1Ци (^) баје, 700.

^- Бу , јаза , диљиндир, 
вичвв богазвнвз, иљсн, 
кави аваз верцриз дахп 
д и шљсрпмизјс-кн штврп- 
рвз, })И соиљејељнм бун- 
дан, даа, калн, (ж), ве, 
даа сеслѕи, спврв.

ЈУ. ју.
Бу, јази. г-данвндир, 

иичпн , г-дамиз, аваз, 
веријор даха јутаџаги- 
мвзе калдврврвз, ве ди- 
љпмоз, вљеп, тнтрериз, 
ЈЈИ буну дсјељвм.

Су.
Бурда бава дввердин 

ве терџуме, едтив, садс 
35 јота, ацвба обпрљер 
нерде бава табвр еиље 
егер биљарсеи.

Бу ганре Јазиљер л>Ја- 
звн дврлар саде елКе- 
љин ^втабларпиа, дахи 
ве тарије, мадељериие, 
љјазим дирлар.

Иља јазиљербуиљар* 
днр, &н , авгв^ер, даа, 
зијаде одуб, кирилн, е- 

супараѓ дерувиде.
оу,
*, «, 1ЈГ,

1, 
V.

Бана терџумо ед насл 
авазларп вар ве нереде 
ичун љјазим бу јазвљер 
егер бвљврсен.

Џу.
а, Бу, (ѕ) тутар, 6. 
б, Бу, ( О у) тутар 400. 
в. Бу, (ш)тутајор800 
г, Бу ($) тутајор 60. 
д, Ву, ($) тутајор 700
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д. Овеја, (|јг) Држвд, 
700.

е. Овеја (Ј>) је, ѕаље- 
пено, за^ овеја, (л) да 
кажед, потенко, зашто, 
треба глас, на сдовово, 
даина, закажување, чн- 
сто едеи збор, нл.и ва- 
ше зборовв.

А, и, ваовеја, (н,) је, 
заљепено, даго, правнд, 
гласод, подебел, запи- 
саае таков, глас, когѕ, 
нам, треба.

ж. Овеја, (*) је. вод- 
пор, току кога, пишеш, 
каде треба, това, сло- 
во оставиго словово ио- 
даљеку, затова, п, не- 
треба зашто севоје сло- 
во вога, горечуваме, со 
гласод газвне иа слово 
во ето затова.

Пн.
А закаде служид овеја 

(ж) II овеја (V) кажвнв, 
аво зиајеш.

Од.
Овеја (а) служид, у 

несто, овеја, (%) аовеја, 
(V) служид у место, о- 
веја (в) које, и това, у 
црввеввве, књигп, слу- 
жад.

• 11и.
Какпи се броннп чи- 

сла важвнв ако знајеш.
Од.

Едно је (црквенн) ци- 
*РИ Друго (турскп) тре- 
то, (арапскв), четврто, 
(латнпскн) в многу дру. 
ги.

Пи. Ј 
К&ханв, ако, знајеш.

Туроќи

е, Кји (^) аштв енџит 
пре, вји, (а) тадв*тоје, 
ма еол врсв, духед ѕан 
прми, ттаљс, такиште, 
предифтонеа ластр, њн 
кувенгд сеи, ившук, ку- 
вендумеа. '

Аао еде лре, вјв, (в) 
аште, енџндшив, тата, 
бароје, вааип, хатраш, 
нрешкрумва, асвш, зав, 
кур та духе нвве.

». Кјв (г) аште, бш- 
тет, ао кур шнруам ку- 
духет, ајо штвљсп, ма, 
л>арг ље по пре ајо нук 
духед, прсе, пасвет ш- 
тил,с, кур Фољем, гоке- 
л^пм ме зан прмв Д1ТИЉС. 
че преајо.Ѕ

Пу.
Апо, врекуу, ругдоје, 

кји («) еде ВЈН (V) дн- 
Фтому по н дји.

Упр.
Кјв (») ругдојв, вде 

вендин кји (х) аао вји 
(у) ругдојв вдв вевдив 
кпјо (в) апо едв ајо нде 
љнберта кншас ругдоив.

ВДг
Но св јан штвљса те 

вунорунед дифтому, оо 
н Дјв.

• Уп.
Њв, аште, (квшас) 

штвљса ^етер (турчншт) 
третв (араписе) ватрис 
(латвивсе), еде, Аетер, 
шуи.

Пу.
ДВФТО, 00 В ДЈН.

е, Бу, (^) јаишвктпр, 
бун<ч (л», 1>и, дпверспп, 
даа, ваџе, ничпи, љја~ 
апм, аваз ;бу јазије ол- 
сув, ^п, паБ, дивердн- 
гине, бир, Нељамп, јаот, 
даа чок Кељамлар.

Ве бува (п) дахи јап- 
шиЕтвр Ц авазо јапс-н 
даа калн јаза вчун ол, 
џавс, аваз :, ачан, бвзе, 
д>јазии исе.

ж. Бу, (I) дајак тер, 
пља ачан јазарспи пер- 
де љјазим все, меркум, 
јазни, брак, даа, врак, 
ол вчин ве љјазим деољ 
.дахв, ничин , хербир, 
јазији ачан дејоруз аваѕ 
вмвзљев, јота, устувде, 
басарвз вште ову вчун.

Су.
Аџиба, нереде, ичун, 

кулуг, едејор бу (ж) ве 
бу (V) бава табвр евље 
егер бвљирсен.

Ду-
Бу, (ж) кулуг едејор, 

буиун (т.) јерин^е дахн 
бу , (V) кулуг, едејор,
бунун (в) јервнде, звра 
ве мсркум дахп, еи^ељ, 
Ј)Втаилар, дер^унвде, ку- 
луг едејорлар,

су.1
А^гпба , васлдирлар, 

савдав раками бава та- 
бнреиљесгер бвљврсен.

Внрв, (еа^^лвв), дир 
, (турче,) учунцу 

(арапчес) дордунџу (ла- 
тпвџес) ве, чов, гааре- 
љер дахи, !

Су.
Тактии, ед, егер, би- 

лирсев. |
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» «, ѕ,
3, Н, », 1. Л1. к'Ѓ,

п, дГ, «,
•« ' ••

Ж А1 К, •!, К,

Ј Ј •

ѕТ, зг,
л, лл, м,

*, 0; П, Чј, р, С,
т, оу, ф

Ж, Ц, г<

0, наж

• X, *,
| /1.

1. 2. 3. 4. & *,
7. 8. 9. 10$ 1$.
12. 13, 14.- 16. 
16. 17. 18-, 19.
20. 30. 40. 50*
60. 70. 80. 90.
100. 200. 800.
400. 500. 600.
700. 800.4900.
1000. 10.0<јО..

: 1-||

I, П, III, IV, V,
VI, VII, VIII,
IX, X, XI, ХЌ, 
ЈШ1, XIV, XV,
XVI XVII XVIII
XIX, XX, XXX,
ХС, С, СХ, СХХ,
СХХХ, ХВ, О,
1Ш, ОВР, Р1)1)Б,
1л , П) , ^ВО,
^ООБ, ОМ, М,

Турче јази. од-
маиб, себебинден
Турче раками е- 
ксик кал-р.
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Ци. '
А којн је истолвувад 

овије сдова|које и каза 
нах за пвс&ње кажимн 
ако анајвш.

од.
Оввје слова ји истол- 

кувал славна ствхотвор 
Блкав Карацовскн.

ЦреписувајеКи песни, 
тује, нашолј ово, (љ) н 
ово (н>) а ово (К), ал.и, 
требад, такви, гласеви, 
ѕа јаѕвков ваш, вагато, 
без оввје сдова'немохе 
да се пвше,ј по-гласов, 
кон је од јазвков ваш.

А овеја (I), слово је, 
встолкуваво, уште у ста- 
ро вреие, во;е се, вао- 
двд у жнтију, Добров-
свог току јејовака
напвсано а вјаде вас као 
ву^но је познато.

Апо двАи, ева, баро, 
марвешт, кјв, штвљса, 
цвда ева дв»това нече 
прешвруиеа, двфтому, 
ио н

Кји штиљса еѕа баро 
марвешт прнв емнн та- 
кије, љтмје, шкрунтор, 
кавга У«о Караџис.

Бас шкруумеа канга, 
ека дотцјв: (л>) еде 

кји (а); едеТби (^), си 
«одухед аснд вав, пре 
гјухе тоно прсе, павји, 
штиљса, екунде, тауш- 
крује наз ванвн, цпл>в, 
аштв нка гјуха'те тоно.

Апо, кји, (1)), штиљс, 
аште барошни мар ве- 
шт ка Идќ мотинте вје- 
тер цвл>в ујвлвдет, нде 
порумеа Швруум Добро-

висе по Ке кашту
\

аштв

Су.
Аџнба, Ким, терџуие, 

едтмвш бу јавиљери ^и 
бизе, дивердогин, јази, 
ичун бана табнр, енље, 
егер биљирсен. 

Џув.
Бу Јааиљери терџуие 

«дмиш ваи&н ниснинде 
турку епљен Каравурта 
бендел>ера.

Туркнљерв, тесввје, 
едереѕ орда булнвштер 
бу (љ) ве бу (н>) ве бу 
(&) ^и, љјазии, буџвнс, 
авазлар бизвм љисани- 
мизп пчун ничин бука- 
деисиз јаза едољмеѕ Ни 
бизии љисиииден аваз, 
олуб ардпнџе.

Дахи, бу. (1)), каљек, 
даа кадии земаадан те- 
рџуме олувниш, 1ш ан- 
гвси булунур доброог- 
лунун јашадвгв такви- 
иинде, ил>а, бовљеднр,
"^ј јаввд звра, бу би-
бвѕнн двјара евхесаљв 

бељидар.

-,С-; ;^-^,-;. •••...;
,''-"-.* - .^' ' ' ••:'•, г1'Мѓн^; •..- . '-•' •:••

•1
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Пи.
-Како, можеме, да се, 

вросистиме кажимв ако 
звајеш.

Одг.
Треба, најипре да се 

оросвета кввжарод кои 
ји пиоал књпгинс.

Пак, ако је, спвсате- 
љод иросвеп!тен и мвје 
по књига иожеие посл>е 
дасе просветвие.

Пи.
А зар неје просвега- 

тен снвсател,, књпги, в 
зашто кажими.

Одг.
Мије ако му речеме, 

да неје просвештен, го 
увредуваме, току, секов 
вњижар кога пише књи- 
гу насано, ја пише лак 
он мпсљн све право ка- 
жал п све, така је а у 
секоја књига нмајед по- 
грешки, оспм, у цркве- 
нине књвгв нема зашто 
се еднош, вавнсави, за 
до вева, в свотн, оста- 
нувајед.

Пе.
Кога је така како тре- 

ба, да, чппид, књн 
жарод со кввгпве, ка- 
жвни ако знајеш.

- Од.
Секоји спвсател. кап- 

га кон, пише, в ако је, 
навмвогу учен, аво оКе 
да се просвети и да-го 
разввјед звајен.ето сво- 
је а н ако, о^е, да по- 
може науцн.

Турбки

По св мувдеми, таао 
умсојеми еде таубојемв 
марвештун .дифтому по 
в Дјн. '.-..:.'••-.,

П о духет, мапара, та 
убојет, марвештун, л>и- 
бертар ЦИАН- ева шкруу 
кји љиберта.

Опет даш аште шкру- 
втор мсошвв еде ва нка 
љиберт иундени вастав 
та убојсм нарвештув.

Апо зар сште иарве- 
штув шкруптор љиберта 
еде прсе днфтому.

Уп.
На кур , дотп , »овм, 

свио нук, аште,' марве- 
штор тата зеировм, по 
пасвет, љвбертор , вур, 
шкрује љвберт аји вет 
пое шкрује опет ап куо- 
тоје џи*дреит кадвфто- 
ве еде џвт ашту аште апо 
нде пас љиберт киште 
«ав, веч, нде, љвберта, 
квшас, ска, Фав, 'пресе, 
јав аиер ткрошии лре- 
^ер јет оде шенте мбе- 
твв. пу. ,;

По кур, 'аште, ашту, 
св духет табароје, љи- 
бертор ие љиберта дв- 
Фтоиу по н дјп.

Упр.
Пас вет шнроитор љв- 

берт циљв шѕрује, еде, 
по н аште шум НСОЈПИН, 
по и даш та унарвеш- 
тоје еде тата чвље ди- 
шмеа ветвс апо еде по в 
доо тавднфе мсујесори.

Су.
Насл шеќрд одувабп- 

љирпз 1)И анлајаи ола- 
л>пм бапа табпр, еиље, 
егер бвљпрсев.

Љазвм ен евел, шеврд 
едиљспн ^иТабчн ѓш бу 
^итабдари јазан.

Тлепе, ^втабн , јазав, 
оку муш все, ве бвз д&хи 
1>птаб ехаљвједев анла- 
мпш олаедебиљиЈоруз.

.
Аџаба, деиљнв, оку- 

нпш, ^втаб,:јазиџв, ве, 
непчин баватабир евље'

Дур.
Бвз егер десег !>в а- 

рнф депдѕ вам&в месиец 
докунуруз, иља , ер^ес, 
Кптабчв ачав Квтаб ја- 
зајор, техваџе , јазајор, 
1)епе меркум савр &в еп 
садакат, дивермиш , ве, 
дедпги , }>ибв, сахвдар, 
зира хербир ^втаба ја- 
нљишљиаљер вар салд 
ен^ел., ^итабларда, ја- 
нлш јок вичвн бвр ^е- 
ред јазвљидирлар ебе- 
дљеринџе ичун ве авис 
калрлар. ' 

Су,
Чунки овље олдугува 

насл љјазнм едсвв 1ш- 
табчп, 1)Нтаблар , ољев, 
бава табпр, енље егер, 
бвљирсев. ј

ЏУ-! Ер1»ес ^втаб јазднран
апги 1)0 јазајор ве даха 
еичок вљвмлув исе егер 
истерсе {|И }>евди пљими 
куветл»едсви ј ве, дахи,- 
^енда арафљвги ачтир- 
син дахв егер истерсе, 
}>в иљима јардви едсвн.
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-, «а», да, иде, 
Твве да св јо, про- 
11 мефу тол, народ, 

4«г нраввл по ја- 
«ако, зборувајед,

Ијвотова, аво му је, 
гревЉна, вангава, тов 
сам Ј.а познед каде је, 
греафно у квнгава. 

•%л* »АУ1« кавга по- 
Д00р«^ 1,аЈа вавравнд

Духет, вет, ташкоје, 
*нберта тапо нште н«'- 
нрдете ајо њераз, п^е, 
куу екабарове жбас гју- 
хл сивувелдоин аКе. 

'. Еде иаз ајо по н аште 
«автуи пде љвбертн.

Ооет љнберти кастаи 
се, на мир дотбароје.
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. Ве олдем, она 
Јанлшисе

'*;'*^'.' 
'^, , ХУШ.

Реченвца, ИАН, збо- 
рово. {

Какеа је реченица, и 
зашто', слуѕи, народу, 
кажвми ако внајеш.

.
Реченица, се , вељид, 

таја паука, која, кажу- 
вад за разговори, како 
се сдожувајед и ставу- 
вајед едеи со други раз- 
говор пак од њнх пра- 
ва н чнста, реч да аз~ 
љезед п да се разблрад 
ЈПТО некон за нешто ка 
жувад нд>и зборувад.

I Пи.
Што је зборувавѕе, и 

каква смеса вма кажц- 
»и аво внајеш.

Од.
Зборувие је , разго- 

вори «но^у, које секов, 
Реч друго кажувад раз- 
делево з^ себе

ХУШ.
Фј'ал>тора сеи 

нарвештора.

Пу.
Св аште фјаљтора еле 

нречуш, ругдоје, н-ње- 
раз двфтому, по н дјо.

Уп.
Фјаљтора, у«ојет, аја

«сумеа цда „о даФтојс
прв. кувенумеа, си, но
убоин , њја , еде, нојам
«Јвкун, њи , ме Ј,етер,
фЈаљ опет нка ата дре-
нт, еде пастр кувенд та
Диље еде тапо умарет
вешт чиш вн вуш пре-
љнсен диФтоје, сен ку-
вендон.

, Ј,елен,

ХУШ.

Пу.
Чаш аште кувендуиеа 

еде чвар куиту, квште, 
диФтому, по н дјиш,

Уп.
Куве^думеа агате ФОА- 

мат шу» цвљн, лас кт- 
венд доФтоје ^етер Сен 
УДан превете.

Сув.
Љугат наслднр ве неје 

кулук едејор кав-ма ба- 
II а табвр еаље егер бн- 
љирсен.

Ду.
Л>угат анлр ол лл.пм 

1и анги диворнр муха- 
бетљср ичун ласл ујар- 
лар ве саташирлар бирн 
обпрвнл^ен иухабет ^е- 
не оллардан догру, ве, 
паК, &ел>ам, чвксв, ве, 
даха аплашсн бвр Јшмсе 
бврнеспе ичин не днве- 
ријор јаот соил>ејор.

Су.
Меркум соилеисг не- 

дпр, ве, пасл, тавгвмн, 
вар, бана, табнр, епље, 
егер биљпрсен.

Џу.
Мухабет, чок, сопље- 

мегљердир Лв ааги хер- 
бир Јјељам, апрп, даве- 
рир ^евдвне ол>ешнв.
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И од, това, мије, ^а, 
паучиме секакпи зборо- 
лн да нознаване зашто 
од љих взлегајед збо- 
ровн вазуваје^в како св 
освовувајед и како, се, 
меајавајед.

. А зборуваје^и си ка- 
жуваме нвсљењеио, па- 
шв ѕашто , човев, вога, 
мисљид, нешто. тои со 
зборови изисљупад.

Това се, вељод, збо- 
рувад, ВРЉПД, пљи, се, 
разговарад.

Пи.
каква е ре- 

ченица аво знајеш.

Од.
Речепица сам, човек 

и акоја иаправид неје 
убава.

П0.
Затто неје убава иа- 

жпми да знам.

Од.
Затова. треба, да со, 

зберед, од свв, папред, 
речени, народностп, по 
4—5 људн учени, који, 
го познавајед , јазнкод, 
навкпп чисто.

И тнје људ» да скро- 
вад једна речепнца која 
одговарад, сродно, ва~ 
ррдностнма, северосла- 
вјапсквм пак да остане 
вао, света, таја, нвага, 
ѕа сиве, шкоља, а и за 
други књигп пнсаае.

Пи.
Кахпип ваков је кро- 

вод од речснида л ако 
незнвјеш. чвсто.

Џовде нва, ајо на дот 
мсоимв Цтчвар фјаља, 
тањјсфии лрсе нка ата 
кодиљиа «Ољмат, диф~ 
тови св по увјерче еде 
си по уандаронте.

А по, иевувеидумеа, 
по дифтоа», кувтунеа, 
тоно, арсе, керји, вур, 
вуатоје, њнсен, аји, ме, 
кувисе пое дифтоје.

Ајо ооу*ојет, кувеп- 
доје *он сеи по кувен- 
дон.

Пу.
Дофтому си аште фја- 

л>и сора по н дјиш.

Уи.
Фјаљисора' вет њерпп 

еде по н ебароје с-ште 
мпр.

ПЈ.

Прсс снште мир
ТОМу Т8ДЈН ун.

Пре ајо духед та ум- 
бљидин нка веразпсе, 
шкнпиништ, нка , ците, 
Фнсат нва 4-5аерји мсо- 
ум циљн ноевјофвн гју- 
ха тенонас пастр,

Бде ата љериите љет 
вјерч н-н ФЈаљнсора цла 
упрџече напар, њеразн, 
швипинпсе опет ајо там- 
бете шенте кнер препас 
ер ајо љиберт, преџп*, 
плвола, еде, пре, ^етер, 
љнберт шкрунеа.

ДаФтому , сн , аште, 
вјерчи) ива, фјаљисора, 
едв по, н, нукдјнш, па- 
стр.

Ве сЈндан бпз уренс- 
џенѕ херџвис соиљенш- 
пн &и, ;бевљејељим, ни- 
чин онлардан 1>ељамлар 
чнвајорлар диверек. Ј^и 
насд курулур, ве дији- 
шпљпрљср.

Дахи мухабет едерев 
Фи&ирљедигвмизи, ифа- 
де, едериз, ничин, адам 
неваат , душунур, бир 
шев иеркум созларил^ец 
ИФаде едејор.

Ол сес аѕлр сонљејор 
дејор јаот иухабех еде- 
јор.

Су. .
Бана табир еиље лу- 

гат наслдир беиљерсен.

Љугатн осмапвје вар 
ерЈшми врадеси варосе. 
падишах еаасинда урсн- 
сии. ;СУ..

Ничин бу в^и, љпса- 
нпден еи деиљ бана та- 
бвр еаље биљеим.

Џу.
Оипичун, љјазпи, Аи, 

блр умумије, сдсинљер, 
хербир евељден, андн- 
гимизп кабинељери бе- 
шер, адан, овунуш , 1и 
алгиљер ана љисаннји,

Ве нервум, 
бпрлугат курсунлар 
меркуи, љугат, хербвр, 
Ксчљеме со иљпма заде- 
.љере азвс калсн.

Иља бовље, бнм васл 
бнљирее оиље јазар бу- 
за дељерин^ л.угатнни,

Сув.
Бана табвр, еиље л,у- 

гатин, вуруши,- наслдир 
ве, егер, биљјгиајорисен,
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ц<ш

Одг.
|ја, реч, баду- 

нааМаду, оввје два 
«глоба, нл,а, (страни,) 
којв ее, ааједво, једио, 
јв, това, *оје, мисља да 
ѕборува, а това, се, ве- 
љвд освор, а друго, је, 
това за крје, мнсља, в, 
ѕборува К)ваје, лрвлог, 
ИАВ (врвдавање).

Аво, сакаш даречеш, 
човек, иљв, друго, ие- 
ВЈТО, овеја, је.

Човех, јр, освов.
Мнсљвд, је, прнда- 

ваае. |
Пвље, ј^, освов.
Рејед, је, првдаваае. 

• Земја, је, рснов.
Севртид;, је, првда- 

ван>е. I

Пв.
Кажими, ако, зиајеш, 

уште нешчо од речсни- 
ца, кавов, је, ред.

Реченица^ је, гољема, 
веножа, со^овоје маду, 
ѕборова , даја , искажа.

Зашто севоја реч виа 
три, (љица), шест, (гла- 
севе) в Девед, (свакања) 
а до, дванаДесед, (нрв- 
давци). ;

Пр.
ЈКоји се , ^>пцп, н ка- 

киисв, кажцрв ако зиа- 
јеш.

*ЉЕЦ& иа четврв се ра- 
адељенн, |

а, Мошкв ( женскп, о 
стредви, и «иожаа.

Ув.
Нде пас, фјаљ, бојет, 

малак, кјв, дуи , вуја, 
сеа, (ава) даљи, јан ба- 
шке, кавв, аште , ајо, 
цвљв вокуитоув, таио- 
ФОА, апо, ајо, уфонте, 
штруме, аио, ^етер аште 
ајо, пре, диљии, кувто, 
едв кувевдоо, ајо аште, 
зЦтуиеа.

Ано, в, духе, та*овш, 
нерјв, сев Кетер, њисен 
чекијо, аште.

Њерјв, аште, штруме.
Куитоје, аште, зЦ- 

тумеа.
Зог, аште, штруне.
К-вдов, аште, з^ату- 

иеа.
Трод, аште, штруие.
Рукодовте, аште, зЦ- 

тумеа.

Пу.
Дпфтоиу, по н, ДЈВ, 

маа, аисен, вка, фјаљи- 
сора, св аште, арада.

Уп.
Фјаљвсора, ав!те, ма< 

де, ме, КЈИ, аак, фјаља, 
см)нд, таподвфто, џв*.

•Црсе, пас, вет, фјал, 
киште, тре (Фаче) џашт 
(зав), вде, нанд, (к-це- 
меа) аоо, ^ер, дувмадп • 
јот, (з^атумеа).

Цпљв, јаи, тефача, еде 
сијав , дифтому , по , в, 
дјвш.

Уп.
Фача, јав, ааватр, пјеч 

удан. ; ••:< . .
а, Машкуи, Феин, еде 

медвсвс, едешумвс.

ѕ Цу.
1 Хсрбир, совљепшпи, 
ехаљиде , олур , ен, аз, 
бу, ц^|Ц, дврсск, јаот, 
(тараф) аагпл>ер, 4ш бе- 
раберивџс, олуб еоељи, 
1>в, мервум, двр, неје, 
умарм , &н , соиљејеин, 
иља , иервум , деиљир, 
душеѕ.

Дахи, гапресв, двр, оо 
1^0, ангнјв, ичуи, душу- 
нурум, ве, совљејорум, 
одпр, евљеме, јаот, (уза- 
дтигпм) егер, истерсен, 
дејеспи, адам, јаот, га- 
ире , бвр , шеи , вште, 
будир.

Адам, душегтир.
Душуиур, екљемедвр.
Куш, душегтир.
Дврс, едејор, екљсме- 

двр.
Топрак, душегтвр.
Текерљенир, екљеме- 

дир.
Су.

Бана табир, еиље, е- 
гер, биљнрсеи, даха, бир 
шеп, љугадтан , с-раси, 
наслдир.

Љугат, бујув, тир, бу 
аз, созлар, и-љен, тактин 
едеиејорум, бвтуау.

Ночиа, хер, бпр, ^е- 
љампн , вар , уч, (чере) 
алти, (аваѕлар) ве, до- 
кус, (брагиљмагп) дахв 
онпЈЈИЈедег (екл,емел>ер).

Су ,
Ангиса, дирлар, черв- 

љер, ве , васл , дврлар, 
бана табир, енље, егер, 
бвлврсен.

ЏЈ.
Черељер, дордс, оле- 

шовтпрлар.
а, Ер{>ек, дишн, ве, 

орта вечок, саилав,
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б, Засебе, аатсбе, за- 
ового, вањвх.

к, Занене, запего, за- 
ового, заовије.

I1, Затова, заово, зао- 
нова, затнје.

д, Сѕаватељии.
е, Броини.
ж, Л>ични.
8, Занастрапа.
н, Поручвтељнв.
ј, иредузнматљнн.
к, Свршени.
л, Непрвд-узетв.
и, Иосљедоиатељнп.
8, Цоѕаввтељив,
о, Сојединитељнн.
п, И, вменитељии.
Овије, сиве, ѕборови, 

уречеввца, треба, -даји, 
научвме, пак, потом, да- 
знајеме. и да, зборува- 
ме, е да пишиме, и ми- 
сљава, која, ја, мисљи- 
ме исто каасуваме дру- 
гему, и ои, това разби- 
рад, а недруго.

Пи.
Кажнни, како, се, сло 

жувајед, иак, дазнајеие 
кога, зборуваие, со, пе* 
вои, Други, човек.

Од.
Овако, се, кажувајед, 

ношкв, стредни женски, 
тон, теја, таја, ја, овеја, 
оваја , јасу, овеја , је, 
оваја, је, него, ного, 
неја, пему, иему, неизе, 
сонего, сонего, сопсја, 
сонегово, соовогово/со- 
неввно, соиегоионо, со- 
неговото, сонеизи , но, 
то, во, но, ве, на.

пре 

прв
б,

ав, х 
в,

ЈЏИ,

иреајс Д. '

8,
и,
ј, ајвншн.Ан.
в, Те«осшан.
л, АсбаВшнн.
н, Пастаисв.
н, Предот. тирен.
о, Цвл>нубојет, њја.
а, Бде, авдарошаин.
Ката, цвт кувенди нде 

фјаљисора, духет, та- 
поемсоин, опет, пастаи, 
тадијени, еде, прта, ку- 
вендоам, еде, прташвру- 
им , еде , куиту , цпљи, 
покуитоии, теврте, ДЕФ- 
тоим, иааи, &етер, еде, 
ајв, ајо маревешт.

Пу.
ДвФтому, сипо, уара- 

донте, опет тадин, кур 
«0 Фољвљим, меап, куш 
^етер, верјн.

'Еекашту, удифтонте, 
нашкул, «едисур, Феин, 
аи, ајо, вја, ув, вијо, 
вија, унјам, ввјо аште, 
квјааште, ато, ато ата, 
атјит, атјвт, мкија ме- 
ајв, меајо, меаја, меаит, 
неант, меајавовнт, меа- 
нтнв, мек-тисе, меајао- 
ните.

б| Иендиие, Кенднно, 
онавчуц, рпдаричун.

в, Бени! ичун они лчун 
буичуи, јЗувларичун.

ѓ, Оннчии буичин шу- 
нунувчун, онларнчуи.

д, ИФа,аедев.
е, Саил шлар.
ж, 'Вои^орел.иљер.
з, БашвАтараФн^осте- 

рен.
и; Снарланалар. ._,
ј, Башдаибљер.
к, Битнрмељер.
л Башдапмадиѕљер.
м, Сонра^ел,енљер.
п, Давст, еденљер.
о, Берабер , ендељер.
п, Ве дјиишејенљер.
Бунлар, бвтуа, муха- 

бетљери , рљугат , деру- 
внде, љјаз-м, ^в, урене- 
л>цм, ^еие, олдем , бо- 
л.ељим, ве, нухабет, еде- 
љим, ве јазаљпи, дахи, 
ве, Фи^нрвм-зи, апгијн, 
1и душунуруз, меркуму 
дпверврпз, башка, &ин- 
сеје ве, меркум, шуну, 
анлајор, иља, деиљ, ба- 
шка, биршеи

Бава, табир, еид.е на- 
сл, ујарлап , &в , биље- 
љим. ачан, уухабет, еде- 
јоруз, барааги, башка, 
адан, ил>ец.

Бонље, -ѓактнм , еди- 
љир, ерКекј орта, двши,

Меркуи, јшуву, џана- 
ба, бен, буу, б^уцанаба, 
беним, будр, будвр, ону 
они, џанабаји, она, она 
џанабаја , џанабинљен, 
оиуиљв, џанабанун^ии- 
ље бунунќв!ил>еи овљен 
џанабннин Кииљен ону 
иКисииљек ј џавабннвн, 
иљен, бу,



Аљв, Јѓмајед, 
>таквн, љица, 
аво, звајеш.

Од. |
Имајед, нногу, току, 

овде, невољку, дакажа, 
који, се, наипотребни, 
ааразбирање, а другв, 
посље, ^ав, нскажа, но 
азбучни строи.

И овде, се, два, збора 
једпиа, а тре1ш, множи 
а тоје, посљедњп , ве, 
ноожи се.

Ја, ти, мије, тои, теја, 
тије, овја, рвеја, овије, 
јасу, овја, је, оваје, се, 
оаја је, тои је, тије се, 
јасу, тиен, внјесте.

Одговор, ѕаоввје, збо- 
' рови, првиве. |

Несу, ја, неси,' несме, 
нејв, пеје, несе, несте.

Пи. •
Ако инајед уште не- 

иои, овака, безстрои, ка- 
жвмн, ако, зпајеш.

ОД. ;
Имајед, и, оваке, се, 

разбирад. I
А това, је, за«ажува- 

н>е, време, иекому, иљп 
на,1 -векоји. I

Од. |
Ссга, пре^е, посље, 

одутрппа, денеска, ве- 
чер, денесва, вчера, утре 
годинава, ланн, вгодина 
сака, саваш, сакате, ако 
сака, ако сакаш ,| аѕо са- 
кате. ' • :

Оввје, се, други, сло- 
говв^ ито, једини, а од 
трн, љаца.

гАпо, ка, неца иа асиш 
Фаче , днфтому , по, н, 
дјиш.

Уп.
Киште, шум, по кату, 

двса, дот, днфто, ЦИАП, 
јан, машуи, нка, духет, 
преи , иотанарвештмеа, 
аио, Кетер, пастав, дот, 
дифто, иаз, арада штил>- 
сисе.

Бде , кату , јан , дуи, 
фјаљ, кањи, двфтон, апо 
третп, прешун, еде, ајо 
аште, пастав.

Ун, т-и, на, аји, ајо, 
ата, кји, кијо, ката, уи- 
јам , квјо-аште , вјијан, 
аи аште, аиаште, атајан 
унјем, т-вје, јујани.

Упрцвп, превји, Фољ- 
м ат, епрепа])ас.

Нук, ем. ун, нук, је, 
нукјеии с-ште, нукаште 
нув, јан, нук. јанв.

Пу.
По, н, кпште, ма, њи, 

чвар , кашту , паарада, 
дцфтому, по н дјпш.

Уп.
Киштеп, еде, !хе, ка- 

шту, умарет, вешт,
Апо, ајо, аште, пре- 

дифтомеа, мотин, нањи, 
куш, сеи, нањи , цвдат.

Уп.
Ташти, ларес, пастав 

нкамнџес , сот , мрам, 
сот, ^е, љссер, санвјет, 
вјет , ндемотнмот , доо, 
даш, дашни, по, н-доо, 
ион-даш, н-дашни.

Кји, јан, ^етер, 
меа, еде, ајо, јан, вети- 
с, апо, нка, треи, Фаче,
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Су.
Гаљибѓ" вармп , даха, 

олџинс,' черељер, бана, 
табир еиље егер биља- 
рсен. Џу-

Вар чок, пља, бурда, 
бирнекадар диверепм а- 
нгнљер^п даачок љјазим 
олуб апламаг ичин дахи 
гаирељерц , соира , ди- 
иереџеим, ељп*, с-раја, 
ардааџе.

Вс бурда и!1Н соз днр 
бирер, саплаи, дахи у- 
чуиџу чоклуг аља. сор- 
аќидирлар, чоклук.

Бен, сеи, бис. о, шу, 
онлар , бу , бу , бунлар, 
бен, пм, будмр, буилар- 
двр, одчр , меркумдир, 
онлардир, беи, пм, сен- 
син сизсиииз.

Џуваб , оидеЈш , соз- 
лара.
Диљим беи.диљссн ди- 

љнз, диљдер, диљдер- 
лар, дпљсннна. 

Су.
Егер варпсе даа бир 

ангнљер курушсиз баиа 
табир еиље биљир всон.

Џу.
Вар ве бопље анлашир. 
Иља, одирЈш, земан, 

дивермег нчин бир ^име 
јаот 1)илсељере.

Џу.
Шнпдп, темпн сонра, 

бусабах, бу^ун, акшам, 
бу^ун, дуи,јарн, бусене 
б-лд-р ил>ерије, истејо- 
рум , истерс-н , пстерс- 
иниз, егер, пстерсем, е- 
гер, истерсвниз.

Вунлардир, башка, 
мухабетљер, дахи, бирер 
саплан нља уч череден.
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Ового , оного, овеја.
Него, него, иеја,
Нему, нему, неизе, со- 

пего, соиего, сонеја.
Со вегово, со негово, 

со неизвно.
Зонеговопо , сонего- 

вово, сонеизиионо.
Другн, зборова, се, за- 

дасе, подпунн,речлнкод 
ло азбучнон, реду, ва- 
пвсанн.

Лко су, ако си, ако 
сте.

Ако јо , ако не, ако 
се.

Ако ја , ако тн , ако 
вијс.

Ако тои, ако таја, ако 
тије.

Ако сака, ако сакаш, 
ако сакате.

Лко сакад, ако сакал, 
а, о, ако сакаље.

Ако не^е, у, ш, аво 
цсКе, те, ме.

б.
Вог, да прости, бог, 

да го ирости, бог даји 
нроств.

Вацито, бација, ба- 
дији.

Бацнв, баци, бацивте.
Вацува, бацувад, ба- 

цувате (цељивање),
Братучед, братучеда, 

братучвди.
Братучед, тешкинсвн.
Брат, брате, бра^ја.
Братуми, братути, на 

браКапи. ,
Братуни, брлТувп, ва 

браќавп.
. Бев, беше, бевме, блл, 
бало, биље.

Чеаји, чеајп, чевијо.
Ато, ато, ата.
Атјат-, атјвт, м-вјва, 

меајв, мбајв, меаја.
Мваит( меавт, меаја- 

онит.
Меантн, иеавтн, меа- 

јаЈбЈиате.;,
Цвтвр, вувисе, јан, 

прваотаумбуше фјаљтор 
мбас, а*букив, арада, 
шврошпн.

а.
!0о-н-јам, по-н-је по- 

н-јави.
Љеаште, љетнув, ље- 

по јан. , ,
Апо- н-ув, апо-н-теи, 

апо-н-вафа.
Апо-н-аји, апо-п-кија, 

апо-н-атуре.
Апо-н-доо, апо-н-даш, 

апо-н-дашни.
Апо-н-кадаш, апо-н- 

капдашт.
По-н-нув, до , по-и- 

вув до, ни, ми.

Зот, ендјефт, зот, та- 
поендјефт, зот, татеен- 
дјефт.

Пу*е, пу»е, иу*е, ата.
Бпу*а, пу#е, кинаиу*.
Попу«аун, попу*е теи, 

попу»и.
Кушери, кушерија, ку- 

шериите.
Влаига.
Вла, орвла, в-љезур,
Влааеми, влаи, јоте, 

в-лаѕерсате.
Влавтово, м-влап, ју- 

ве, м-в-љезур.
Ишем, пште, ишњеи, 

аштеа, &еше, ^ешаен.

Буну, ону, бунд. 
Ону, они , џанабајв. 
Ока, она , џанабаја, 

оауиље, онуиље, џана- 
баиљо.
Онуниље, онуниље, џа- 

иабавнн, иље. 
Онун&иси, иље, онун- 

,; иље, џапабанин,
вљеа. - 

Гаире иуз^абетљер ди- 
рдар, 11И љугат долдура 
ељифид с-ра суриједте, 
јазнл-дирлар.

а.
Егвр исем, егер исен, 

егер исеппз.
Егер исе , егер двљ, 

егер исенез.
Егер бен, егер сен, 

егер бунлар.
Егер оо, егер џанаба, 

егер онлар. 
Егер истерсем, егер ис- 

терсеа, егер истерсаниз.
Егер встемвишсе, егер 

џанаба, встенишисе, е- 
гер истедиљернсе.

Егер истемесе, м, н, е- 
гер нстемшпсе, низ, љер.

б.
Ллах, рахисдељиспн, 

алахрахиед евљесвн ову, 
овлар.

Еп, шуну, ес, шуна, 
ен шунларп.

Ептим, еп, ептиниз.
Епераи, еиејор, епе- 

јорсвниз.
Е^ев, е^ена, е^енљер.
Амз-ѕаде.
Освардаш, кардашии, 

кардацЈлар.
Барцдериме, бераде- 

рнве, кардашларииа. 
Кардашинизе, кардаш- 

ннизе, кардашлариннза.
ИдвИ, вдн, идак, и- 

инш, амиш, имашљер.



*е
јол,<Ц 

ве,

^ ̂Врзаљка

бвдуваш, бв- 
• е, је.

, бељв, 
б здоио , бељи,

, бвјОЛОВ, бИ-
,те. 
, (зова).

|е

врзаљка, ва,
врѕаљко, (јозуљ). 

' Вила. вилава, волана, 
вк&в/ве, нс. 
восов, восоков восокон.

Бељев,
л,ад.

Велење,

вељид, ве- 

вељеше, ве-
ље, Јв, вте, вне.

!
(вирекоје, ваи).

Ваљчестс), ваљчеста, 
ваљчести. |

ВеДрН, вел>и(11, вељите.
Вељед , вељела , ве- 

љеље. •
Вељено, вељева, ве- 

љени. :
Вадел , видела , вп-

Вода, водава, вој^ево.

Водата , ѕодана , во- 
^ено.

(Во^е)
. Водено, водена, во- 
двнн. ј

Водев су|, водев си, 
водеви смеЈ

(Исквасенв) 
Во1, волов, воловвве. 

, вјмон , воло-

(Воловв)
В*р, варва, варевпве. 
»»род, в4рта, варе-

, аштен, 
1ешв>ев.;,

ПобоЈн, иоботев, по- 
бо вн, на,- в«ју, јен. •

Варде, б»рд, барда кји 
барде, ајо, барде. вјвв- 
барда. ата барда.

Кјвбуљ, ајобуљ, вјв- 
буља, ата, буља.

(Швендре бут.)

Г-д-а кјв, г-д-а, ајо, 
г-д-а г-д-ат.

Грамб-љ, вјв, грамб-љ 
ајо, граиб • љ, граи<-љат.

Диуу, кјн, двуу, ајо,

Фоља, ефолаун, епо- 
«ое, пмоив.

•ашмеа, «аште, ио*о- 
шњвв, еввввфоља. 

(Бка«ан, ју).
Румбудак, румбулака, 

рунбулак, јан.
•оје, тен«4, «овв,
Ка»от, ека»от, ека«о- 

шњвв.
Ашт.Чдмб, аш*оле, 

јан, »оие.
ЕоаШ , екан , паша, 

еканпан.
Ујв, кја ујв, катаувн-

Те увн, ајоуи, атате- 
уав.

(Ув шу^). 
Њјом^ н.0*, њјои, јав.

Њјои, јам, вцом, је, 
њјок јамв.

(ЊЈом јан).
, в*та ̂ ет. 

Ајо

та
КрКед, кјв кр&ед, ка-

• "'\.Л Ѓ- '"4' ' '••'

тв
Кр1вАВ ? «в
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Џаиаба, нвнш, имвш, 
пдиљер.

Шурун , олурсиа . о- 
лур, уз свнвз, лардв.

Бејав, бејаз, бејаздвр- 
лар.

Бу бејазв, обејазн, бу 
бејазлари, обејазлари.

Бу сусуруји, о су су- 
рвји, бу су суруљерв, о 
су суруљери, (јурвер).

в.
Акт, буакт оавт, ак- 

тлар, (баламаг).
Јаба , бујава , ојаба, 

јабалар, бу о, јабалар. в
Шана, бушаиа , оша- 

ма, (балмуму).
Сонл.ерд-м, дејор, де- 

јорлар.
Соиљемег, совљердв, 

соиљвјор, дв, диниз, дак.
(сизе соиљедиљер).
Јуварлак , јуварлака, 

јуварлактврлар.
Соиље, соиљерсин, со- 

иљејорсиноз.
Совл>ермвш , сонље- 

рмиш, сопљсрљермвш.
Соиљеник, сонл>еник, 

дејеникдер.
'Боривш, Борнвш, 'Бо- 

рмигаљер.
Су, бу су, бу суљера.
0 сују, шу сују, осу- 

љерв.
(Суљерчок).

Јаш, јаш, јаштврлар.
Јашни, јас-н, јаш-вз. 

(Јаштирлар).
ОКуз, буоБуз, буобув- 

љери.
О^узу, шу 0&узу т о,

(О^узљер).
Инреч, бу авречв, бу 

^вречљера.
^Киреџв, оКнреџи, шу 

^вречљери.

... г *•
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Варвд, вара, вараме.

Варел, варела, ва- 
рвље.

(Варење).
Водвго , водвја, во- 

дцјв.
Водвл, водила, во- 

диље.
(Одведуваше).

Овде нскољку разго- 
ворн заповедателеи ^аи 
кажеие на два љаца.
4

брон
једвнв в нвожини, 
Вчас, вчас-те. 

вчас, ти, вчас ввје, 
вчас, ја, вчас, оввје,

вчас, оњја, вчас, оввје,
вчас, ово, вчас, твје,
вчас, овја, вчас, иије,

г.
Годвна, годвнава, го- 

двње.
Гнојв, гојов, гнојевв. 

Граор, граорљиио, гра- 
орв.

Глобоко, глобоково, 
глобоко, но, глобокв.

Гљсда, гљсдала, гље- 
даље.
Гљедад, гљедало, гл.е- 

Дајед.
Гбљем , гољема , го- 

љемв.
Гољемово, гољемоно, 

гољемпве.
Гољемото, гољемата, 

гољемвте.
(Гољемшчвна):

Год, голо, гољв.

Гол, су, голсв, гољн- сте. -^ 
Голје, голаје, гољисе,

Вулов, чеповудоо, чс- 
повуловие.

Кавулон, покавудов, 
иовулокан.

(Вулонмеа). 
Швеве, шпеве, шпе- 

не ката •
КалЈпене, жашипеие, 

кавшвешвн.
(Шпенмеа). 

Кату двса, вувенд, 
урдововшорис тапоедв- 
Фтовме, на дуи Фачс.

нуморумса
њјапнс, еде шуивс, 

швевт, шпевтвв 
шпет т-в, шпевтви, ју, 
шпевт, ун, гопевт к-тисе,

шпеит, ав, шпевт, ата, 
шпевт квјо, швевт.атуре 
шпевт, кв, швеит, неве.

Г. -
Вјет , свмвјет , шуи- 

вјет.
Иељп, квКељпв^ељпа. 
Фјераз иефјераз аште, 

фјерааа.
Љев^иљ, кји, љен^и- 

л,и, ајо, љев^вљв, љен- 
{ЈВЉ, јав.

Почвлоун, квја, качи- 
ло, ечвдовав.

Чилојет, покачилове, 
екашикошвв.

Мад, маде, надејан.

Кјвмад, ајо, наде, кји, 
мада.

Ајо тенаде, ајатема- 
де, ата, темадв. 

(Мадвсора)
Љакур, љакур, љакур, 

јан.
Љакурјаи, лакур, је, 

љакур, јави.
Љакур, аште, љаку- 

ра аште, љакур јан.

Каниајор, каввадтп- 
рвр-м, каинадтиририз. 

Каинармиш, каивар- 
миш, каввајорларииш.

(Каввадтирмаг). 
"Ботур, бувуДотур, ^а- 

вабајп, ^отур, бувлари. 
'Ботурурмиш, ^отурур- 

миш, Јјотурурившљер.
(Кулаузлук). 

Вурда, бврнекадар, 
мухабетљерв; бујурул- 
манпн, тактвл, едепеис, 
и!1В, черејв.

савдан
бпр ве чоклув, 

тес, тес-сенвзе, 
чабуксев, чабувсенизе, 
чабук, бев, чабук, був- 

лар,
чабук, о, чабук, онлар, 
тес, бу, чабуџак.овдари, 
чабук, бу, чабук, бвз,

г.
Свае, бујвл, севељер.

Ирип, буврин, нрипљер.
Бвзел>вја, : бизељија, 

вар, бпзељијаљер.
Дервв, будерввв, оде- 

рпкн, деривдерлар.

Иазар, едерм, ^орурм- 
вш, вазар, едерљермиш.

Бакар, бакармвш, ва- 
зар, едерљер.

Бујук, бујукј бујуктвр- 
лар.

Бујуги, обујугв, бу бу- 
јукљерв.

Бујугу, бујугв, бујук- 
љери.

(Бујугљик).
Чвплак, чвплак, чвв- 

давтирлар.
Чвплавви,чввлавсвн, 

чивлавсвввз.
Чввлактвр,: чввлак- 

твр, чвпдактирлар.
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, глувв- 
глувово, глу- 

штвна).

Гор^шчо, горешча, го-
еш«ј , Гбрашчово, горешчо-
о, говешчвве.
Горшвчо, је, горешча, 

је, горјешчв, се.
Горвшчото, горешча- 

та, горешнвте. 
(^орешчина).

Дава,

•д.
давад, давате. 

Далј дал, а, о, даље. 

Дава, даваш, давајед,
Давал, давала, да- 

вал>е.
Дад1 су, дад св, да- 

лесте.
дадида, дадајеш, да- 

дајв, те, ме.
(Дававл).

Дввкенвје, дввженв- 
ји, ја.

Длав, дланов, дла- 
вови, ве, ве, те.

еча, даречеш да- рв'
ев, дасурвкла, 

д&сме! рекље.
Дасурекол, дасврекла, 

дасте{
Дасирекол, дасирек- 

до, дарвкље. »
Дасвреча, дасвречеш, 

дасврјвчете.

јв, *акурв, ајо, ља- 
курв, ата телакур. 

У (Мекрвјелакур). 
Шурда, шурда аште, 

шурда јан.
Кјн шурда, ајо шур- 

да, «ата тешурда. 
(Шурдвсора).

НгрОФ, вгроФ,јан, н- 
гро*а.

Кјв нгрОФн, ајонгро- 
ФВ^ кататенгрофа.

Нгроф, аште , нгро*, 
аште, вгрОФ, јан.

Тенгрофи, тенгрофв, 
тевгрофат.

(Ваиа).

Д. 
Еп, епе, ло епвнју.

Каеп, каеп, кан, еп.
Поепун, воепетеа, во- 

епвн. 
Каепе, каепе. кан епе.

Кан ап, кеав, тел, ки- 
нв ап.

Тааи, таепвш , таеп, 
нв, нв.

(Епмеа).
Мувдмеа, мундиејат, 

(мувдет).
Плб, плмб, плмба, хјв, 

те, ата.
Та«о, тапо*ојеш, та-

+ОНВ.
Н-кам«а н-канмц та- 

викв««.
Тааоемив, таш>в»а- 

ша, таевввв, *ашта.
Пдта»е«аш, потаке- 

«аш. по-н-кав*ав
Та*опрветв, та*ојеш, 

пр^етв, та*ови, прветв.

Бучввдагв, очипдагв, 
•очввлакларв.

(Чиилакбабљн). 
Сар, сар, сардврлар.

Бусар кулакљвји, осар- 
кулаклвјв, бусар, кула- 
кл.пљери.

(Сар, олублуг),
Свцак, сипак, сиџак- 

тврлар.
Иусиџаги, оснџагп, бу 

свпакларн.
Спџзктир, свџактнр, 

Свџактпрлар.
Снпаги, сиџаги, сиџа- 

кларв.
(Исвцав, харарет).

Верврн, верер, верер- 
сввиз.

Вернвш, вермвш, вер- 
машљер.

Верерн, верерсв, ве- 
рерљер.

Верермвш, в е р е р- 
мвш, верерљер- 
нвш.

Вермишун, вернвш- 
ин, вернвшсвввз.

Веревм, вересвв, ве- 
ре, свнвз, л>вм. 

(Вернег).
Ганретљик, гаиредљв- 

кљер, (рух).
Аја, ајам, ајалар, бу, 

о, в.
Дејеви, дејесвн, деје- 

саввз.
Дејевдви, дејевдв, де- 

сандчк.
'Евдесавдвк, &вдеса- 

вдви, &в, десаадвнвс.
Дејевдвв, дејевдин, 

десандвљер.
Дејеви, Кевдвме, дс- 

јесвн, ^евдвне, дејеси- 
ввз, Кевдвввзе.

• 9*
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Другему, другава, дру- 
гово, другв, ве, ие.

Добор , доброво, до- 
брвсте.

Добро, добра, добри.
Доборсу, доборсн, до- 

брине.
Добор ја, добор тв, 

добрвсме.
(Добрина).

Дом, дона, доиови.
Домов, донон, домо- 

ви, ве, не.
(Домамшо).

Доб, добово, добје.

Добов, добон, добје- 
во, добјено.

е.
Еден, една, еднн.
Еден ја, еден ти, е- 

двн, мије.
Едново, едноно, ед- 

ивне.
Едното, едната, сите.
Еднеиу, едноизе, ед- 

нвма.
(Јединвци).

Жовува, живуваш, жн- 
вуваме.

Жнвувал, асивувала, 
аивуваље.

Жнвував, жнвувашс, 
жавувајед.

Жввувад, апвувад, 
живувајед.

Женско, женска, жеи- 
скн.

Женсконо, женскана, 
аенскове

Жевсково, женскава, 
жеискине. /

Женското, женската, 
женските.

Жена, жена, жени.

Н-доњвкуш ^етер, н- 
^егер шуивет.

Мир, кјитенир, ката- 
темир.

Мир, мнр. мирјан.
Мнрјаи, мирје , нпр- 

јави.
Тенврн , теиири , те- 

мира.
Мирун, миртеи ,-шнр- 

јани.
(Вукурцја).

Штео, ШТ-ПБ, шт-пи- 
ите.

Кјиштеп, ајоштеп, ка- 
та, штепа.

(Штнисис). 
Душк, душкис, душкат.
Кјвдушкн, ајо, душки, 

ката, душва, атадушка.

е.
Њи, њја, њјана.
Њвув , њитеи , њана, 

њеве.
Кји, ајанв, ајо, тења- 

нв, ата вјанат.
Те кјани, те н>ја, те 

џи*.
Н-њв, в-аја, н-вја- 

нет.
(Њјанисора).

ж.
Цопороиун, попоро- 

вш, т-в, попороимв, ека- 
пороин, ека пороа, ва- 
нпорои,

Камиород, пороншан, 
нопороин.

N опороје, попороје, 
попоронн.

Фенн, Фемн, Феип, јан.
Фемни, Фемнв, Феи-ва.
Кјо, Фвмни, кија, Фе- 

ннв, катафемни.
ТеФенн, тефемн, те- 

Фви-на.
Ор, грува, грува, гру- 

ват.

БашкаНиме, буобирп, 
бу, обирљери, о.

Исл>ах, бупсљаха, бу- 
пслахлари.

Еи, еи, ендврлар.
Еи јим, ејис-н, еЈисо- 

ЈШЗ.
Ислахбен, исљахс-н, 

исљахиз. ;
Енобен, евсев, еијиз. 

џумљемцу.
(Еиљвк).

ЕФ, евде, вљер.
БувФ, оеФ , буефље- 

ри, о.
(Ефхесаљиси).

Пељит, -мешеден, ме- 
шељер.

Бунешев, омешеи, бу- 
иеиЈељер, омешељер.

6.
Бнр , бир , бирљер.

Бир бен, бирсен, саде, 
блз.

Вубири, шубври, бир- 
љери.

Шу бпр, б^врв, епљери.
Бвре, бира, бпрљере. 

, , (Бирљвклер).

Јашар-м, јашарсвн, 
јашарнз.

Јашаивш, јашамвш, 
јашамишлар.

Јашард-м, јашарди, 
јашајорларда.

Јашајор, јашар , ја- 
шарлар. ',

Двпш, днши, двшвх- 
чес.

Дпшнјп, дишвја, дн- 
шиљерн.

Будпшвјв, будидшјн, 
будишиљерв..

Дашвјв, дишвји, дв- 
шиљери.

Карв, кари, каралер.
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Женава, жеааиа, ле- 
ниве. 1 

(Женино)Ј
Ждребе, ждребево, 

ждребвња. Г
Ждребено, ждребето, 

хдребвњјата. ' 
(Ергеље). 

Жар, харов, ларевв. 
Желудец, жел; децон, 

желудвд, ве, не, те.

Зенја, зенјав!, зе- 
•ји.

Земјана, зецјага, зе- 
нјн, ве, те. {

Зекјен, земјено, зеи- 
јеив. ;

Земјеново, земјено, но, 
зенјевл, ве, ве, те.

I

Зељен , зе.&ево, зе- 
љенв. ј

Зељеново, зелевоно, 
зељенвве, не, те, 

(Зељена тдева).
] 

Зед, зела, зеље.

Зедов, зеде, зедоје.

1Темено, земена , зе- 
иеви. 

Земв, земв, земвте.
(Зедовне)ј 

Зет, зете, зетевв. 
Зетов, зетои, зете, ви, 

не, те. ! 
(Зетево).;

Золва, золво, ѕолви.
* I

Золвава, золвааа, зол- 
ваве. | 

. (Золвано)Ј

Зорлвв, зорљн ш, зор- 
љвви, (разрож).

Засебе, занеге, за- 
нас-
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тагрува.
(Ррдрм 

Му 8, муѕнѓ^уЛ ' 
Теиузш, т«ру*и, теиу-зат. • : '••" : ','•'• 

(ХергеАе).
Ф-В^В, ЕЈВ, *Н^в, Ф-

, 
зи, к-Фиаа, жјк, »та, те.

Трол, жјв*ј00Ј, трола.
Тетролв, <џо, тетро- 

лв, кјвтрол, фта, трола.
Нжа трол, тролвс. тро- 

лвс, јан.
Кјитетррлвсв, ајо, те- 

тролисе, жата, тетролвс 
ата.

Верд, верд, верд, јав, 
(јешаљ).

Кјвверд, ајоверд, ка- 
та, теверд, ата. 

(Коло»»ерд).
Еамар, жвјаемар ежан- 

иар.
Каи, иар, жемар, жан- 

мар.
Маршвв, маршвв, јав- 

наршвн. •
Мере, мере, марви.. 

(Квнвкар).
Давдр, орданд-р, да- 

нд-ра.
Квдавдр, тедавд-р, 

катадавдра, ата. 
(Данд-рвсв).

Буната, оржувата, ку- 
натат.

Вјв вувата, ајо, жу- 
ната, тевунатат. 

(Куватвсв).
Ив-нг-р, 1в-н*г-р, в-

в-вг-рјан. 
Превет, првму , пре-

Бужарвјв, карвјо, ова- 
риерв.

(Карвв-н).
Тав, бутав , тавлар. 

. Отав, шутан, танларв. 
(Ер^еле).

Атеш, звја, бузнјајв. 
атеш, звјалар, (корзвја).

Цјвде, нјвдев , ији- 
дељер, бу, о, љерв.

Топраг, бутопраг, то- 
праклар.
- Отопрагв, шутоврагв, 
бу, о, топракларв, (арз).

Товрагдан, тонрак-л, 
топрагдавтврлар.

Бутоврагв&в, отолра- 
гн^в, бутопраг-н&влер. 
в, о, топраг-нКиљерв.

Јешвл>, чвнев, чвмен- 
дврлар.

Вујешиљв, ојешвли, 
бујешиљ-љерв, ојешн- 
љерв.

(Чвнен, оту).
Алквш, алмвш, алм- 

вшлѕер.
Алд-м, алди , алдв- 

љер.
Ал-г, ал-г, адгтврлар.
Ал, ал, а-л-вѕ. 

(Алдив).
Јеввште, јенвштем, је- 

нвштељер, (^уве).
Бујеииштем, ојевиш- 

тев, бујеништељер в, о. 
(Јеништенин).

Блтв, ^орумџе, ељтв- 
^орумфем, ељтв^орумџе- 
л>ер.

Пуељти^орумце, оељ- 
тв^орумџе, ељтв, Ј^орум- 
џел>ер.

(Ељтв^орумненвн).
Чажар, чакар, чажар- 

дврлар, (теие^ос).
'Блндвмевчув, бвнв- 

чун.
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Затебе, занеја, за- 
них.

Задруго, задруга, за- 
других.

Задругово, задругоно, 
задругине.

Зајем, зајеиа , заје - 
наме.

Зајенав, ѕајемаше, за- 
јемаје. 

Заинв, заими, заимате.
(Зазајемање). 

Заодење, заодењесп, 
заодењесте.

Заидењесу, заидење, 
св, заидење, сте.

Замесува, замесуваш, 
занесуване.

Замеспв , занеси , за- 
месввме.

Замесил, самесила, 
замесиље.

Замесувано, замесу- 
вана. заиесуванв. 

(Замесување). 
Зглоб, зглоб, вгло- 

бови.
Зглобов, зглобов, згло- 

бовнне.
(Зглобување). 

Здрвен, здрвева, здр- 
пена.

(Здрвување).

Ида, идеш, идене. 

Идев, идеше, идевме. 

Идед, идед, идад. 

Идел, вдела, идеље.

(Идење, долазак). ,, 
Ииам , вмаш , дмаме.

Имал, виала, вмаље.

Пре туу, преквја,4ре- 
ата. . — ',

11ре1»етвр, пре&е^ер, 
пре^етера.

ПрекнНетер, ореајо, 
^етер, преата&етер. '

Уа, уауа, уаеив.

Покамаруа, поекаме- 
ре, уа, поеканмере, уа.

Мере, уа, мере, уа, 
мерниуа.

(Преи уа виеа).
Јеитуешкуу, је, тује- 

шкуу.јаиитуешкуу.
Претави, јам, прета- 

ви, је, претавини, јани.
Тујенгато, тујенгато- 

је, тујенгатоиии.
Туенгатова, туенгато- 

ва, вими, туевгато.
Екатуенгато, екатуб- 

ннгато. екатуенгашин.
Аште, туенгатушин, 

аште, туенгатушин, јав, 
туенгатушин. л 

(Туенгатумеа).
Нује, ајо, нуја.

Кји, вује, ајо, нује, 
ата, нује.

Унген, увген, унгвн, 
јан.

(Унгепмеа).

Пови, повје, повпми.

Канпови, кеоовји, ѕи- 
ми, повјее. 

Вји, вји, вјен.

Капони, капова, ван- 
повји.

''(Повиниеа). 
Кан, катев, кини.

Бкиште, еквштекнја, 
екишњев.

Сениичун, џанабаичун, 
онлариичун. '

Вашкаичин, башкап- 
чвн, башкаларвчон.

БугаиреКиичун, огаи- 
рзгиичув, огаир6л>ери- 
чун. „ ;
"Ондуч, ондуч. алр-м, 

ондуч, ал-рз
Ондуч. ал-рд-и, он- 

дуч, ал-рди„ ондуч, ал, 
ондуч. ал-н.

(Ондучљериичун)
|Бвдмеги,чин им. ^ит- 

мег, ичпн, с-н, ^итмег- 
ичин синвз.

Јуурурум, јуурурсин, 
јууруриз.

Јуурдум, јуур, јуур-
дик.

Јуурмиш, јуурмиш, ју- 
урмишљер. '

Јуурљи, јуурлу, јуур- 
љитирлар.

(Јуурурмаг), 
Дпрсек , тасла, двр- 

секљер. ј
Будирсек, одвревк, о- 

дирсекљери. ј 
(Каракуруш, таслама). 

Катиланик, катила- 
нвк, катилаииктирлар. 

(Катиланиаѓ).

и.
'Бељсри , 1јелуерс • н, 

^елѕероз. !
ТЈељердим, ^ејљердв, 

^ељердпк, \
Бељер, ^ељер, Ј^ељер- 

љер. !
Бељермиш, ^ељермвш 

))ел>ејорлармиш. ! 
СБељнег, ^ељиш).

Бендевар, сендевар, 
бвздевар. I

Варвииш, вариииш, о- 
нларда, вариниЦ.

Р 

1



0.'

Икадсу, вкадсв, вна-
с*в.
Имд, вмад, внајед.

(ИиаЈ&е).
Иж реков, внрече, ви 

ревоје.
Ин рече, 1н рече, вм 

ревовие.

Ку1>а, куКа т, куКиве.
ОДава, су^арчено,

ку&арквве.
Куи, куков, вумова, 

ве, ве, |
Еумон, вуМана, ку- 

икве. |
Копвл.е, ѕовалево ко- 

пвлвња. |
Ков, воја, коа.
^Совје, жоја је, војв ее.

Кои су, ЕО сн, вов 
сте.

Кои бвд , ќоја бвла, 
ков бвље. ј

Ваков, вавова, ваввв.
Кавов су, [ваква св, 

ваквв сте. >

Кавов, вак]а, вахви.
Какввјов, ка ввава, ва- 

ввв ве, те.

Су, В018 СВ, ВО-
га ске.

Кога бев, к 
вога бев«е.

Кога бил, к )га бвда, 
кога бвле.

Кова, вовеш
Вован, коваи! I, вовавв.

>га беше,

, вовене.

Коввт, воввт , ковеје.

еиша, твн 
екнввввцтеју. 

Шц в*, ввшвев.

Еванмц во ева*а, по 
ек&н*а. •

По ев^Ц, по ева»а, 
по

Штеп, *вјв штвп, ката 
штео. ',). ••

Тештео!, тевдтеав, те- 
шт-аввја^; •

Кувд-р, жунд-рв, вун-

Тевунд-р , «Ја, вунд- 
ра, ата вуид-ра.

Копнљ, вјв вопвљн, 
воивл, шум.

Куш, вјпвиц цвлат.
Кушашфв, вуша, аште,

ЦИЉВ јаВчЧ ;; ; \ .
Цнљи јак , ЦНАН је,
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Варннвшун, варвмн- 
шс-н^вар, вкншсввис.

0»да вар, оида вар, 
опларда вар.

(Варпједн).
Соаљедим, оидара, со- 

иљедн ондара, соиље- 
диљер, овдара.

Соиљеди онлара, сон- 
љеди, онлара, бва, сов- 
леѕвв, ондара.

ЕФ, буеФ, буефљера.
Оевв, оевчаѕв, оевџа- 

ѕдарн, (дар).
Саг-ч, бу саг-ч , саг- 

чљери, м, н.
Саг-чв, саг-чкаји, саг- 

чвалари.
Пвч, буивчн, иичљвр.
'Квн, анга, &вмлер.
'Е.имдир, ^вмдвр, &в- 

мдврдар.
Иву им, Книс-н, ^ин- 

свнвѕ.
Ивм внвга, анга ви- 

аш, авгиљер, вмиш.
Нас-д, нас-д, ни?е- 

дер.
Нас-л, вм, нас-л, с-в 

нас-лсвввз.
Ниџе нас-ЈДвр, нв це- 

дер.
Нетав-м, неџввс, нв- 

џввс.
Нас-л^вји, нас-л&вјв, 

нас-л&влерв.
Ачан им, ачанс-в , а- 

чав, из.
Ачан, идвм, ачан, в- 

длн, ачан, вдвнвз.
Нввак-т, вмвш, не- 

вав-т, вмвш, невак-т,

Мухдар-м, «ухдарсаи,
Дуг-ме, дуг-ме, дуг- 

нвЈШрдар.
Нал-лар, вад-даЈОр, 

•дајорлардв.



Ковал, ковала, коиалѕе.

(Подковка). 
Каљенвк, каљеников, 

каљсници. 
Купа, купава, купи.

Кова, ковеш, ковеие. 

Ковал, ковада, воваље.

Кобнла, Боболава, ко- 
бил>и, не, те.

Коњ, кокјов, коњјнве. 
(коњи).

Крава, кравава, кравд.

Кравана, вравата, кра- 
вите.

(Пес), куче , кучево, 
кучвња, (Пци).

Кучеио, кучето, кучи- 
њата.

Котел, котелов, ко- 
тљи.

Котедов, котљето, ко- 
тљпте.

Кокошка, кокошкава, 
вакошЕВ.

Кокошката, БОКОШОД, 
кокошвите.

Каде ода, каде одело, 
каде однте.

Каде одид, каде одел. 
каде одад.

Каде одеше, каде о- 
дела, каде одеље.

Каде одад.
Каде одел, ваде оде- 

ла, каде одите. х
Каде одад.
Каде сп бвл, каде св 

била, каде сте биље.
Каде су бал, каде ј>и- 

ло, каде 1>а одате.

Екаиа*. ека ма*, аја, 
екан ма*.

(Ма*меа). 
Иасе, кји &асе, Наса.

Чаш, кји чаш, чаша.

Чегождо, гождо, теп, 
погождоим.

Кагождо, кагождо, по- 
кагождошпн.

Пеља, кја, нел.а, пе- 
л>а, шум, т.

Кал>, кји, кал1, ката- 
кал>, (каљешум).

Љоп, кјп, л>ои, љопа.

Ајо л>оп, ато љои, а- 
та љопа.

Чен, кји чен, чена.

Чени, течени,теченат.

Кусји, ЕЈИ, вусјв , ву- 
свјат.

Те вусји, ајовусји, те 
вусијат.

Пуљ, кја 0уљ, пуља.

Тепуљ, пуљи, тепу- 
л>ат.

Куношкоун, купошво, 
теи нупошвонп.

Купошвоје, вупогоко- 
је, куиошкон.

Аикушкон, вупошко- 
1»ин, куекашкошњпн.

Куекашво, куекашкоо, 
купошкопн.

Кукеншен, кукевшеп, 
куввни, воата.

Вукевоита, куиштен, 
ЕТДОТ, шкрви.

Над-лармиш, нал-ла- 
рмиш, нал-лајорламиш- 
љер. ;

(Налче).
Чаиак, чанаги, чана- 

клар.
Чапчак,. бучапчак, ча- 

пчавлар.
Мухларм, мухларснн, 

мухлариз.
Мухдармвш, мухлар- 

мпш, мухлајорлармпш.
К-страк, букстрак, в- 

страклар, п.
Беп^ир, бу беи!)ир, бу 

беп^нрлѕери, (бе и^ир- 
љер).

ИНСЕ, буивег, внев- 
љер.

Оинегп, шуинеги, ои- 
иекл.ери.

"Иопек, буКопек, Јго- 
пекл.ер.

О^онеги , шу^оиеги, 
^опекљери.

Баврач, бу бакрачи, 
бакрачлар.

Казанн, бакрачи, ба- 
крачлари.

Таук, бутаугу, таув- 
љар.

Шу тауки, тауки, та- 
укљерн.

Нерде ^идервм, нер- 
де ^идерспн, нерд^^в- 
дејор синиз.

Перде ^идер, верде 
ј^идер, нерде ^ндерл-ер.

Нерде $идерди, нер- 
де ^адермшп, иерде ^п- 
дејорлармиш.,

Нерде ^идеринш, нер- 
де ^пдермиш; нерде 1>и- 
дерсиниз.

Нерде пдан, иерде 
идпн, перде ндиниз.

Нерде имишан, нерде 
вмиш, нерде ^вдеџеѕ- 
спнсз.
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д.
Љвб, љебов, љебови.

Љебон, љебод, љебо- 
. вв, не, те, ве.

Лоза, лоѕава, лози. 
Лозаиа ,. дозата, ло- 

звте. 
Л>ижа, љиже, љажете.

Љижад, љижада, љв- 
жаљеј.

ј (Љижење). 
Љнво, љвва, љиии.

Лхвово, љивоно, ли- 
вине.

(Штрбо).
Љер, љепо, љепи. 

]Љеп су, љеп си, ље- 
писте.!

ЛЅепа је, љепо је, л.е- 
пи се'.

(Љепотвја).
Ложица, ложицива, ло- 

жвцн.
Ложвцана, ложвцата, 

дожициве, не.
Л>е?а, љетад, љетаме.

Љетало, љетала, ље- 
таље. |

| (Љетање).
д>ицево, љвца- 

ва, (љ!ично).

МљеКо, мљеково, мље- 
ва.

Мљеково, мљекото, 
мљекај на, та, ва.

Мириса, иирасаш, ми- 
рисате.

Мирвсад, мирисала, 
мириса, ље, ме.

Ми рдед, му ндед, ии 
идед. !

Миодид, јеодид, вм 
одид. |

, ' Л.

Бук, ^ји бук, бува. '

Тебуки, букин, бу- 
ка, т.

Арди, кјиардн, арда.
Ајо арди, теарди те- 

арда.
Пољипвуп, пољвнен, 

аољипив.
Каљвпнн , ваљвпив , 

канљипин.
(Љвписори).

Њввете, њввета, ветс 
јан.

Кји вети, ајоветв, ата 
ветн.

(Усушин).
Бувур, мир , мврјаан.

Букурјан, букурје бу- 
вурјани.

Бувур аште, бувур а- 
ште, букур јан. 

(Букурјн). 
г , вји љуг , љуга

Љугв , аЈо љуг , кјн 
луга.

Фљиро, Фљвроје, Фљи- 
ровмн.

КаФљнро , кафљвро , 
кафљорошпи.

(Фљвромоа). 
Фаче, кји «аче, ката 

Фаче, (бувур).

М.
Бумшт, кји ^умшт, ^у- 

мшта.
*Бумшти, ^умшти, те 

^уишта.
Иер*ер, тец иер«ер, 

нер*еровнв.
Каер*ер, ваер*ер, е- 

ван ервер.
Мувјев, ввјен, ивјев.

Ишвов, ишвов, вшкон.

Егмег, буегмег, екме- 
кљср.

Екмегв, екмегв, о, е- 
кмекљерв, бу.

Кол, букоду, кол-лар.
0, колу, колу , кол- 

ларп.
Јаларм јалар, јалар-

С1111113.
Јалармвш, јадармвш, 

јалајорлармиш.
(Јаламаг)- 

Тек, тек , тсктврлар.

Бутеки, отеки , отек- 
љерв.

(Парељпв).
'Бузељ, исљах, исл-а- 

хтврлар.
'Бузељвм, ^узељсин, 

1,узел,снниз.
'Бузељдвр, ^узељдир, 

^узељдирдар.
(Бузељ-љик).

Кашвк, бувашив, ка- 
шиклар.

Кашиги, окавшги, бу- 
кашмкљерн.

Учар-м, учар, учарнз.

Учармвш, учармаш, у- 
чајорлармиш. 

(Учмаг).
Јуау, бујузв, бујузље- 

ри, (черсљи).

М. 
Сут, бу суту, сутљер.

Сути, осутв, сутљери.

Баардар-м, баарлар- 
сн, баарлар-с-11-з.

Баарларивш. баарла- 
ринш, баарлармишљер.

Бана ^ељијор, она ЈЈС- 
љијор, бундара ^ељвјор.

Она ^идејор, она ^и- 
дејор, ондара, Јјидејор.
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Мажа, нажи, иажнте.

Маасед, мажел, ма- 
жаље.

(Мажачка)
Мисља, мпсљиш, ми- 

сљиме.
Мислѕел мнсљеда, ни- 

сљиље.

Мисљев, мисљеше, нн- 
сљеје.

(Мисљење).
Мои, моја, НОЈИ.
Моијов , мојава, мо- 

иве.
Моијод, мојана, мо- 

ине.
(Моје).

Милува, милуваш, ми- 
луваме.

Милувад, милувала, 
милувајед.

Милував, милуваше, 
иилуваје.

Милото, милата, ми- 
љите.

Миломпје, милотвје, 
наловаи је.

(Милување).
Многу, многуво, ЈЈНО- 

гуве
Множво, множна, нно- 

жни.
(Множни, број).

Му реков , је ревов, 
ии ревов.

Ми рече, ти рече, ми 
рекоје.

Му рекол, му ревла, 
му рекље.

Му рече, је рече. иу 
рекоје.

М-лза, м-лзеш, м-л- 
земе.

М-лзн, м-лзере, м-л- 
зејб. /

М-дзед, м-лзла, и-л- 
зеље.

Љуаје, љуаје, л,уајени.

Љуаје , каљуаје , кан 
љуаје.

(Енџитмеа).
Повувто, повуитоига, 

повунто|емв.
Кавуито, вакуито, ка- 

вуитошив.

Как вунто, кекуито, 
повунтошив.

(Куитомеа).
Ин, нми( нивјан.
Квјим, вија им, вата, 

ими.
Ајо теии, аја теим, ата 

теиии.
(Им).

Подимсо, ун, поднсо, 
теи, родицсоим на.

Диисоје , вадимсоје, 
подимсовн.

Едимсока, единсоше, 
подимсошнн.

Димсорче , двмсорка, 
ордимсетар.

Камдашними, кедаш- 
нинв, ввви дашними. 

(Диисомеа).
Шум, ЕЈИ шумн, вата 

тешума.
Шумисе, шумис, шу- 

ивс Јан.
(Нуморумеа шумас). 

, и»аш, и*ашта.

I

М-*а, т-*а, м- 

И*аш, и»аш,а»ашкан. 

И-Фа, е*аша, е*аш-н.

Ченвлуи , помиљтеа, 
понпљвм.

Мвље, поеивље, пое- 
мв-љии.

Помил.е, иоивље, по- 
ивл>ин.

Поивље, помиље, по- 
емнљшин.

Сувардтирирнм, сува- 
ла, сувалаиниз.

Сувалар, сувајорннш, 
суварларнвш.

(Суваламаг).
Фа^ирљерим, 

љерсин,
Фи^ирљермига, 

рљермнш 
ларииш.

ФиКарљердим, 
љерди, ФиНирљејорлар- 
ди. (Фи^ирљемег).

Бенпм, беним, бении.
Бубеним1»јн, бубеиим- 

Ј!ЈИ, бубеиииКиљери.
1>енпмКиги бении^игн, 

бешшКпгиљерв. 
(Бен-м).

Север-м, северс-н, се- 
вериз.

Север, севермиш, се- 
верљер. ,

Севердим, северди, се- 
верљердиљер.

Севкиљи, Севввла, се- 
вкиљиљер.

Северим, северсин,се- 
всрсиниз

(Севинч).
Чок ј Бучогу, бучог- 

ларв.
Чоглуг , чоглуг , чог- 

лувлар.
(Чоглуг саилан).

Ова соиљерам, џана- 
бајадедин, џанабиљере, 
сонљедии.

Банадсди, саиадедп, 
бава деднљер.

Демаш, демнш деми- 
шљер.

Соил.еди она , џана 
баја, соаљеди, соиљедп- 
љер, она.

Саар-м, саарс-н, саа- 
риз.

Саа, саардв, саарла- 
рди.

Саар, саармиш, саар- 
ларииш.
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Мота, мотиш, и )твме.

Цотвд, мотида, мо- 
твље. !

Мотеше, мотело, мо- 
тад. ј 

(Мотење). >
Млака, млакава, мла- 

кв.
Мдакана, кдавата, 

хдаквте.
{Проиа1јаљвште). 

Мјеније, мјевајево, мје- 
нвја. ј

Мјенијено, ијевијето, 
мјеввјата |

Мозуљка, мозуљвава, 
мозулжв.

Мозуљкана, мозуљва- 
та, мозуљкиве. ј

Мозок , мозоѕов , во-
80ЦИ. ,

Мозокон, мозокод, мо- 
зоцвве. : 

Меур, неуров , меури.
I

(Мочвв). ! 
Мо4), моКов, моКови.

(Можеке). I
Мовач, мокачов , мо- 

качи. |
Мокачон, нокачод. мо- 

качнве. | 
(Мочање). '

Маштеја , маштејава, 
маштев. !

Маштејаиа,' м^штеја- 
та, наштевве.

Мрспо, мрсново, ир- 
сни. |

Мрсноно , мрсно је, 
нрснисе. •

Мало, малово, наља.

Малово, «алава, ^аљиве.

Малоно, мнлана, ма- 
љвне. I

I 
I

Чеун, иотун», иотундв-
тев, потундеи.

Потунде, вомтЈВДв, 
покан тунде.

Поетунде, ватунде, 
нотундив.

(Туадмва). 
Љагур, вји љагур, *а-

Л>агурв, тељагури, те- 
љагура.

(Утмва).
Монеа, вјн иожа. мо- 

нат.
Ајо, нонеа, кијомо- 

неа, ата, нрмеа.
Нишан, вјинншав, ни- 

шана.
Ајо нвшанв, ато нн- 

шани, кјв нвшана,
Мант, кјв нант, на- 

нта.
Ајо мавт , квјо иант, 

ката манта.
Ифрурјв, вјв «рурв, 

и Фрура.
(Т-«б*). '

Муномеа, вјв мунд- 
меа, нувднејат. 

(Мувдвжа).
Шурв,жјвШурв,шура.

шура. 

Иж-, ВЈВ
Ајо нм-, тв в«-, к*»а,

тур, јав. -^ј" ..-.' 
Вог-љ, кјв/1ми1»л^ во-г-ља. ( •"•'•'-• 
Вог-љ,' вог-д, жјв во-

г-ља. ' .,; •• . .'• 
Вог-љи, тевог-лв, ата

вог-л>а. : >

герва.
м, дујерс в, ду-

.
, Дујермпш, ду- 

јејорлармнш.
Дујердв, дујермвш, 

дугерљер.
(Сути дувлав). 

Азнав, азнаги, азна- 
кдар

Оазмаги , шуаамагв, 
оазмагларв.

(Батакјерв). 
Фарз , буфарзи , Фар- 

злар.
Офарзи, шуфарзв , о- 

Фарзлар.
Боџев , бубоцек , бо- 

џекљср.
Обоџеги , шу бопеги, 

бубопекљерн.
Беин, бубеини, беив- 

љер.
Беввв, обеини, бубе- 

вввдерв.
КАС-Е, бувас-к, кас- 

кљер.

Набз, бувабс, набдар. 

(Куввд).
Свдак, бусвдвв, св- 

дввдер. 
Свдвгв , освдвгв, бу

СВДЈЖАврВ.
(Ишвнаг, чвш-едвег).
(МИ, ава , бу о^еава, 

о^еавадар.
0 о^еана, шу оЦава, 

бу о^еавадар.
Јад, бујад, јадлер.

Јвд-јв, јад двр, јал- 
дврлар.

•Еучув, бу1учугу, &у- 
чувљер.
Иучув, Ј|учук, буау- 

чукљерв.
О ^учугу, о^учугав, о

*ии*да»»'*'-
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Мал су, мал си, ма- 
љи сте.

Малаје, молоје, ма- 
љи се.

(Маљечво).

в.
Наше , нашево , на- 

швве. 
Наш, наша, наши.

Нашвјон, нашана, на- 
шине.

Наш је, иашаје, на- 
шисе.

(Нашеје).
Негов , негока , не- 

гови.
Неговоио, негована, 

неговвне.
Неговово, веговава, 

неговвве.
(Неговоно). 

Нихно, пихпа, нвхни.

Нихново, пихнава, ни* 
хнвве.

Нихноно, нихнана, 11П- 
хнвве.

Некоји , некоја, не- 
којв.

Невому, некопзе, не- 
ковма.

На човекод, иа же- 
нава, на жеиине.

На домаЈшнод, иа до- 
ма&инката, на спте.

На детето, иа деиче- 
то, на љу^ето.

Натура, натурана, на- 
тури.

Намирење, намвреве, 
намирењја.
. Неиознава, неиозиа- 
ваш, непознаваме

Неиознав, непозна, 
непозиаје. '

Непознал, непознала, 
пепознаље.

Несу познал, неје по- 
звала, непознавајед.

Вог-љ јак, вог-љје, 
ВОГ-А јеми.

ВогтЉ аште, вог-љ 
аште, вог-Љ јан. 

фог-љ).

Тонде, кја тонте, ка- 
та тетоите. 

Тоно, тона, тона јаи.

Тетоаон, тетонин, те- 
тонте.

Тоно аште, тоно аш- 
тв, тоно јан.

{Тоно аште).
К-тис , в-тис , к-тнс 

јап.
Бк-тиси, ек-тисе, ек- 

тисисе.
Кјн к-тисе, кји к-твсе, 

катаектисе.
(Етисе).

Етасис, етнсвс, ети- 
си, с.

Кји етисис, кјијаети- 
сис, вата етпснс.

Ајо етисисе, аја етн- 
сисе, ата етиснсе.

Њацнљи, њицила, њи- 
цнљи шум.

Н-њикуш, н-н,окуша, 
н-њициљит.

М-н.ерии, м-груа, м- 
груат.

Н-зоти штеписур, н- 
зовјаштеписис н-жи*нн.

М-воци, м-цуца, н-н>е- 
риите.

Фаре, кји Фаре, Фара.

Барунеапач, кји ба- 
румеапач, равгаумеа,

Сун њјоФ , пук вјофе, 
вук н>јофин.

Скам ајоФ, скањјоФ, 
сван њјоФ.

СканрњјоФ, скањјоФ, 
сван њјоф.

Унскам љјоФ аја ска-
ЊЈОФ, НУВ ЊЈОФИН.

Тхучув ии, ^учуктпр, 
^учуктврлар.

Иучуктир, ^учуктир, 
^учуктирлар.

(Кучук).

Бвзич, 
бизимКнљери.

БнзаМ, бизви, бизпм- 
тирлар.:

БИУИМ^ИЈИ, бвзим^јвв, 
бизимКпљери.

Бизиндар, бнзимдир, 
бизимднрлар.

(Бизимдир).
Онун, онун,опундир- 

лар.
Онун1]иги, онун^вгн, 

онун^иљери.
Буонув^и, буонунКц, 

буонунќиљерв. 
(Онуну).

Онларии,оиларин,он- 
ларвн.

Бунларин^и, бунлар-
ин^и', бунларнн^иљерп.
ОнларвнКигн, онларии-

Нига, овларинќигиљерн.
Биравги, бвранга, бн- 

рапгаљер.
ВнрКеие, бир^вма, бир- 

^нмљере.
0 адама, букарвја, ка- 

риљере.
Ефсаибије, адунаја, 

џумљељере,
Чоџуга, к-счаза, ада- 

млара. :
• Ерљиг сују, буерљш1 
сују, ерљвг суљер.

Сух, бусуха, сухљер. 
(Сул>хнаме).

Таваиаи, бевл>емес-н, 
бевљенеиз.

Беил.еиед-м, беиље- 
медн, бенљемедпљер.

Бендемемпш, беиље- 
мемига беиљемемпшљер.

Беиљеисмишим, бев- 
љемемиш, беил.еиејолар.



С. иаведошжн |

(Непозвава &е).
Несу ја, неј

'
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оваја,
несе оввје.

Неје тои, не[је таја, 
несе тије. <

Несн ти, не. 
несте ввје.

е това,

Ора, ораш, о >аме.

Орад, орад, орајед. 

Изорал, в&деда, изо- 

ора,
орате

сраш,

Овја, оваја, ( ввје. 

Онја, онаја, < иије. 

Овде, онде, онаио.

Овамо,' овде , остаии. 
Од вебвтије, од вебв- 

твјево, од небитијава.
• (Небатвје). 

Очув, очувов \ очиви.

, Очувов, очувон, очу- 
вине. |

Отншол, отпшла отн- 
шље. !

Ода, одиш, рдиме.
Ј

Одид, одид, |>дад.

Одел, одела, јодељв.
Огљедало, огл>едало- 

во, оѓл>едадавај
Огљедалоно, | огљеда- 

лото, огљедалата. 
(ОгљедуваЛе).

Одел,ење, одељењево, 
одјељеннјн. !

Одељил, одељила, о- 
дељнље.

Одељив, одеАв , оде- 
љвје. I

Одељен, оделена, о- 
дељеин.

(Нук њ
Нук јаиун, нуваште, 

квја, нуЕ, Јан ата.
Нук аште, ав, нук а- 

ште, кија, нук, јан ата.
Нук Јв теи, нук аште 

ајо, нук јаи, ита.

Пољароу^, пољаротеа 
пољаровие.,

Пољаројб» иолароје, 
аолароин.

Каљаро, «аларо. кан- 
љаро. :

Дот љаро, уи, дот- 
љаројеш, таларови, ју,

Вјо, ввја, ката.

Аји, аја, ата. ' 

Кату, а^е, авдеи.

Каа, кату, лее.
'Беич, ^ецјв ач, ^ека- 

та ич.
(Бе нч).

Паран ат, кји дарвн ат 
иарината.

Кја иаримат, ајо па- 
рим ат, ата парвн ат.

Ека, воит ,< ека, воит, 
екав вовта.

Ношкоун, пошко, тен 
пошвоаи.

Шкоје, швоје, шкоин.

Екашконте, екашвон- 
те, екашкошин.

Пас^ур, кјв, вас&ур, 
ката иас^ура.

Ајо пас^урв, те пас- 
^ури. тепасКура. 

(Шикомеа).
Кадаа, вјв ведаа, ѕа- 

дан.
Кадаје, кадаје, екан- 

даје.
Кандаје подаје, еван 

даје.
Удан, удав, удан јав.

(Беиљенеиеѓ).
Бен, днл.нм, буџанаба 

деил., бу^лар деиљ.
Одеиљ, џавабадевљ, 

онлар деиљ.
Диљс-н, сен, деиљде- 

р о, диљдерларбунлар.

0.

Сурер-и, сурерсн, су- 
рериз.

Сурер, сурер, сурер- 
љер.

Сурмпш, сурмиш, сур- 
машљер.

Сурепеин, суреџехсви, 
сурецексиннз.

Бу, џапаби, бу цаваба 
буџааабвљер.

О, панаби, оџанаба- 
оџонабиљер.

Бурда, орда, ојана.
Бервје, бурда, брав.
Хаљкда, бухаљкда, бу 

хаљклардаи.
(Халк).

О^еата, бу о^еата о- 
о^оаталар.

Бу о^еата, шу о^еата, 
о-о^еаталар.

Тзитннш, 1)итм0ш, ^п- 
тмншљер.

Бадерм, ^идерсвн, ^в- 
дериз.

•Видер, ^идејор, ^и- 
дерљер.

'Бвдерилш, ̂ идермвш, 
^идерљермпш.

Аина, буаиван, буаи- 
валари.

Оаинаи, шуаинав, о- 
авналари.

(Назарланаг).
Седвр, буседир. седв- 

рл>ер.
Ољешмиш, ољешмиш, 

анриишљер.
Аврдим, авр, паиља- 

штврлар. ,
Ољешик, ољешик, па- 

вљашвктпрлар.

I

,1)
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Обљеков, обљече, о- 
бљекоје.

Обљечен, обљечена, 
обљечеви.

Обљекол, обљекда, о- 
бљекље.

Обљечнго, обљечнја, 
обљечији.

(Обљечисе).
Од цед, одцедов, ви- 

сељиње.
Од цедод, од цедиве, 

квсељиаево.
(Од цвдон).

Од каде су, од каде 
сн, од каде сте.

Од, каде бвл, од ка- 
де бвла, од каде биље.

Од овде су, од овде, 
је, од овде сме.

I

Од онде су, од онде 
је од овде се.

Од тује су, од тује је, 
од тује се.

Од кадеје тои, од ка- 
деје таја, од кадесе твје.

Од утрина, одеше, о- 
деје. 

Ово, оваја, оннје. .

Одеје1»в ја, одеје&и, 
оваја, одејеЈш оввје.

Обвдов,, обиде , оби- 
доје.

Обидува, обидувалг, 
обидувате.

Обишол , обигала , о- 
бншље. 
(Обвдуваае, пробаае).

Од кои човев, од која 
жена, од који л>удв,

Од овца, од овцава, 
од овцвве.

Од крава, од^рава- 
ва, од краввве.

Евеша, евегае, екан- 
веше. 

Вешур, вешур, вешур
ј»н-

Ка веше, кавеше, кан 
веше.

Цо веше, ајо, по ве- 
ше, кија, оо вешеата.

(Веше њиер).
О^ТуЛ, ВЈВ ОФТул, ОФ-

тула.
Те оФтул, вји, ОФ- 

туда.
(ОФтуди).

Нка јем ун, нкаје, теи, 
нка јенв.

Нка куунштен, вка- 
вуу, вштев, вкакуу, и- 
шњен.

Пренкату јем, преи- 
кату, аште, преикату, 
јеми.

Нка а^е јен, нка а^е 
аште, вка а^е, јан,

Прев, аКе, јем, преи 
аКе аште, преи а^е јан.

Нѕа је аи, нкаје кв- 
ја, нва јан ата.

Нка и - нџес , шкоша, 
ШЕОШВВ. 

Че ајо, че аја, че ата.

Туешкоун, туешко ки- 
ја, туешкоката.

Камчилова, очилова, 
ечилакап.

Чепочидо, почилоиш. 
почилонв.

Ева чилока, ека чн- 
лока, еван чвлокан. 

(Вештромеја).
Нка цвљн њерјо, ика 

ц-ла, грува, вка, цнљи, 
њеријат.

Нка, деље, нка, кји, 
деље, нка катадел,е.

Нка лоп, нка кја љон, 
нка ката љона.

ТЈивд-н, ^иидн, Ј) 
двљер.

Тзивкљи, ^иикљи, ^в- 
икљиљер.

"Бввнвш, ЈЈВИМВШ !јвв- 
мишљер.

Тзипдир, шуну, 1)ии- 
дир , џанабаи, Јјиидвр, 
онлари-

СВивн).
Сир^е, бусир^ев, сир- 

^ељер.
0 свр^еи, бу спрНеи, 

бу сврќељери. 
(Свр^ев).

Нере љпјим, нере љв- 
с-н, нере љвсвниз.

Нерден, пмиш , нер- 
ден вивш, верден ими- 
шљер.

Бурал.и јом, бурал>и 
дир, бураљи вз.

Ордав им, орданднр, 
ордавдинлар.

Ордан ии, ордан дпр, 
ордандирлар.

Нердендир о, нерден- 
двр , оџанаба , нерден- 
дир, онлар.

Бу сабахдан, 
ди, ^идеорларди.

Шу џанаба, оџанабв- 
љер.

'Бвдер в^ек, бен, ^н- 
дер в^ен буџанаба, ^и- 
дер н&еи бунлар.

Јоклад-н, јоЕлади, јо- 
кладилар.

ЈоЕларм, јокларсин, 
јокларсиниз.

Јокламвш, јокламиш, 
јокланишлар.

(Јокланаг).
Анги адамдан, авгн 

кариден, анги аданлар- 
дав. ;

Којувдав, букојундан, 
букојунлардан.

Инегден, бувнегден, 
бувнегдерден.
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«вјолвца, од бв- Г Нва бввлвц, нка кји 
, од бвјољв- «ВВАИЦ, нка вата '- 

I лвал.
«оза, од козова,

> Ј1-"л добвдцв). 
•јЅП мвне< °А тебе °Л« 

него, од неја, од

Од това, од таја, од 
пџе. I

(Од сех).

Плвтко, пљитвово, 
пАнткнве.

Пљатвоје, пљнткаје, 
ллвткв се.

Плвтво бвло, пљитка 
бвла, пл>нткв бил.е.

Пллпл «- — -'

.
Нка дји, нка кји, дји 

вжа ѕата двја.
(Нка џонја). 

Нка иу, нка тен, нка 
нвве.

Нка аји, нка аја, вка ата.
Нка ајо, нва кија,-нка 

атуре.
(Нка џвт).

л.
тр- тр-р,

р-р, аште, тр-р, а- -

-вд«.-тмга. | -ѕздк^
шма, јав.

штв, тр-р .
Тр-р, нштен, тр-р, 

штеи, тр-р, ишвен.

Посново, поснава, 'сннве по-
.

Шс^оно, поснана, по 
пне.

. 
Кјн^крешме, квја тв-

снпне.

-г ——————I «МЈ€. 10-

,^—о. ката теврешма. 
Теврешме, теврешне, 

теврешнат.
• Поввто ун, звто, поав- ._«V. I тоиив. 

Печал>0л, печаљила, | Казито, казвто, екаи
'ЧЛ *.тг ж.л 1 ЖЛ10

.
Печала, печаљн, пе- 
љви-

печаљцље. звтоје.

ца, п 
ва, плеснвцвве.

Пл*с^ 
пљеснвјв.

ѓ

..?Л5"Л> °вмл"ад ^^1™^ 1""»^ 3"-
Ј«^-* ^та-^ - ла»^«—: «-««а*4-^

Вјернжвшуплак, бје- 
рвмешувљав, бјерв вата 
мешупљав.

(Шуплава). 
семтегруас, кјв \еж- 

твгруас, вата ^ежте-
I—•*-—ГД^.Ф. т,м,

вата швуиба. 
Тв швумб, ај0 иЛумб,

(Двнв) ат* жк7*5а--. «»«»„., шдаа*»
тааавгара.

, јеснвцв.
иаштеров, паштеро- 

«<>в, иаштерциве.

Мандадан, бумаида- 
дан, буиандалардан.

Ие чвден, бу ^ечвден, 
бу Кечнљсрден. 

(Малдав).
Бенден, севден, биз- 

ден.
Ондав, ондан, онла- 

рдан.
Шундан, олдаа, шун- 

лардав.
(Џумурдан).

п.
Всах. бувсахв, бувса- 

хљери.
Всахтар, всахтнр, вса- 

хтирлар.
Всах, имвш, всах, и- 

мишлер.
Бервал.а, иеризљи, пе- 

ризљвљер. ,
Бупервзљвјв, бупери- 

ЗЛ.ИГИ, буперизљнљери.
Опервзљији, оаераз- 

љвгаји, опервзљиљерв.
Чал-ш-р-м, чал-ш, ча- 

л-шврвз.
Чал-ш-рмиш, чад-ш- 

рниш, чал-ширларнвш. 
Чал-ш-р, чал-ш-ривш, 

чал-ш-рлар.
Чал-шаџавм, чал ша- 

џакси», чал-шаџаиз.
Товат, бутоват, буто- 

ватлари.
Вурблртоѕат, товатла, 

шуни, товатла, шунларв.
(Токатлар). 

Егевс-јуѕ, буегеис-јуз, 
буегеис-јуѕљерв.

Чопув бучопугн, бу- 
чопуклер.

Очупугв, шучупугн, о- 
чупувлврв.

(Чодукљер).
Аљик, буаАвги, буа- 

Аикљери.
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Прелогов, прелогон, 
прелозине.

Шрелози).
Приблгнжвв, прибља- 

жв, прибљижије.
Прибљпжал, прибљи- 

жила, ирибљижиље.
Првбл>пжува, прибљи- 

жидо, нрибљижувајед.
(Ирибљижп, нрибљи- 

жите).
Плуг, нлугов, плуго- 

виие.
Плугод, плутои, плу- 

говиве.
(Плугови).

Пупунец, пупунецов, 
дукундиве.

Цупунецон, пуиуне- 
цод, пунунцине. 

(Пупунци).
Помииаи, помипа, по- 

минавме.
Помпнал, помниала, 

поминаљс.
Иоминува, поминуваш, 

помпнуиаме.
(Цоминуваве).

Погљедав, погл>еда, 
ногл.едавме.

Шгљедал, погљедала, 
иогљедаље.

Партал, парталов, 0а- 
ртаљиве.

Парталод, иарталон, 
партал>уне.

(Крп, а, и). 
Иут, путов , нутиш- 

тава.
Путод, путон, путиш- 

тана.
(Потншча). 

Прво, првово, првнве.

Првоно, првана, нр- 
виве.

ЈЈрвото, првата, пр- 
внте.

(Првина).

Кји, пангар, ајо пан- 
гар, ата пангар. 

(Павгара).
ЕаФ-рока, аФ-Ј)ОЈе, а«- 

рокан. ,
К»аФ-ро, кааф-ро, ка- 

аф-рован.
ИоаФ-ро, поуаФ роке, 

иоуаф-ронн.
(Аф-роје, аФ-роини).

Плуг, кји пл)Г,'ката, 
плуга.

Плуги , .те плуги , те 
плуга.

(Плуга).
Пуп-за, 1ц'и пупза, ка- 

та пупза,
Ајо пупза, те пупза, 

ата пун-зат.
(Коиџа).

Сашкова, сашвове, ки- 
ии сашко.

Касашко, касашко, 
кан сашкове.

Чесашкоун, сашко теа 
сашкомн на.

(Сашкуиеа).
Ечнлова, ека шикове, 

кпмишикора.
Кашикове, ка^урс, 

кашвкован.

Ресок-р, кји, ресок-р, 
ката ресок-ра.

Ајо ресок-р, тересок- 
р, тересок-рат.

(Ресок-р, а). 
Ул, кјиул» катаула.

Уди, те ули, те улат.

(Улашум).
Пара, кји пара, ката 

те пара.
Те, ларас , те иарас, 

те парисе.
Ајо те иарас, аја, тв 

парас, ата тепарисе. 
(Парасе).

Аљаги, аљаги, оаљп- 
кљери.

(Аљикл>ер). 
Јаклаштви , јаклаш, 

јаклаштиљер.
Јаклашмицг, јаклаш- 

ипш, јаклашмигаљер.
Јаклаш-р-м, јак-нла- 

нмиш, јаклашијорлар.
(Јаклаш, ивер, јакла- 

шииерцн).
Сабан, бусабан, буса- 

банлар.
Сабани, осибани, оса- 

баплар.
(Сабанлар).

Конча , буконча , бу- 
кончалари.

Окончајп, шувончајв, 
окоачалари.

(Корчалар).
'Вечтнм , Ј»ечти , ])еч- 

твк.
Бечмиш, ^ечмиш, ^е- 

чмишљер.
'Бечерим , Јјечереин, 

1)вчериз.
СБпчиннеѓ).

Назаредтлм разар ед- 
тп. назар едтиќ.

Назар едтмиш , наза- 
редтмпш, назаредтмиш- 
љер. [

Јиртик, бујиртиги, бу- 
јирт-гл>ер,

Ојарт-гп , шујирт-ги, 
јирт-гљери..

(Јама, лар). 
Јол, бујолу, бујолар.

Ојолу, јолу, ојолари.
I

(Таригљер). 
Иљк , буиљЈ)И , буиљ-

Иљ^пги, иљЈ^ига, вл- 
^нљери. '•••

Шуиљ^игв, шунл,ѓ>пга 
шувљКвљери.
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гирашувала, 

II прашувад,

аак овја, пав 

, пак таја, иав

^ *'-:•; * '

, посеЈа, по- 

';•' Посеа, I осеи, посепте.

Посејак), посејала, 
восејаље. ј 
л Џосејува, посејуваш, 

•посејувате.
иодсируЦ подсируваш, 
подсврува^е.

Подсирувад, подсиру- 
вала, подСируваље. 

. (Шдсирување). 
Познав, познала, по- 

знаље. |
Цознава, прѕнаваш, 

, познаванег
Позвал, познало, ио- 

зваваље. {
(Позвгавање).

Поздрав|ив, поздрави, 
поздраввтјв, в.

' ; • '' : !
Цоздрачнго, поздра- 

ввја, поадравији.

. Ноздравил, поздравп- 
ла, поздр^виље.

• (ПоздЛавув!
• Порачав, порача, по-'

Пор«ч1 л, порачала, 
порача^е.

> порачуваш,

теи
Ѓ пувте, поека ну- 

вте, иЈ>еван пуете. 
Цуете, пуете, поиу;с-"''

(Пјутмеа».
Опет ув, опет кји, о- 

иет ката.
' Оает ав, опет аја, о- 
пет ата.

Оивт КУЈО, опет кија, 
онет неве.

(Опет аште).
Ембјела, каембјела, 

кпмнембјела.
Мбједе, ибјвлв, нбје- 

лни, ,'
Каибјеље, камбјеле, 

екан кбјеле.
Помбјелаун , помбје- 

ле теи, оонОјелва ју.
Чепозене , чепозеве- 

тен, чепозенем на.
Позвне, капоаенс, е- 

кан аозешвин.
(Позеневнеа, ^ахт).
ЊвФа, в&њева, каи- 

њева.
ПоојоФ ун, поњјоФ, теи 

иоњјофии на.
Цое^јо.Фе, екав>јофе, 

поњјофвн.
(ЊјоФмеа).

Ебонашуи т-Фаља, кад- 
зоје т-Фаља, калзонишу- 
н т-фаља.
Калзбје т-Фаља, калзоје 

т-Фаља калзоје т*Фал>а 
атуре. .

Кабонв т-Фал,а, кабо- 
не т-Фаљ», «кан боне т- 
Фаљашум. IV-'

•: ".!.' 1 '. ш •'•
(Кадзомеа т-Фаља).
Ека пррецвта , капо- 

рецвте, ввмв, пореците.
Бапррецит, вааорецит, 

канпоредит канпорвцит.
Лооорецвте, попоро-

'Сорар-м, сорарс-н, со- 
рардарди.
/Сорармиш, сорарииш, 

сорајорларииш.
Сувал, едер, еувал е- 

дер, сувал едејорлар. 
(Сувал).

'Бене бен, ^енв бу, ^с- 
не бумлар.

Иенс, о, ^ене , џана- 
ба, 1)ен е џанабнљер.

'Бвне бу, 1јепе бу, ^е- 
пе, бвз

(ТЈепедир).
ЕКтвм , еќти , о1т1Ж.
Е!), с&, с^нппз.

, еК- 
мншљер.

ЕКтирирпм , 
сви, еКтарврсиаиз.

Пењирљерим, пењир- 
љерсин, пењирљериз.

Певнирјапајор , пеи- 
нир, јаварииш, певнир- 
јапардармаш.

(Иеинир јаинсп).
Бенљедим, беиљемиш, 

беиљеѕшшљер.
Бсиљер-и, бонљерс-н, 

бенљериз.
Ссчмим, сечмпш , сс- 

черљер.
(Беиљемег).

Сољам, соиљедим, сс- 
л>ам соиље, онлара, се- 
љам сонљенниз.

Сељамсоиље, опа, се- 
љамсоиљеџавабаја , се- 
љамсоиљсџаиабилѕере. 
Сељам^соиљемнш, сел>а- 
н едтмиш, сељаи едтиш- 
љер.

(Сељамсоиљемег).
Сиарлад-м, снарлади, 

смарладвЕ.
Смарланаш , смарла- 

миш, снардамвшлар.
Смарлар-м , снарлар- 

с-н, смарларвз.
10
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Порачувад, порачува- 
ло, порачувајед. 

1 (Поровување).
Поногов, помове, по- 

иогоје.
Помага, помагага, по- 

магаме.
Помогол, помогла, по- 

могље.

Помодсиму, поможнје,
ПОНОЖ11ЈИМ.

Поможпми, поножисн, 
поможптеси,

(Помагаље).
Пишем, пишнш , пи- 

шиме.
Пишел, пншеда, ни- 

шеље.
11исал, пнсала, пи- 

саље.
Писап , писапа, пи- 

сапи.
(Писано).

Рекоп, рече, рековме. 
Рекол, рекла, рекље.

(Рековме, рековте). 
Речен, речена,реченн.

Речвиово, реченово, 
реченоне.

(Речите).
Разбрав, разбра, ра- 

дбираје.
Разбрал, разбнрла, 

равбраље.
Разбира, разбираш, 

разбараме.
(Разбирајед).

Разговара, равгова- 
раш, разговараме.

Рева, рекава, рекиве.

Рекана, реката, реки, 
ие, те.

•Попореците, ека, по- 
.рвдатв, порецитин. 

(ЦОрецвтмеа). 
НдиФа, ендифе, екап-

НДНФ. '
Пондифун, пондифе, 

тев, пордифи, на.
КандвФ, каиднФ,екан 

ндвфе.

Ндихе етји, ндихе е- 
каја, иднхе ек-тјат.

Ндихе, му, ндихе, ве- 
те, ндихни прсвет. 

(Ндих меа).

Пошкруу, пошкрујеш, 
пошкрујеми.

Кашкрунте, каи^крун- 
те, кешкрошњнц.

Кашкруу, кашкруу, е- 
кан шкруу.

Шврур, шкруура, шру- 
ур јав.

(Шкруур аште).

Е*а, ке*а, кимп, *а. 
Е«аш, е»аш, е#ашта.

(Е*ашма, «ашта). 
Фољшнн, Фољшлн, 

ФОЉшин јав.
Кји тошн, ајо тошин, 

ата тошњин. 
(+они).

Еморавешт, еиореве- 
шт, екан марвешт.

Ќамарвеш, камарвеш, 
кавмарвеш.

Марвеш ун, иарвештеи 
мар-мвеш, на. 

(Мар-нвешт).
Повувендоун, иову- 

вендојвш, повувендои- 
нна.

Лун, кји л,ум, ката, 
љума.

Љуин, те љуми, љу- 
нат.

јмарлајор, смарлар- 
мвЦ1, сиарлајорлар. ' 

! (Снарлаиаг).
Јард-м едт-м, јард-м, 

едтп, јардн едтиљер.
Јард-м едер-м, јард-и 

едерсин, јард-м едериз.
Јард-к, едтмнш, јар- 

д-м,1 едтниш, јард-м ед- 
тмишљер.

Она јард-м ед, џана- 
баја јард-м ед, јард-м, 
едшунлара.

Банајард-м ед, 
динене јард-м ед, 
динизе, јард-м един. 

; (Јард-млар).
Јазар-м, јазарс-н, ја- 

зариз.
Јазармиш, јазарниш, 

јазарлармиш.
Јазмиш, јазмиш , јаз- 

мпшљер,
Јаз-љи , јаз-љи , јаз- 

љидврлар.
(Јаз љидвр).

Дед-м, деди, дедик.
Деииш, даипш, ден- 

ишљср.
(Соиљедпк, соиљеди- 

низ)Ј
Деик, деив, денкљери.
Дед-ги, одед-ги, оде- 

дикљерн^иљер. 
(Ооиљенниз).

Аилад-м, анлади, ан- 
ладиљер.

Анламнш, анлаивш, 
анламишлар.

Авлар-м, анларс-в, а- 
иларвз. ( ... 

(Анлајорлар).
Мухабет, едер-и, му- ; 

хабе*, едерснн, иухабет ; Ч 
едејоруз. "; : »,'

Чаји, бучаји, бучаи-т ,">;•,
Дар. I - .-; Л :ѓ V

Очаи, шучан, очандар, У^?;, 
очанларн.



радгова 
Рааговор, р; 

р? р*81'ОвАрајед./*:;•;.•, ''^аагово
«•.'•V.

Ѓ..1. <

р (ч^љчево,
речвшче-
!«, та>
0- , 
разгова- 

аље. 
зговарад.

г
ра- 

„ра-

Работа, работаш 
бота»в.

Работад, ра<5 отада, 
ботаље.

Рабвтад. ра>отад 
ботајед. 

\ (Работаве)
Рало, ралсн о, ралава.

РаЛово, ра 1ото, ра- 
дава.

Сироиав, слронашка, 
свронашкн. !

Свронав, су, свромав 
си, свронаси ене.

Свронав је, сиротн- 
цаје, свронаси се.

(Сиромапјчвја). 
> Сиродче, сародчево, 
двродчвњјавај. 
/: О^^одчеао, свродчето 

^^Чрбдчннл, И1, ва. 
(Оародчнвда).

I, стриишче-

, СТрВНШ-

\ сф>Л>в г;стого-'гЛм ".:.'•:•
«ѓ фгод, ; сто-^^•ч ••;,.*• 

»). са-

а*Ц, 
К

ДОВв,'
КуШШрШвДојб,

ПОЕуВ^5Ј|№№ 'V :•••.8ШШ$. • 
.ЈЧВРм»^

Екапун^:Ла;пуно,
вВаИ^у!Ѓ«|^в«:.Ј ,:- •

Нувојеѓ; јгјв^^ауно-1 
ЈИН

• |4< ' :Ѕ-Ј

V '"Ч* Ј**^УЧ*Ј СЈ^јЈДОНрМ,г -™ . 1_1>^^*.--'ЅАЗШ!^•^"ЅЅ^Ш
..1-4*'- ЛЅХ" !„Ј .;:•:>'

"~-™ ч"~Т . '-ГЧТ"'-'™——"•* Л™«

ввт, едејорларИввГ, 
Чухабет, едвјор>

Мјвр, Ајјвјр»»', 5 јерјан. 
Мјвр, /.ја*!у «јвр је, •-
-, Шт%»А*в»чвр**Жѓ,^''"-' '"

»*Р*УР,№' •
>.^;*е«ар-

т:&ј:р^-4^| рњ.1»,

ИФ»Г/- 
ката Фа 

Ајо I*УР'Ѕ
РвЈЈ^

»ј», АР 
дри*цт

А
•г ; * , ,•- ч/ ^»- I' :*твуотара^^^..'
.•(Рв#?#*»Х 

Каоиц, ВЈИ кацнц,ка-
ТЛ КЛВЈ11№!» '''''-' •' '"-^- ' -''г

Ајо воиа^ твѕнопвц,

ншљериз.
'. Ишљермвш, __л
мвш, ишљер љеринјц.

Ишљејор, ишљејор, н- 
шљејордар.

(Ишљемег).
ЧиФт, бучвфт, бучиФ- ^ 

тљсри. • : '
Очифтн, шучвфтв, о- 

чифтљерв. !.,

•*'••..':' /:* 
', Фувара, Фуварадир, 
фукарадврлар.

Фукараим, Фукарис-н, 
Фукараи».

Фуварад-р, Фуварадвр 
»укарадирдар.

(Фукараљвк). : , 
Б&суз, буе}»сузу, бу-

•':::ѓ;5'. 
;.*,.:-.-7ѓ-ѓ-.

Шуевсузу, оеКсузу, 
о е^сузљерв, бу- 

(Јетамљер). 
Аназ, буавазн, бу а- 

наздари. ,
0 аиазв, шу анавв, о 

аназдарв.
(Аваздар). . > 

Иг-н, бу иг-нн, бу Д- 
г-вљерв.

0 иг-вв, шу вг-ни; 
•г-:

Казав, 
вазавдарн. 

0 казак,

•Ѕ'.'л



1?1||ШШѕ^^Ш ѕ
-. Стежер, сгеаерод, 

«ервве. ѓ

(Стежерв). 
Свнвнва, свнвн'

,ги, бучев- рдекљер*. -
ВЃ :-> !,/ -.' " '. ^твЧЧИИЈ^-ПО

Р&-ЅЧ,; <Св*<

ввве. 
Сл 

зоввне

. ,. . ( «Ч^ЈШ , шу»ек-рдекЛјврВ. ;,|^1«чгенки;. " {$»«$}.: , (Чек-рдекљер). ' , ;ЦслУезов, слезо- Молагу к)? >*олаг, ва- Ебе^уи^џи, буебе^у- ЛЦРј
. • тВпМОДага. ,!/;• м«пи лоЈл»*:«~—-----г» А — -— - -

'»»• Та МОЛДГА т -- — -«=ЧЈ«ЧМ«» ОувОвбу- ;.$?0«».«^«. Ј^,,^;—— ТЅ«5ЅЅ Јп.^е™'- ^иол^љ •е'%^?^'- : ;.-:•?
касвиие.

^ 
-^

,,. ;ТМЅтг.да••Л^'";^/1

г »г
деви, шу гек-рдев^ерн. -

, . ——Т"! ^и^и^ЈЈВСфДМфИ. . ' '(Сљезови. (Модага,). (Ебе^мецљер). ' ''.-",* Стокнив, стокнв, сто- Ералшојо;. рилшоје, Тамаилад-м, таманда ^ '
[ВВИ6. • ВНИИраПШОВе. . ТАМаилпан^

Ргглг..—— - ---- ГЃ-

- ——•«««-•» •шма.ида.»«о. кимирапшове. таиаиладвк. 
Стокмпл, стокмнла, Карапшо, карапшо, . Танамла^миш, таман- 
кмнље. канрапшовв. ' ламиш. там1««»о«"'— -—ЃТл«—«\ '"

стоЕмнље.
(Токмо).

, канрапшовв.
(Рапш).

. , мам- ламвш, таЈакланишлар. 
(Та>1аи).^лѕзи» та%^,и. .„Ж^ ;

аѕг^.-4Ж*^ Ѕб1-^асвадбине.
(Свадби). 

, Су, си, сие.
тв дасмрќ ^ .;.'.'.'( 

Јвк, Јв
^*Ј. сУ •*,.. с,е |р»'^——— ^^ ̂

сг,..,,.. с,- .-ЗД^; Кпжт «к.р ! '• 'м
Ѕ* _. тва, вспвввнв*. .„_.?**!рнмв.
Сирид, сирила,

рид.е. си
Свреае

Сејаво, сејана, сејани.
, и«Ј«ње. 

«™ О̂Р<М' СН »*лк«в К*
уЦЈЦ»в. , ' .- • -——

ора-

дујувљерв.

	внвр, јапар^-% 
,.. —, ваиспо- јавапвз ' •'Р..-Г— зене-«^^ ЈпЅи

<*Ц ^вш, сфн, . ш^ ;и «ел Ѕр^ • ' -.г.™,*
.. ': ?,-.-•• :• - Јаи^^Ш;' -.- Р (&»^^'.:%^
Счал, с^а, ,фљ, л.Е.^^а^- ^К* 1^^"'^

^^^Ш^ФЛЈВДВ. је^ејотиавмв1^ "Д^.^

Г^л-.^.м,- . ,.- -да^чу^ѕф.-* •• '• " '•"-' ' 4 -'У-Фќ

''ЈДГЈ*'"**"»^

внсурурмир 
Јанлс, сур 

лс, сурврмјц 
реорлармацг.ш«^".' :-,^Ш1

Ш^.^^'' '~ »''••''•'!••$&*

т



спр<КИ1
.

јг^вога, спро*а 
ввнје.
нас). 

еева, свро?в
ВОСД>е.

тога).
, 66 ЗДРВИ,

се здрвв- 
ввље. 

^вев, се здрве- 
рвевв.

ш, сакате.

сакада , са-

ваварва-
.д*мр)1 

ате ч*», увгв нка,•
унгввзѕа,

У нтешвув, џвт унгев-

секоја, севојв. 
секојево, се-

(Секогаш).
Севаксв, секаква, се- 

каква. 
, ;Се«*к1ово, секаввава,

шо, секаввава, 
ВНЈ. ' ;'' ; .

<а, сами.
I, ваиаје, саив1 '•••*
|, 'еама си, са-

швв ил* ќувгевшвв. 
Доо, даш,;, дашвв.

Каврвој^, Кавркоје, вр- 
вошив. - :,; , ,

Иав ц>*Ду аас ц-да, пас
11«с ЦИАВ, те пас цв- 

,лв, «ата пассуш.
(Цр«вр). 

'Вв* сесв, ^вт свсв-
К,ј* тв %вт сесв, влја 

с^есв, ката те

те адѓ* сееѓ» ата тв 
сесв*е, '•

аја

ам*«м^ '«^АМиШТв, ВвТ

^ШЃ^;^^- ^*^^-^ ^Ш.-и'/•*. >•
у'ј{^
Ѕч* -^••41. '*'

ввја тв 
ввтвн^

ТвВв'-

квјатевв-

Ј Ј > -1» •ЈЈ.Ј.» ; VIIГ - 1 ,1,

ПГнмдвјв
(Олвемава

Катвлавд-м, жатвлаа- 
дв, катвлавдвЕ.

Катвлавивш, 
нвш, катвлавмвшАвр.

Ев ватвдаввв, ев ва- 
твдаввк, ватвдавввтвр- 
лар.
Истервм, встерсвв, вс- 

терсвввз.
Истемвш, встенвш, в- 

стеиишл>ер.
(Истеиег).

Ер^ес, хербнр авга, хе- 
бвр авгвљер.

Хербвр, охербвр, бу- 
хер ^евљер. ' '

(Херзенав)., 
Херџвас, херџвнсла, 

херџинсљвљер.
Бухерџвнсв, бухерцв- 

нса, бухврџвнсљвАврв.
Охерипвсв, охерџинс-. 

љвгв, охерпвнсљиљерв.
(Хериввс).

Јавл-с, јанл-с, јанд- 
сљер.

Јавл-с ви, јавл-ствр, 
јавл-з вс.

Јавд-с с-н, јавд-с 
с-н, јавл-с саввз. ;;

Бујавл-зв, бујавл-с&н, 
бујавд-сљерв. ;••••. ^ • ;

Ојанд-ав, ојавл-заја, '{• 
ојавд-зљера

Јанд-вв, јавд-«а§, ја-

•Г,- '?.>.'•-••'•:
.-•>>:.-:• . ••• .-,••••т,-;•}'•••

1аШ?^ШКЅ|
'ад>"„:г^. ;'•":••> *;ВД'ѓ:,::.г' '4'ч1-*' ;:^'/?ЦЈ.Ј«'.'«"^ ,^-:ј 11 ' Г ' ::',Л).Д".|!-'•'.'•^.ЅЛѕгаг:. • ;<Ч'У. 'V -'ч'



Сољов, сољта, сол>е-
Кб.^.-,- ВВХв.

Седа, седвш, содвме, 

Седвд, сбдела, се*
. . .. 

п - : V -'.; Седвд^ свдадо, свдад.
"

|^ •;,. ' Сево, севово, < 
|,>;•;•;.;{•'-"!••;'' Севово, севото,

"* " ! •'• стоиавне.
. . . 

Стоивана, сгомничево

^. Н7уУ > (г Стомвата, стонниче- ||Г'''"} '••. •'•••»';.'.''•*&, стокввтв.'
'.' (Стомвв). У 

мјхт..''•;]•.' Страва, стравава, ѓ"'' -"'• ','• '•'. страввве. ; 
"" Странана, стравата, 
. стравето.

(Страва). 
• .Свра, сереш, сереме.

ИЈЃУ:-Ѓ.': .,')'" ; Серед, середо, сереље.

(Сереае).
Посрав, посрапа, ио- 

сравв.
Пострад, пострала, 

иостраље.
Се разумева, се разу- 

.,., . м^ваш, се равуиеваие. 
!||ѓ•'-,'. •-••'• С* равумевад. се ра- 

• аумввада, се разуме- 
ваље,

|ѓ' : '•'•;' с(Се разумевајед). 
ѕ*.; Свјов, свва, свве.

(^гГ- '• '^? .
рк '.:••:•'•'.-: Свјод, сета, свте. };Л|1> • ,;•'"'

(Сешчоје).'
' Се веља , се

севељеда,

, ' ' ' -•'•< ?Ј ,', \»Џ»' Ѕ Г» •*

КјВ врвпв, ајо криов,*та;Г' ; ••^'""
во-

ката
Ајо сав. тв санв, ата в.,-''- '>л'.;., ,'••:•. .• 
Штаиба, вјв штамба,

вата
Ајо штанба, тештам- 

ба воѓ-4, те тртацбат.
Те штамба, те штам- 

ба, те штамбат.

ава , те
; Ан«,.м ава, вата,анат. У;'т-;'./: - ' :

Ајо ана, 
ават.

аште, дц
Кадв^е, «адвте, кав-втв. . .••';.'-; -\/Ј ••;-.;

уВОмар- 
вепв тев| упв^ар»* вв- 
шт, ва. ,\;:у -':...

Уао**ршвввешт,вав- 
увомарадвввеш^. 

(Уво^арвввешт).
Кјн ?втв, квја џнте, 'ката
Те џлТ»,'•»* џч-ги, те 

џвтат.

^/ј"ЃЈ1Г'-.^'-.'--Г'.-..' .: "•••'•:!ќ^№^^.-.->-^>т:

Вутувг, отуѕу;
Отуру
Отуру 

•вш, от

5>уи, отурурс-н, ••
* ' • ,- I 1 Ј '

рмвш, отурур- 
рујордармвш. ; 
», отурурмвш,

отурурдв, 
>дн.

(0^»аг).
Отдуг, буогдуг, буот- 

дуглерв '
0 отдугуV шу отдугу, 

о отдугЛерв.
Теств,] бу тествјн, бу 

тествљерјвг. 
0 тестнјв, тествџазв,

отествлејрв.
Тествги, тестаџазв шу 

тествљерв.
(ТеетнАер). 

ТараФ, бу тараФ, бу 
тарафдар. .•

Отарафв, шу тарафв, 
шу тара-1 дарв. . •

(Тграфлар). С-чар-1:, ,с-чарс-в, с- 
чарвз.

С-чарЖ[Ш, с-чаривш, 
с-чајорда швш. 

(С -чиаг).
С-ч-Етвр, с-ч-втир, с- 

ч-ктврдаг
С-ЧНВ1И, с-чнвш, с- 

чмвгаљвр.ј
Авдашфнш* авдадввр- ' 

свв,
Авдага р«ш, авда-

ширмвш, 1 вдашвЈОрдар-'
МИШ. - , '"^ ' : '. ; • ' ';.

(Дадш ]вј6рдар). 
Буеввс!, бу епасввв,

бу епвсвдер. ' ч^ ч ' 
Еавсвв!. впвсввв, е- , ,.,,

пвсввљерч. '/;' - : ' '• 'у V -^| 
)шев). . -^-'^

^,>:\^$'Ш/Мав-л-рдар^8
Двв, 

девљвриа



В^вујугу, бу вујуга,
(Кувдер ,Г каранвваар).

Кавв 4т», окавв ата, 
овавн 'отјќЛр. • ." •

Бувавв а*а, шувавн, 
ата, овавв |таЈ|лр.

Евсе, вв*в», бу ввсе-
1ѕсвв,' о ввсе-

АврВ. V'. • •••••'•
; (Евс*Авр).

Сендедна, павабаде- 
дв, ондар деди*ер.

Одеивш»џанабадемвп1, 
онлар

< 
ј• Ј 

,1

ов, темвава, те- 

таств-

(Сеннн, затвв-8). 
СоФра, бу софрајв.бу 

со#радари.
, шу софрајн, 

о софрадарв.
(Со»ралар). 

Буааг, бу бувагв, бу
буѕавдара.

Обуѕаги , шу бузагв, 
6 буѕаваарв.

(Буваклар).
Кујв, бу КУВЈВ, буку- 

ил>ери.
Кујугв, жујуга, вујв- 

љерв.

Сана «дв^ерд-м, сана-
сана сонље- I •.-;: 

јордарднАвр. -';Н' 
(Орд* <мтад«ј0рлар). '•

•, 'V-, ..; .':-,.:• .. |„.. • V ', :• .'-:Ѓ :: ,- -^-,-'-- ; : 1,;.: 
Венде, «нде, бнвдв. 'V
Овда, ОВДа,

-•••I' ' :

$' .. ;;-г л-' г-'•;.;;••: •';> гнс-..



У това, у таја, у тије. 

У ово, оваја, у овије. 

Ужнва, ужинава.у-

Ужината, ужинава у- 
жвњено.

Ужииав, ужинад, уки- 
иаме.

Ужинал, ужвнала, у- 
жинаље.

(Ужвнаае). 
Урда урдава, урдпве.

Урдава, урдата, ур- 
двте.

(Урдарв). 
Угар, угаров, угарите.

Угарон, угарод, уга- 
рито.

(Угареље). 
Учен, учева, учеви.

Ученијои, ученана, у- 
ченине.

Учевпјод, учената, у- 
чените.

(Учење).
Умрел, умрела, ум- 

реље.
Умрев, умрена, ум- 

ревн.
Унренвјов, умревава, 

уиреввве.
Уиреворо, умревото, 

унренатв;
' (Умврање). 

Умен, уина, умва.

Умввјон умнвјод ум 
нине,

Умпвјов, умното, уи 
виве. I

Умново, умнава, ум 
ввте.

(Умејење).

(3-и-ром0а). 
*Биз, кји ^на, ката 

^иза. 
Ајо ^вз , те ^ва , те

СБизар).
Љароун, вјв љароум, 

ката љароум.
Ајо љароуи, тв љаро- 

ум, те љарру|Гат. , 
(Љаромеа).

Мсоуи, цсоуу,;,нсоуи 
јан. ;

Ајо те мсоуа» , квја, 
темсоуми, ата тј'

Ајо мсоуив, кџја исо- 
уми, те мсоуКЗД-

(МСОМ611).
Поевдес, - покАевдес, 

поваввдес. V !
Вдес, вд^Сј вдес ј»в.
Кјв тевдес, ќдо тев- 

дес, ката ^Цвса. •
Кво тевдќвѓу^, ѕва те- 

вдевун, а#?т$вд1Иа • 
(Вдввј»^; ,

Мевшвв, «вршвв, же- 
нгавн јан. ; " '

Те хевшин, те мен- швват. • •:'•• •
Кји твиеншвн, внја 

темвввдва, вата темен- 
швват.

Квјо теуеАшвн, вва 
теменшав, ата темев- 
швват.

^ар ѕчввдв. 
Буву ичввде, буву в- 

чвнде, бувл^р ваинде.
Оиљаннк,

бу овљанивљер.. 
ОиљаввгиЈо

у онљаннк

. ,
Оиљанвклавдви, овла- 

вввлар, оиљаннклајоруз. 
Оиљанивлаииш , ои- 

љаивкланиш, оил>авцк- 
ламишлар. -

-.Л:.^ 

*Ш

.
(Оиљанак рлаиаг). 
Екшпме, бу .евшине, 

бу екшинел>4р.
Оевшине, гауекшине, 

оскшииељер.
(Екшнмеџиљер), 

Надас, бу вадас, бу 
надаслари. ',

0 падаси, јшу Надаев, 
онадасларв. !

(Падазламаг). 
Алашик, алашвк, ала- 

шиктирлар. : •-
Оурвги, урагав, оурвѓ- 

љери. ; ;
Окумвши, окумишајв, 

окумишљери. | , 
(Уренмег).

УЉНВШ, УД.МНН1, ЈЉ-
мишљер. 1 . 

Уљи, уљн, ул.вдвр4ар.

Вууљибв, 
бу ул-ившље

Бу уљуги, иу 
меркум уљиљгри.

:'•':"•%

Ак-Д-АВ, аВ-Д.Л;Н,

рак-д-љвги, 
гајв, оаќ-

Бу ак-л-љвѓв ; 'бЈ ' 
л-љвгајв, бу ак-л-АЕ-

Ш
1*4
":с€|

Ву
ал-л-љввтааа, 6 
љерн

^"

.ж*
>'!!•. ?* V



РЦ»
џж

1МЈеванау
. ' • . 1•>: :л -.'.'•-,

о, ујадевово,

вање). 
уверева,

!';']:;' Увервв јје, уверена је, 
, уверевсв, у- 
увервда се, 

В).

ир«' Г 
Фад>а Фалвш Фал>име.

ФаАВд, Фалада, *а- 
**е. ј 
Фал>вд, ' ѓаљеше, *а-

Фељено, Фаљеџа, «а-
ЛфВВ.

Фалеврв), Фалеиаиа, 
Фаовенвне.

., ' (ФаЈ.ење) 
-.'• Фвда, «а латв, Фада-

Фадаје, *а-

^еиу, Фала ве- 
аа*у »»л^ I .вла.

Фала ие-

#Ж^,'

Ш{У-^М'^У- }'•'•' ' : 

•:
харвв.

1р
^Шш &^

&'&№!***&-тК 

Ѕ^ЖЈ/-' 'I

41 
«ОВА.

. «Јо 
чвповв-

.,—^^,,,^,-' хабвсо- 
шви, јв» бесошвв.

Бесошвр аште, бвсо- 
швв аЉтв, бееошвв јан,

Бесошрв/ак, бвсошвв 
је, бесфшвп јамв.^-*- м убесо, кав-

Нољавдвро, вољавдв- 
ротев, ДАвдвровм ва.

Бал>а&двро, каљавдв- 
ро, вав*авдврове.

Љавдврф, воЕаЈвав- 
оољавднроЕан.' '

л^авдв- 
рошрв, *лвд*р>в1вв јавг

'. .»".»•!
»лљ*вдв-

тецач
Поб^ 

бочте 
тевача;

Тед

^•а.

харљвц&зв,
Л>ерВ. ' ' ; '(. : I .,: .',- 'ј>, ..

(Кахардцвм^ј-,;^;
Инан олнвш, ввав од- 

мвш, ввав олнввглар.
Ивавд-двр, ввавл-двр 

ввавл-дврдар.
Инанд-вм, вванд-сн,' 

ввавд-вз. . '
Ивавла, вванлаивш, 

внавлавмвшлар.
(Иваиланиаг). '

Мет едер-х, вгет едер- 
с-в, кет едервз.

Мет едермвш, иет е- 
дернвш, иет едерлер- мвш. ' • •'.' '. ..-'; ;;>'• .',•••,

Мет, едејор, ме* еде- 
рдв, ивт едврлврдв.; ,

Метлв, нетдв, 1'Жвт- љпдврлар. • '•''.••№:>'' : .
Метљвгв, 1«втД|Ѓ»Јш,

•етљвгл>ерв. > 
(Метедејегв).

Метвх едер-м, иетвх, 
вдер-« сава, квпх в- 
дер-м *взе. ' '

Метш едер-м ова, ке- 
№ еДвр-м џавабаја^ ме- г
-ѓвх, едерм пдчабалѕЈврв.

Нетвх, ова, нвтјрх о- 
џавабаја, метвх оџаава- бвлере. .• • ";'•

Метвх сава, хетвх ба- 
ва, нетвх бвве. ,;г д'

; . \ . .'••'.,'•'

" х.,: ''•-••-, ;';!
Ислах, всдѕх, ВСЛУ&Х

'•«»?• . • '. ' ,Х'>гу 
Ву всљахв, овсдахг, 

овед>ахдарв.

I

'



от,;аШ2
^'

'У:,;.^;; ':'"Ј'^—••.••• -
Цар, идас^во,•• :
Царов, ВДрвцаиц- ;1' : ' : >

! . •--'' '"'г:-' "

твн, 1вга, д
љери.

Бвтевв, 
виљер.

Ввтевксв ,
битеввАери.

ЦЦ цела, цвлв
Цељвјод, цедата, цв 

. Авте.
Дслово, цељоно, це 

љине.
(Цедо).

Црн, црва, црвв.

џн*ат. • - 
Кјв џв*, 

ПИ*а. гв, шу бвтев^&ерв.
(Бвте 

Кара, 
лар. 

Букараа, буЦрвово ",-." дрвава , цр 
виве.

, црвата, цр Букарав, 
јахларв.

Бараман, 
варанавлар.

Јфвјв^црвфн, 
18«. '':-';•' . • -
Црн«о, црнва, дрнви. 

, цеввве. 
, цевато, це-

халар. , 
Пазарлв.
Давар, 

едмвп*, 
лвр. :, цвввда , це-

Пазарвд, 
иазр вдтв, 

Соз,дедвв, двдевме



чвваш,

I, чевАВ, чвка-
Чрвлдо, чеваше,

..
- д . ',, (Чекање). / :' 

чвавш, чвавив.''''
чннола,'. • • -.•: .;•• ;ч-:- 

чннвд, чввад*

^, чегелоќ, чег- 
ЈОН, чегедод, чв*

БВ, цревје). л 
чвташ, чвтахе.

чвтада, чв* 
10, чвтад, чита-

(Читањв).
чкулава,чву-

ѕуљавијов, чкуљава»

I, чвул>а- 
», чкул>аввне. • \ 

1«до, чедово, чедава.

^рто, чвдово, че-
^ -(Чеда). ; 

човеков, човв-
Ѕ, Тв. ;

^лчоввче»
'^.-'•^ . ,.-... .

'•*•!>

ш^т-*--*- !шг 
в№^«шв. ^;

к*орате,ка- 
кав. ' •

првте, првтнв*
Кавоарв!^, воепрнте, 

поџрвтвв. 
'.«.- (Прашеа).

Шбоув, пФбовтеи, по- 
бовКва. 

( '; В*б(Ш; кабов, вавбон.

Ввв, бов, бовв.
!' . ••) (Вовмеа). 
• Њв кулуц, кјв копуц, 
вата вувуца. 
.- Ајо њјав, Еовуц, те 
в>јан жупуцв, твкопуцат. 

(Коиуца).
Пок-вдо ув, шж-вдо- 

тви, иок-вдовм на.
Бав-вдо, ЖДЕ-ВДО ка- 

К-вдокав. .
Ловак-ндо, пов-ндоје, 

вов-вдовп. 
> ; ; (К-ндоиеа).

Дорац, дораца, до- 
рад јаи.

Кја дорац, квја до- 
рац, ката те дорац.

Те дорацн, те дораца, 
тв дорадат.*

Фонед, кјв Фомен, ка- 
та «омоат. ; 
, Те Фожев, ајо Фомеи, 
ат» »оц6ја. 
\:- (Фоиејат).

Њбрјв, ќјв н>ерјв, ка- 
1№>. верјвте. 
\ Ор »«рвв, морњерјн,

ј(Фрива «рвк).' •• •'

«е, нљарие, и-' '

шш
бвЕЉврС-В,

бевленвш, 
бвкАв,бевАе-

внав

(Веклемег). 
Едер-ц, едерс-н.еде-

риз. •;: .';'•.
Едермвш, едернвш, 

едердернаш. 
Едер, едер, едерљер.

(Едмег).
Текјеиени, бујеменн- 

ги, бујеменвљери.
Отек , јемвеигн , шу- 

тек, јененвгв, ојеменв- 
љери.

Дврс едер-м, дврс-ед- 
ерс-в, дврс едериз.

Дврс, едермиш, дврс 
едрмвш , дврс , едејор- 
лармиш.

Дврс, едермвш, дврс, 
едер, дврс, едејордар. 

(Окунаг).
Чолак, чолак, чодак- 

тнрлар.
Бо чолагв , бу чода- 

кав, бу чолаклари. ,
Очолагн, очолавајв, о- 

чолавларв.
Евлад , евљади , ев- 

ладдарв.
Оевљадн, шу евљади, 

оевљадлари.
(Евљадлар).

Адам, бу адам, адам- 
лар.

ЕрвФ, ервфџас, адам- 
лар.

(Чабу^ав).

•1|

днрлар.
Ву 

рај^бу



^'/:^'-:г : .Шар>^д, "••-"'"• 1 
та, шарвните.

з&та-
<;ур'? Јлвваа,'••;-*.. влљв. •-

Јадцав, јаваа,

^>Г1^ВЅј^^ѓ^Ч
*»;/:.;• :./;|..:,;. -;:;-.Ѕу--'

-м--.-'-^^^^. ..:,;:;;•

••-•«^Н^Ѕ«
КЧ'УА

јарвиод, ј»-

№'• • -•:.

а*.

< Јагодва, јагодкава, 
јагодвнве.

Јагодкана, јагодвата, 
јагодквие.

(Јагодки). 
Јада, јадеш, јадене.

Јал, јала, јаље. 

Дадел, јадела, јадвле. 

(Јадење).

[^ ѓонпви. I Бинер^еш, бвввр, бв 
Ј^' ; " I нејјорлар ' •!-:•,-' -«,,-'. 

Ј(| ввиег). ' 'V 
Јарав, бујаран, буја- 

равлар. у
Ојараов, шу јаравв, 

о јараидфр.
(Јаравларичув). *•?№* 

Чвчеж, 0 учвчегн, (Јучн- ѓ^Ј %
'0* К.4МО Ј ' '

" '^'«КЖ

Очичеви, шу чвчеки,

Јернип^, јврмвш, јеје- ,

Фвво, ^внов, ^ивобвд.



ланаџакс-1с , катидана-

наџаамв'шдердв. 
Батваавав ОЛНОАИ, ка- , кати- 

даввк одарактдрлар.
двјеџекснв,

Ѕд-рвен, 1>аје ад- 
8Др-рвени.

;%''$№ •••);-..'№*.&а речеш,

ЕОЛ, 1а рекла, 
>. . ' • 
чвв, Каречвшв,

*&ѓШ<\:-'-:ЖЈ
Дејеџев- 
ршлт. 

-и, дфцеи-
реча , Наје ре- 
реча. Сана дбјјеџбви ? џан- 

баја срВЈвфџем, цана- 
бвљврв

(Соќ&еап одацак, га- 
љаба).

'ДО»И

(М-бојет *оум аште).

втранв 46, 47, 48 
В1ава, спомнатоје, 
1маЈвд, у иаквдо- 
удв војв жавува- 
цмводта, царска.

в. Ве мвјаѕлар. 
Бвршев^ јќоху олмас' н

ја



Кажиив, каво прбвз- 
л>егајед овије паречнја, 
ако знајеш.

Од.
Неје, вротввво, нв, 

царству а ви аима, тову 
треба секов да се Фалувд 
сосвоје наречвјр, в одиот 
свд зашто мвЈе звајвие 
аљи усекоје еело анад 
од родоввнв виањја да 
в овде од родовиве в- 
најед имвнја ме^у њих 
сано за једво поѕвава- 
ње не^у себе. току ево 
внко провзљегајед овв- 
је наречвјв, асвако ва- 
речвје је, ме^усобво, у 
љубов.

Пв.
Кажвмв со ред в вс- 

толкуваиив ако звајеш.

Од.
а, Брс-јацв, ^асе ре- 

чед вешто снажно, бо- 
шњачка је реч.

б, Кардаљвњја, је реч 
арнаудсва.

Зашто додвонакедов- 
цв се мешајед со арва- 
утв, у замво, времо, п- 
дад арваутвве, со о»ци 
на звмоввшче.

А љвте одад долвр- 
македовцв у Албаввја, 
ва АвтуваЉе, со овцв.

Да затова вевов Ма- 
ведовец у иеето да ре- 
чед арнаутвќн, кадале, 
а тов, рввол ( вардаље. 

Ето од това рвчува- 
уЦе ва долвомакедовцвг' 

оставмо, н!|в, вар-

Нук ац
претенвв,
атуре,

:«
си токвште ѕде )Ѕах?;фет 
катунд, вва %р^»јрат/ 
емвв квште воеде 'кату 
вка Фиса!1, вввјтен енвв 
вамрдете, веч,- аре, ав, 
њЈоФмеа, во&уре св до- 
двљвп, ката, еиии',, аво 
вас емвв аште вка Фн- 
сине, над нацрдетес.

ДвФтому, мерев, еде, 
барону, нарвешт, по-в 
Дји.

Уа; . ;•_; ;
а, Брс-јак, дОТ*-у4от, 

њвсев Форт *јаљ брш- 
кјаквсе аште. ,

б, Кардаље, аште ^ја- 
л>в шквв. • ' .,

Прсе лакедонвфе, цо- 
штвс уврзвјен меџжвп- 
втар вде мотвате. двМ-н 
повјев швиавтар, иеде^ 
љет в-двнвв хгорј^$В.

Аво нде но^аЅвте ве- 
ра по
кедоввсе аде 
ја прев 
љвт.

А^е, вде, 
попреајо анву», иа*е-
ДОВ1(Вв НДв
шкви, 

јвемш,
^в В1

кедоввсвФ

ден чикајордар 
лаџаклар, ег«!р,
^' Цу.

/Цоту девљ г 
ша^љикте, ЈК д 
лард, вл>а 
9лџ &в &ее,
кн бвљврвс 
%оје задељерив 
ри вар ве бурД! „ -Ј 
задељервц, 
вар арада саде 
вљемег ачвв, в. >а 
вас-л, бу нсмнлер, чи-
вајорлар, звра, хврбвр,
ав - лаџагв , нв л авц , ве 
мабеивљерин, ковушка- '; 
гидвр. , :

Су.
Бана табнреВЈ.в с- 

вл<ев ве дахв баиа 
џуне ед.

Џу-
Брс-јавлар деи, 

бвршев тенекувеодК б<к, 
шњавче соз двр

арваудчес созудјф.
Нвчвв ашаа н 

лулар карвширл^р, 
ваудлараљен, К1 
вввда арвау, 
јорлар кшлаја 
рвл>ев. ј

Дахв, ја», 86*

довлулар, арвау 
којувларвљвн

Гаљвба, бвр 
ведовду арвау^) 
јецек седвравд 
иламервЈИ д| 
;даље.

Иште ол 
ашаја, 
вад*иштер

тер- • '.;••:••%'.:«-<1«
*..('!•

,-'»№*%* :?ѓ':ѕЉ••-•1'-\&ш
> .• •. < • 1;.чг*

Л**-ТЧЅ(Л?
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ни и долни македонци, 
иалбанези снве бра^асе. 

в, УљуФа, реч је, ар- 
наудсва хоја значи ми- 
љијод иљв мљивте ар- 
наутп вељад ор ул>уФ, а 
мије миљечев.

г, Јуруци, речје тур- 
ска, која кажувад одачи.

д, Помади бошљачка 
реч је, која зпачи, трг- 
натв се.

е, Крѕаљији, турска, 
реч је, а това је жввод 
на суво.

ж, Куцовласи , ^асс, 
речед, зашто, неје, ед- 
навов збород, со кара- 
влашви, а топа се, пе- 
АИД грчки, неједнакво, 
зборување а које је од 
еден јазвв, куцо да за- 
това ^асе речед, куцо- 
вдасв , зашто , непм је, 
збород еднаков, со ка- 
равласи.

з, К-ракачани,турска 
реч је, која вел-ид, бе- 
гајед поричаи лљи ри- 
дови.

А тије се грципгрч- 
ки зборувајед, н со се, 
Фамилији, со овци одад, 
зиме, у долна, македо- 
нија и у тесаљија. у лла- 
ниаеао живуиајед, со 
сефамвљијц в ио краи 
стокананм со правад ко- 
љиби, у љетво вреис в 
горна македонија.

И арнаутв аме иосад 
ио јазввод њпхни.'

тепр-ие , едв, поштис, 
македонисат, шквпас, 
џвт и-лазер јан.

в, Уљуфи, ФЈаљ. аште 
шкии, ц-ла, дифтоје ор- 
уљу*, сеи уљуфвн ул.у- 
Фат предоња

г, Јурук љн фјал>, а- 
штв турчвгат ц-ла д0Ф- 
тоје шковн,

д, иоиаклт, фјаљ бо- 
шњјавасе, аште, ц-ла, 
дифтоје удац.

е, Кржаља турчпште 
фјал> аште апо ајо аш- 
те поромеа ирмн, сати.

ж, Куцовлах дот «от 
прсе нук аште сеси фја- 
љв мекаравлахвшт апо 
ајо у*ојет гречвшт цв- 
љн нук аште, - сеси ку- 
вендумеа, ано нка, њи, 
гјуха шкепче по преајо 
дот уФојет кудовлах пр- 
се нук поекишњеп ФЈа- 
љи ^пт, сеси ме, кара- 
Флахнсе.

з, К-раканчан, тур" 
чшнт фјаљ, аште, ц-ла, 
*от икии мбас маитсиес 
сеи кодра.

Апо ата јан греч еде 
гречиште кувендоин еде 
ме џпт, Фисин, еде, .ме, 
дент шкоп, дим-н, нде, 
маведонвте, пошт, еде, 
нде, јеившер, аио, нде, 
македоните, теир, вде, 
бјешкат, поровн, меџнт 
Фисвн нге ^ајат, етисе, 
побаропп , Е-цола, нде 
нотвнте бејарнс.

и, Шкапатарат, еман 
по^овн, нбас гјуха, те 
вехис. ;

зира, онлар, де јукари- 
љер ве ашаја I македон- 
лулар, бвтунуу бираде- 
рдирлар. : у .

в, Уљуфљер, арнауд, 
созудир ^н дејерек сеФ- 
кил,и, јаот, јаврум дос- 
ТЈМ аретљвв, ве емшвг 
рилѕер. :

г, Јурукљер, деиек, 
турче созвдвр ангв ди- 
верен ^иденљер.

д, Помак бошњјакче, 
созудир, &и анги двве- 
рен чев-ли биршеи.

е, Кржали, турче, ве 
арнаудче ^ељамдвр вља 
меркум дејерек, к-рда, 
јашамаги.

ж, Куцовлах, денље- 
џек чунки бирцинс од« 
иапб, мухабети варавла- 
хчес вљев ;шра меркум 
деиљир урумџес барџис 
совљемемег соиљевшв- 
ин ангпсп, ^и бвр л>н- 
санвден , олуб, авсаан, 
бвршеи иља онуичин де- 
вљеџек вуцовлахлар чу- 
ики онларвн, мухабстн, 
бир џанс девљ каравла- 
хлариљеп.

з, К-ракачаилар,турче 
созуднр, анга дејор Ј^н 
к-ра, јат баира, качаа- 
лар.

Иља онлар урум двр- 
лар ве урумџес мухабет 
едејорлар, ве -ѕадеси н- 
љен, иоју&лар ардинда, 
^ндејорлар к-ш-н ашаја 
македонијада, ве, јена- 
шеврде. дахи јаз-н јува- 
ри македонијада, љав- 
ља лар ехал,иједе јаша- 
рлар, задеси, вљев, ве, 
онларин, мал-јаиинда, 
^ендипе, појата, јапар- 
лар јаз-н зеиавивда.

в, Арнаудлар-н, исми 
чакајор Неиди, љисанн, 
суриједте.

.•••. .-.- . *' ^-«1
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РѓЖ.ЖР

В»ва табвр I евље в»ште ај0 гјуха во-в-дЈвш
. . . ' ' ',: ••', с .'- . ">.-!''

с-л, талтвив, вар егер,

Гљагоѕ,вд, зборувад

зборвеје, 
богат доха&вн:

во, во т^. ш»|1, ов, он, 
в, тв,вл, јб. од^а,

ота, де, ов. .дсјеу 
в) вбо-.(влн донесв) (вб 

рВЈего, 
н^оја,



Каквв, се, уметвоств, в&в, р 
знајеш. •'- '"""

да ,се зборувад, 
со, и вераѕввјеВо, и

ваде авирображевв, току, дева;* 
~фв>«&ОД;-1а аборуваие, в, у

улвЛелв све ќаде што је ву* .
, Оваја ешаљва азбучна кавујв ^ова^ «маѓј^ буввв славјавсвв 

в иод- в»вх грчвв в латавсвв, д* в»^в*'|в)^»|.а;са» може сцроти;
оозвајед в грчкв, пав в ^тв^сќи.^ад посље нује, готои.цут

»друго јадичвв к»вги чнтавл в позва^ле-, V •
Вурда дорд, љисанвједе, ељи*, супара,Ј4ељвџенди, турче, слојавчес, ; ,ј 

латвнџес ве урумпес дахв вда чунки турчв/авнл>вр бу басмаанед< --— > 
иб себебиндвв иервук ел,аФ сугЉр» учун^гу .^итабда аљк седврд* 
џвв &в лосаввлерв шеврд еде сурвјед те. '

Славевскн

Грчкн

Латввсѕв

Словеасвв

н>^^г« »-ч «СП «" ~ЈГЈ " * 1 • '''.

• : •'-'"/": ••:;'••$' •••: 
" • • ' ' • , • ; * . . . •

а б в ' ;г ; :, -д |:'; ' е':/
сс п,раѕ (1 Гј'^4Ј$: €,В

': • ^ .-_' .'V' •'..•у' . ,

А В,»' V _ -в.^ЛЃ в,Е

в Ј к л '."^ ' ; м : ;̂ н'

:»\
је ж

у« ти : •'•
1 • '-,'>!•'•

је 2 ' (

о в

а;''' : •
-А • '...•'.
;ќ$-
'. -' "• 1-
» '• :"*'&^-
•»'-.:, ; '$-У^

0 •.9ЈЦЏ^..^ц'-.-^л"^тшшш

Грчвн 

Лативсва



>,•;,• .',.>•.'';> л-Ч^-у^, ,>.- :. лв ./е^г:^,:'л,>4^,,:.г •*/,-..
!>•<.?'< •.•;-- . -•-.• .'-•.< •..,....

»•>*.••»- -,
',^*^ * :

1.Г. ПРЕДУПИСНИЦИ Ј^ОЈИ ПОРАЧАЛЕ>Е

у н. •• ; .
. 'Бор^е Тиквешљв авфвја^В&рдар наале 1 књ. г. Теновове Пава- 

^увушвв а учвтељ дудуларскн 1 1Љ г. Јован богослужвтељ свјаште-
ав* дјдулар. 1 књ. г. ТрпЕр асо. Иацосвв мавс. нлеѕар 1 жљ. Огвен је
Кравоски кал. иљек. 1 вн>вга.

КУКОШ,' окру». солунско.1* ' '• • * " ' ' 
; Г. Двмвтар Иљпјев, пловдвлвц, увравв. учиљишкв, 2 к». г. Нвволав

г. ДјелјокирвловвК учитељ, г. Ивав Хр. Иѕмврл^вјев , учвтељ, (а учеваци) 
Петруп! Т. Грков уч. 3. р. $»доѓ Хрв; Твшвв уч. 2. р. Нано Тавов уч. 3. 
р. 'Во^и Тепов, Костов, уч^' 8. р; Бор^н Хр. Пандов уч. 3. р. Нвкола То- 
доров|уч. 3 р. Бор^в Хѕи ДвЈќов, уч. 3. р. Ивав Атавас, Хаџв Николов, 

ч. 3. |р. Ивав Нако ДувЕОВ>уч. Д р- "Вор^в Пове, бојацпја уч. 3. р. Дпио 
р. Пргов, уч. 2 р. 'Бор^в А. Грбучов уч. 2 р. Храсто Т. Овчаров уч 2 р. 

Д. Саклов уч. 2 р. 'Вор|в^Дадовов уч. 2 р. Двнвтре Травков. •'; •; ' ]• ^- 1

уч 
Х

СТОЈАВОВО, ожру. кукушви.
, Ѓ- Боавл, г. Белов, уЧВтр* Шкољсвв, /Вор^е Д, Стамвов тер. (а уче- 

впцв)|од 3 р. Двво Ст. М&ВД4АОВ, Хрвсто Костадипов, Христо Иванов, 
Дристо Арабулов, Бор^е Заммв/*Гос. Поп. Стојан, аа свна Хрвста уч. 2

ѓк^''•'»%:> ^;"'^".--
-.;Ч'''-. : * ' V.' „'•- '.

».;
1-И 1 ' •. • • -. . •

р. Хуч 
^аров

Ј^Г-•••'.'.Ш-т
I 

дазрр(
' ! ." -•-.'-V*.'

зппци) од 2 р. Гоне ЛЈ *Во1авов, Пено Аг. Мавдалов, Атаввс Хр. Ма-
___ * т^ » ;• . >>-вЈ Ј.^.. 4 . ** • • -г* . ;_ ..._____.уч. 1 р. Васил» Анча^0|| уч. 1 р. Мицо II. Ковачов, јавовачкн.

•да»
Е Н.

. Јовавче Тавов тр. Г. Тарас Тоља саадџија: г. Мнцо Довчинов, од 
поље м. самарџ. . !•.;.,>.

;•• - . ;.;;);. :-|^}^'ЈЈ[Њ'В.".
. Манасија П. Ст^швдв» у«^тел> врањсви, (а ученццв) Цветво Хрис- 
. 1 кла, Тома Пе^ров^уч. 1 *л. Иван Аљексијев уч. 4 кла, А*анас 
уч. 3 цла. Моасе НвјШов у^. 4 кла, Иван Несторов од Јовац уч. 3 кл. 
Мвлонко ВеселввофТ. у.<ј(|>^1вл , враасви 5 књ. Стојав СтеФавовиК

" ' I; 8 р. Мвлутин МарковвБ уч. 2 р. Дв- 
Арвтововп^ уч. 2 р. двивтрвје Стоја- 

2 р. Авсентијв Ц. 'Ворв^ уч. 3 р.

нвтрвје X. Вас 
Мијаил>овв|| уч. 2 
: 4 р. Јован ХјВ 
»јаЦч1> уч. 2



•4.1:'^ Ш^'

!!

.,,.,.. V . ВЛАСОТНЌЦДј о!фу. љесвовечко. |
Гос. Детар учнтељ, благоговјеГцрртопоп Г. Ана^ија С*аноин, г. Ми- 

хаиљ Протв^ свештенив, г. Аљекса Декин манстор, вицар, г. Таико Јовиа. 
терзија. .. Ѕ •

МАЛУШО, окру. куианосво. ,
Г. Анастас Марвовн!» учител благоговјени, г. Арсенје свештеппк, содо 

Јанков Петруш Соколовнч, Пано Вел>ков, Тасо Марков, Мане Сефарим2књ, 
Давко Наумови!! 2 ка.

СОПОД, вумановсв, окру. 
Г. Анастас Поп. Траввов, 1 нњ. Димитрвја Арсоил^ 1 ш.

ПРИШТИНА. ;
Г. Милан Д, КовачевиК учнтељ за синове Николу уч. 3 р. оспо, шво. 

С-рбислава и Радивоја 3 кв. (а ученнци) ЗаФир Косто^ уч. 4 р. Спиро Ак- 
севтијевв& уч. 4 р. Пана МпхагЈЉовиН уч. 3 р. Грачаиида црква окру. пра. 
Аљексапдер Долови^ уч. 4 р. ;

Г И Л А Н Е. '•
Г. Коста Траи^ учнтел осно. пгко. 1 књ. (а ученици) Траако Антп}), б. 

Поп МарковиК уч. 3 р. Детар ЈовановаК уч. 3 р. Детар ННЕОЉИ& уч. 
2 р. Данајод Васнл^евлК анџија.

ЧУЧЕР село, окружјс свопско. ј
V. Ацо Јованови^ учител 1 књ. г. Рието Ацков ѕемједе. 1 књ. Митар 

Мил>енков иаиотор тесач. за сииа Стојана. :

МИРКОВЦИ, село. I
Г. Млхаиљ И Пеидароски учитељ 1 књ. Трпче Стојанов уч. 2 р. 1 књ. 

Вељко Ацов Коваческв земјед. 1 кљ, Ивво Стеввов Дабови^ земјед. 1 књ. 
Поп Нивола Дејосвн од бразда ѕа свва Лазара 1 књ. ;

БАЊАНИ, село. I
Г. Бор^ија Кајовсвн свешт. за сина си Димитрија 1 кв>. Дреаодобни 

јеромонах г. X. Тарасија 1 кн>. Ннкола Доп, Урошов 1 књ. г, Марко Уро- 
шеви?! учвтсљ 1 вњ. Вељко ЈованавнК уч. 3 р. 1 кв>. Деро АЦОВИ(Ј уч. 3 р. 
1 кв. Ан^елво Детровн& I . књ.

ЉУВАЕЦИ, село. ';
Г. Ан^елко Ранвов сеештепик за снна си 'Бор^нја 1 ка.. г. Стојан Тра- 

јавов учитељ 1 вв. Давле Грвосви уче. 1 в. Рнсто Милошов уче;. 1 књ, Га- 
вриљ Хаци Вељкови}! уче. 1 кв. Дикитрпја СтанковиК уче. 1 кв. Ивко Сто- 
ВВОВВ& уте. 1 књ, Крсто Миљчев уче. '1 кљ. Летко Мвљев уче. 1 : књ. Ан- 
тончја-Петров уче. 1 вн,. Недељко Вељков уче, 1 кв>. Ацо Деделшоф уч. 1 №.

ДОБУЖЈЕ, 0640. 
Иввовв! учител. 1 к». Ј<>рДан

^- ^ј» I*../; •'*','••
л^*4а:|"

I

учвнив I каагу.
•'."/, • л*
^ЅЅ!ЅЅ:: ^Гл^-тЛ

ученав

•^*

У<Ќ
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Тавасвјв Мв*ав*овв& трг. 1 ка. г. Петж$Ј6ф|в'гЛ т, за сваове 
в Раја 2 №. М»вдвл.е ЈОВ&ВОВВ& ва спва Цову 1 к^. Стевав Нвко-
>«аџвја 1 кв>. г. ШвЈе Е&вДцпвсар овшпА.: 1 «аќ^Јовав Мвлоеав- 

„ са. Црвоѓорац 1 *а. Јовав РВСТН& кеал. ««^јв. цѕјДрве Горе 1 вв.. 
Јомашевв11 вад ̂  (5ерб«рекв 1 жв^ Арафх1в&јвл*р 1 №. Пајо Јавво- 
увџвја 1 №. Коста МушкатвроввБ кал трг. 1 «в>. Мвлош Бркјош

МВАВВОЈ» 1 №. Нввво Бјелајвд бошвјав 1 вв»; Петар Вељјавова^ ја аа свва 'Воку 1 №. ;,, /. .' • ' •

• ./' '_ ':'; В БОГРАД. ••.-,.,;•••••; ' • _.'• ' ' ' ' 
виоовопреоовевгевното, Мвтроводв» О-јрввки г. Мпаи 8 вк.

1\ Давта Сре6вова& про*есор ведвке школв, ва деду своју, Зора в 
Ш, 2 №. г. Љтбомвр Калјввв1| 2 кв>. Нвкола Радоод&ввв* трг. ва

Твхоиара уч. 1 р. обвевве шводе 1 №. МВЈОШ Томашевв^ хавстор 
всвв 1 №. Ла^ар Лавдревв^ мавстор браварсжа 1 №.

' ! "'' - * , [

';/ .::'•''В . Е. 'Д» Ј. . С.. ' ' ..' . 
:К ;Авдрвја Радачоска од Оморанв мавстор твса«в 1 кв,-

"';... . : • ^: :-;.^'1К^-У;ш;р:В'о. ; •
^ Иљвја ТравковвЈ. Љввавовсќв, н. звд. 1 ка. На&е РвствК м. звдарски 1»в>. Мвлош НикодвЈ! ж. звд 1. ва:

Ц*»р0ш (Двбра).
ДвШавеЈШ 8 књ. Фор^е Свнововв! учеи. 4 
КАаѓТпАл^ев уч. 4 р. г. Т|/»вче *Бурев оовв- 

св Гљвгора 1 №. г. Таве Мвјов,

>ВО. 
умтељ кунавоскв 1 вњвга.

ресенско.
^_ Андрвја Наумов, Мвлош Дв- 
Ларче, Сотвр Т. Чукаљев, Двнв-

V рож. врес. богородвца учитељ шкољ. Д.'•'.'-,'-, ' • I' .

%Ѓ; . :,:,:/•;,-,,:• . .-•;• % ''
^^^Ш-Ш^^-л-^/^Т№^-.'---^'&'*'^ќ^ '•".••': '
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уад. 
Тодоров уче.

;':•;,,;•': ' Цввтан Пои. Двмнтрв^1 
/'У! ввв учв. 2 разреда. Сте*ач В^

'!:''•• ' '.'• ''.•••• ' ..•' - . •*''!'' -'

Седо, БЕЉИДА, Рл^т^Ц^ШШ ^разѓеда. 
Село, БЕНЧЕ, Ставре Трајано* уад. $ р. Поп. Трнев';

С' 1.*'$ " '• -' " • • Ј V ;• * ;•,;*•• Н" •-.-.-: " ' - '

>ј:\ <$*?• СДАТИНА, Костадвв Бо«и1 уч^. 4 р.
_<.,.''-',''•''•. 'Л ..,--• . ' ; ' ' ' ' • / •

: ВОШТАРАНИ, овруЈџѓрељинсЕо.
Васпл. Стојатов анџија 1 књига, Вавв Поп. Травчов од острово 1 ка. 

Вељјан Стоаков симидџвја 1 к». Наце Дуцов Чеганец 1 књ.

ГАЉНЧНИК, оврујуе деборско.

II!",'.

Поп Арсеније Бор. Попоски, свештенвк, занвувовв, 'Бор^а в Авроевја. 
2 књн. г. Глнгорвја Јш Попосвв прота. ѓ. Мељхвссекек п. к. Цоводм <а$**; , ,,^ 
штенвк 1 кв>. БраЕа Фрчѕоскв ЖИИОВЈ""'" * -*"1А"- »*—«•*«»- * .1ќ«.-—* :^ 
за сивоввму ̂ уифанији ^^ажјава, г.

ано н Макрнј
шиу ЛпвФ ^ _..*_» 

снновнму," Мѓфквја и" Антима, ѓ. 1'равво Џвг~ "-^лттт
ва свва _0дсвтија, г.
ајрв дрворезед, занв| 

ораБаиу Панета„_Д.—-.«—*_. —_ — ̂ —- *-—*

1-Х'-^.ѓ
•.*^-«>1

Таввет1Г,тФсггб. «вхаил» 'ВурчанбВ 
Тбмо ЖТГудЈевскв за сивеввСГ Матр^ВДГИ №рста, г. 

|Шуш» ианс. хввописец, г. Стамад Огн. АлагтфеЕВ челнвк нанс. 
МпЈЅвла в Сераввља 2, кв>. Сево Д. КутреЉв, »а свна Анатољ 
Свион Иекаја, И. Тортескв 10 ка. Дшо 'К||м^ѕ .Смв. Тортеси 
Нвколу и Марка 2 вк. Авроевја, Ил>, К. Тортескн 1 №. Д<
за сввасв Панајот», г. Јаиво ПостоАов учв^- га*НЧ|СВ ' № 
скв учвввж 4 раз Арсеввј» Јаво. Каргосви уче, 1 раз. Ра*аул јС 
СЕЕ уче. 2 раз. Томо Арс. ТОИОСЕВ уч«. 4 МФоеДа, Мовсо Н) 
4 раа. Аврам Тод. Томоскв уче. 4 р«в. | 
Хаџв Г*вгор Ку. Бухаросвв за сввовв т^ав& в Нестрора 2 
два Гавр. БОШЕОСЕВ учеввв 2 разреда, ЈјОДУа Серав. В-лчееЕВ, 
Аврам Св*. Грандесвв учеввв § раз. јЈордх» Мв, Голческв уад 
Девесвл» Пос. Павоскв учеввв 2 рав Солррбвја^еш. МузеСЕВ уч« 
СмвљвСт. ЈуруЕОСЕв ученвЕ 2 раз. Ерсто'-Ц. Чаваросви учв. 2 
Мв. иовоСЕв ученвв 4 раз.

ЛАЗАРОПОЉЕ, г. Јавов Радев. цав<$т6р «ввопв(?ец 1 в&нга
'-. .. '.'•• У :• , - Г;-:;^.? :?. :^ ^ 1 / 

СЕЉЦЕ, Доичвв С. Степаносвв 1 ѕв. г
• '' • I , ѕ ,--•-• 'л'\ , . '. ,'\ . ЅГ ,'• !.
' - ' • '" ' " • -. '''-IV1' " ' '' . '. Ј -

БИТУШЕ, Стојан Март. Стоотесрл, м&встор дефарсвн 1
.">.'' • ''" •' -' 'V* '•'* • ""'ч-лѓ;'" л- '-'- ^ '\\ .- - ' ' •"":"•' '• ^.



•.-••''• '^ :?лЗ
<то учвтељ од Галичавв,' \ ж&вга, Бла. Папа Григорија, Поп, ^:^% 
чњига, Мвто СољјановвЧуЈв. 2 раз. 1 књи. Пандиљ Трајано- • ''^."1 
ч. I књи. Нове ЈовАивЧип» лх*> п.«.— ——— ", и у^в. раз. 1 ЕЊН. Пандиљ Тр ввч уче. 1 ра». 1 кв>и. Нове Јованфјвад ОД Ваљвца ученнк 2 раѕреда.

'>- "•• ' : ' : ;

«•*«. «ио^иииисВЕ ф ]
, 1во*нт 1'књ. Арсенвј* 
Јфхимандрид 4 вњвгн. јА^:-' . .;шг:,*ш;-."-.; .' ••••- - ; . : :; : :•'•>•,;•>..•,•.• •*,Ш^1- '•"' '••'•• ' •" •' '• '•' '•-•' -'V ;1ќЖ-'*-

'0.
> •.:• ' . '•*«• •••,"' 1 Г '"' ' '. Гавро М итрев бакал, в за брата*! 2 кн>вге, Снгио АврамоввК црквењјав 
1 ѕвдга, Свр1Фвм И. Марвоскв од^М^Јѓетвно 1 ѕвага' '

Бнтољско окружјвЈ '(5ШОТНИЦА, свдо. 
Г. Цетр^ Рвс. ТуФегџијоски ивјк" а '

., 
Г. Блаж^ Поп. Јов. БелјавосвМ УчаАгел 1 вши<а.



П 0 3 Д Р А В.

Зашто улисници малу се собраје, у оваја деугана књнга, да вако би 
се могло по познву као што ј'е речено, наштампатп, зато буквар који ј« од 
четирв јазика турски, словенскп, латински и грчки, и обпчаји н пјесна ги 
задраавам, за, тре^у, књигу, да се, штампају, и још, у пространнјем, смн- 
слу, би^е. '

Зато ако хоЈ^ете да имате свв стародревнн обнчајн и пјеснн југосла- 
венски кад будем јавијо унисуите се па да вам се наштамаају;

Јер нначе за југославенски народи има многу други прече, п наино- 
требвијо књига коа требају да се наппшу и наштампају.

Дозвван свакога брата родољубитељја н спомоштествоватељја да по- 
жожв в ѕа тре^у књигу, даја наштампаме, н кољку кон ^а иокожед свавм 
у тре^у књигу штанпа&есе нридози.

Ковец од ову другу књигу в по овја тре1а вдед.

М. Пу^евски с. Р.

1. Почетав ,
2. За чуства. 

веков , 
три ца] 

„ руди к( 
„ растеш
„ ЖИВОТИ1

8. Народна СЈ
9. За пет дел

10. , тједа н
11. „ тједа о,
12. времивја к
13. Годишаи с
14. Воздухшни 
1Л. Толковаве
16. Пиеменица
17. Бу&варка и.
18. Реченица .
19. Танни нија<



тјеаа од . . 
12. врекнцја ка*о се де*м V 
18. Годишњи содржан. 7Т
14. ВОЅДЈИВВ. јавлвшф,.: , & .'•
15. Тод1ов№ѕ разговорЕ «ојн св 
1в. Шсменаш «Л1Г ,8а пасма .
17. Бусварка иљи глас од буша
18. Реченица ... . '
19. Таинн ми.ачви јазнк. ' ." *. . }|^^;|Ж? .•••&'$$Ш
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