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В статията се разглеждат особености на българския преселнически говор в с. 

Мусабейли, Одринско. Прави се съпоставка с особеностите на родопския говор на 

с. Виево, Смолянско, откъдето са преселниците в с. Мусабейли, Одринско. Пред-

ставени са статистически данни за с. Мусабейли от времето преди Балканските 

войни, когато то е било населено с българи християни, и от по-късен период, ко-

гато там се установяват българоезични мюсюлмани. 

Ключови думи: български преселнически говори, родопски говори, Източна 
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The article discusses the peculiarities of the Bulgarian immigrants’ dialect spoken 

in the village of Musabeyli, Edirne Region. A comparison is made with the features of 

the Rhodope dialect of the village of Vievo, Smolyan Region, where the inhabitants in 

the village of Musabeyli originated from. The article presents statistical data on the po-

pulation of the village of Musabeyli before the Balkan Wars, when it was inhabited by 

Bulgarian Christians, and from a later period, when Bulgarian-speaking Muslims settled 

there. 
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На територията на Източна (Одринска) Тракия днес живее българо-

езично мюсюлманско население, преселено от различни краища на българ-

ското езиково землище. Картината е доста пъстра, като често в едно сели-
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ще се откриват две и повече групи българоезично население, носители на 

различни български говори. Но има и селища, в които преобладава голяма 

група преселници от едно населено място. Предимно в селища от полските 

райони на областта могат да се открият групи българоезично население, 

носители на балкански или западномизийски тип говори (Ловешко, Бело-

слатинско, Плевенско и др.). Преселниците, носители на родопски говори 

(включително чечки говори, които са от родопски тип), са заели основно 

селата в планинската част на Странджа, към българската граница. Носите-

лите на югозападнобългарски тип говори (Караджа ова – районът на пла-

нината Меглен; Благоевградско и др.) също като цяло се откриват в пла-

нинските части. Разбира се, има и доста изключения. За съжаление, все 

още тези български говори не са проучени основно. А е факт, че според 

актуалната езикова ситуация в Източна Тракия общуването на роден бъл-

гарски език днес е характерно главно за представителите на старото поко-

ление преселени там българоезични мюсюлмани. Представителите на сред-

ното поколение, които живеят и в градовете, където работят, общуват до-

ри в семейна среда повече на турски език, но разбират родния български диа-

лект. Докато най-младата генерация почти не общува на езика на дедите си. 

Компактна група преселени българоезични мюсюлмани от Родопите 

днес се открива в с. Мусабейли, Одринско. До обезбългаряването на Из-

точна (Одринска) Тракия, по време на и след Междусъюзническата война 

от 1913 г., с. Мусабейли (тур. Musabeyli), Одринско, е българско хрис-

тиянско селище с 50 семейства и 260 жители (Милетич/Miletich 1918: 299). 

В други писмени източници от края на XIX в. се посочва, че населението 

на с. Мусулъ-Бейли, спадащо към нахия Чоке на Одринската каза, се със-

тои от 6 семейства мохамедани турци и 41 семейства православни българи 

екзархисти (Карайовов/Karayovov 1903: 165). Според по-ранни сведения, 

черпени от османския регистър на данъка бедел-и аскерие за 1873 г., 

обхващащ мъжкото население на голяма част от европейската територия 

на Османската империя, включена в Дунавския вилает, с. Мусубейли (Мо-

сул бейли) към нахия Чоке на Одринския вилает има 43 домакинства и 236 

жители българи християни (Статистика/Statistika 1995: 29). След края на 

Балканските войни (1912–1913) на мястото на прогонените българи хрис-

тияни се заселват преселници мюсюлмани, сред които и българоезични 

мюсюлмани. Днес в селото е голяма групата на преселниците от с. Виево 

(със старо име Каршилъ), Смолянско. Преселването на виевци в Източна 

Тракия не е еднократен акт, а обхваща период от 1912–1913 г. до 50-те го-

дини на ХХ в. Единични са изселванията от селото в Османската империя 

още по време на Балканската (1912–1913) и на Междусъюзническата (1913) 

война. Тогава се изселват главно местни деребеи и разбойници, които са 

издевателствали над населението от съседните християнски села. През ос-

манския период с. Каршилъ е нахийски център и неговите деребеи тормо-

зели християнското население от околните села Горно и Долно Дерекьой 

(дн. Момчиловци и Соколовци), Карлуково (дн. с. Славейно) и Петково, 
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Ахъчелебийско (дн. Смолянско) (Карапетков/Karapetkov 1991: 50). Стра-

хът от отмъщениe от страна на християнското население е една от причи-

ните за единичните изселвания. Няма данни къде точно са се преселили и 

установили за постоянно тогавашните бежанци. Не се откриват сведения 

за тях и в изследвания, включващи данни за изселването на българско мю-

сюлманско население в Османската империя след Балканската и Между-

съюзническата война (Гюзелев/Gyuzelev 1990: 17–31). Според някои авто-

ри преселването на виевци в с. Мусабейли е станало през 1944 г. (Зелен-

гора/Zelengora 2012: 63; Иванов/Ivanov http://macedonia.kroraina.com/tr/9/ 

trakija_9_11.pdf: 214). Но по данни от родственици на изселниците в Тур-

ция, живеещи в с. Виево, масовите преселвания са по-ранни. През 1928 г. 

се изселват жители на Терзийска махала в селото. В периода преди 1944 г. 

се изселва голяма група виевци от родовете Сел¾госки, Чаỳшуски, Дурмỳ-

шуски, Бажѝкуски, Узỳнски. Представители на рода Исенджѝковци напус-

кат тогавашната махала Кутела на с. Виево, днес самостоятелно село. Спо-

ред някои осведомители най-масовите преселвания от селото към Източна 

Тракия са в периода от 1912 г. до 20-те години на века. През този период 

се изселват и представители на род Сỳлтеви. Има и по-късни преселвания. 

В началото на 50-те години на ХХ в. се изселва заможният виевски жител 

Бубалѝя с почти цялото си семейство.  

Според сведенията на някои потомци на преселниците в с. Мусабейли 

преселването е станало през 40-те години на ХХ в.: Айту̀ва сạм ра̀дану. 

Бо̀ба сề, бо̀ба е душ³л ейту̀ва о̀н беш йêшинда̀. То ѝма мно̀гу ут Ка̀ршилъ 

ѝма мно̀гу иту̀ва, а̀ма ста̀ри л’у̀дийе. Преселниците са главно от виевските 

фамилии Àкахмèтюфци, Кàракàшуфци, Бажѝкуфци, Узỳнски и др. По-

томци на преселниците твърдят, че днес наследниците на виевци в с. Му-

сабейли са близо 300. Родният майчин говор е средство за общуване в 

тясна семейна среда на представителите на старото поколение. Представи-

телите на средното поколение, в търсене на поминък и социална реализа-

ция, се преселват в близкия гр. Одрин, в Истанбул и в други големи турски 

градове. Те общуват на турски език, като разбират отчасти родния българ-

ски говор на родителите си, но не го използват активно. Представителите 

на младото поколение общуват изключително на турски език. За отбеляз-

ване е, че трудолюбивите и предприемчиви родопчани имат свои наслед-

ници, реализирали се в различни сфери на обществения живот. Има зъбо-

лекари и фармацевти в Одрин, търговци на дървен материал в Истанбул и 

др. По данни от турската Уикипедия населението на селото, според пре-

брояване от 2000 г., е било 624 души, а от 1997 г. – 602 души. (Vikipedi, 

özgür ansiklopedi). В някои публикувани в интернет статистики за днешни-

те селища в Източна Тракия с българоезично мюсюлманско население Му-

сабейли не е отбелязано сред селищата в Одринско с компактно българско 

(помашко) население (Wikipedia, Chech Explorer https://bg.wikipedia.org/ 

wiki/). Редно е да се отбележи, че виевци и роднините им, преселени в с. 

Мусабейли, Одринско, поддържат връзки. През годините, главно през вто-

http://macedonia.kroraina.com/tr/9/
https://bg.wikipedia.org/%20wiki/
https://bg.wikipedia.org/%20wiki/
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рата половина на ХХ в., а и по-късно, те са си гостували. Но е факт, че 

през 50-те години на века всички виевски семейства, които имат роднини 

в Турция, са били интернирани от властите в Северна България (Севлиев-

ско) и след няколкогодишен престой там им е било позволено да се върнат 

в родното си място. 

Българският говор на с. Мусабейли представлява интерес, тъй като, 

както вече казахме, носителите му са преселници от с. Виево, Смолянско, 

чийто говор споделя общи особености със съседните родопски говори, но 

има и свои отлики от тях. Както бе споменато, обичайно преселниците от 

Родопите са се заселвали в планинските части на Източна Тракия. В пове-

чето случаи запазените говори на преселниците от планински райони са в 

по-периферните нейни планински части, особено в граничните райони с 

България и др. В по-централните части езикът на българоезичното населе-

ние е подложен на по-силно турцизиране. Показателен е случаят с бълга-

роезичното население с родопски корени от селата Петвар и Чуреково, 

Девинско, преселило се в с. Бююнлю, Лалапашанско. Неговите потомци 

на практика днес вече не общуват на родния си родопски български говор, 

а използват смесица от турски и български диалектни думи (Митринов/ 

Mitrinov 2014: 168–169). 

Данни за говора на с. Виево, Смолянско, и на съседното му с. Кутела, 

бивша негова махала, има включени в БДА, Т. 3, Югозападна България: 

Виево 4646, Кутела 4644 (БДА/BDA 1975, 1: 14). На особености на говора 

има посветени отделни публикации (Митринов/Mitrinov 2004: 51–54). 

Важно е да се отбележи, че разположените в съседство села Виево и Сла-

вейно, Смолянско, със стари турски имена Каршилъ Кябир (Малко Кар-

шилъ) и Каршилъ Саагър (Голямо Каршилъ) са възникнали от едно старо 

село Илинденя и след насилственото помюсюлманчване на част от насе-

лението, се разделят (Карапетков/Karapetkov 1991: 27–29). Вследствие на 

установените религиозни различия населението на с. Виево по-нататък 

поддържа връзки с местно българско население, приело ислямската рели-

гия (от с. Търън, Смолянско, с. Средногорци, Маданско, и др. (Митринов/ 

Mitrinov 2004: 53). В речта на представителите на старото поколение 

преселници в с. Мусабейли, Одринско, се откриват всички най-характерни 

особености на говора на с. Виево, Смолянско.  

 

Фонетични особености 

По застъпниците на старобългарската задна носова гласна и заден еров 

вокал той е ъ-говор: стб. ©, ú > ъ: зъп > стб. ç©áú; к³шта > стб. ê©ùà; 

път’ > стб. ï©òü; ск³пу > стб. ñê©ïú; ръкѝт’е > стб. đ©êà; д³ски > стб. 

äúñêà; дъш > стб. äúæäü; сън > стб. ñúíú.  

Старобългарските преден носов и преден еров вокал имат застъпник 

гласна е (стб. , ό > ’е): гл’ѐдаме > стб. ăëäàòè; з’ѐха > стб. âúçòè; м’ѐку 



Българският преселнически говор на с. Мусабейли, Одринско  

 

 43 

> стб. ìêúêú; м’ѐсу > стб. ìñî; пул’ѐка > стб. ëόăúêî; т’ѐнки > стб. 

òüíúêú. За говора на селата Виево и Кутела, Смолянско, е характерен и 

застъпник ’а на старобългарския вокал , под и без ударение: ч’а̀сто > 

стб. чстî; ж’а̀тва > стб. жтвà; дèв’ат > стб. девтό, но дèсет > стб. 

дестό; дèт’а > стб. дет, но врèме > стб. вđэм, ѝме > стб. им, тèле > 

стб. теë. Интересна е бележката към карта № 21 в БДА, Т. 3., „Вид на 

ударената коренна гласна на мястото на стб.  в думи от типа гледам, 

зет“. За пунктове 4644 (с. Виево) и 4646 (с. Кутела) е отбелязан застъпник 

’а, но са дадени и примери гл’³дът, пет’. Добавено е още, че звукът, 

изговарян на мястото на стб.  под ударение, е от типа на а, но много пъти 

варира между а и ъ (БДА/BDA 1975, 2, к. 21). Според класификацията на 

родопските говори по застъпниците на старобългарските носови и ерови 

вокали говорите на селата Виево и Кутела, Смолянско, са в отделна група: 

стб. ©, ú > ъ (независимо от ударението): зъп, р³ка, къпѝни, дъш, добѝтък; 

стб.  > а: п’ат, кл’а̀тва, з’а̀ха, мѐс’ац, за̀йак; стб. ό > ẹ̀ под ударение и е 

без ударение: л’ẹ̀к, л’ẹ̀сно, т’ẹ̀нка, леснин³, гла̀ден (Стойков/Stoykov 2008: 

244-245). В случая е налице известно разминаване с данните от БДА. 

Старобългарската ятова гласна (э) се е прегласила в гласна е (стб. э > 

’е): б’ѐлу > стб. áýëú; д’ѐду > стб. äýäú; нал’ѐву > стб. ëýâú; м’ѐсту > 

стб. ìýñòî; хл’еп > стб. õëýáú; ц’ѐла > стб. öýëú; чув’ѐк > стб. ÷ëîâýêú; 

им’ѐше > стб. èìýòè; т’ѐсну > стб. òýñíú. По данни от БДА застъпник ’е 

се открива в говорите на Виево и Кутела, Смолянско (БДА/BDA 1975, 2, к. 

26), като е отбелязано в коментарите към картата, че съгласната пред 

гласна е е силно смекчена, което е характерно и за речта на преселниците 

в с. Мусабейли, Одринско. 

Преглас а > е след мека съгласна (ч’ѐнта, ж’ѐба, пул’ѐна, куч’ѐн’) е 

характерен за говора на селата Виево и Кутела, Смолянско (БДА/BDA 

1975, 2, к. 38, 39, 40, 41, 42). За разлика от родопските говори на околните 

села, които са с пълен преглас на гласна а в ê, говорът на Виево и Кутела 

има свой специфичен развой. 

Групи ър, ръ, ъл, лъ се изговарят като ър, ъл’: кърф, кърс, въл’к, пъл’х. 

Изговорът е засвидетелстван и в говора на селата Виево и Кутела, 

Смолянско: ър, ъл’, макар да има и изключения: тр³си (БДА/BDA 1975, 2, 

к. 82, 84, 89). 

Не е налице „акане“ или изговор на неударена гласна о в а, засвидетел-

ствано в говора на с. Каршилъ, Ахъчелебийско (дн. Виево, Смолянско), в 

края на ХIХ в. (Шишков/Shishkov 1890, 1891). Това важи и за днешния 
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говор на селата Виево и Кутела, Смолянско (Митринов/Mitrinov 2004: 51–

54). Открива се спорадична употреба на фонетичната замяна, която по-

скоро може да се приеме за идиолектна особеност: баба̀йку. По-вероятно е 

обликът да е повлиян от тур. baba ʽбаща, таткоʼ и може да се приеме за 

турско езиково влияние (ТБР/TBR 1962). 

Засвидетелствана е редукция на гласни о > у и е > и в предударна и за-

дударна позиция, типична за рупските говори като част от източните бъл-

гарски говори (Стойков/Stoykov 1993: 97):  

– о > у: гуд’ѝна, куга̀ту, мно̀гу, м’ѐсту, Пампо̀р’уву, пузна̀ват гу, 

пума̀ци, с’ѐлусу, ста̀руту, удго̀ре, уста̀виме;  

– е > и: сига̀, ста̀н’иш, иту̀ва. Но при глаголните форми за 2 л. ед.ч. 

сег. време е налице глаголна наставка -еш, т.е. има липса на редукция, за 

разлика от говорите на околните на с. Виево села: на̀йд’еш, ѝд’еш. 

Срещат се примери с йотувани гласни (йѐдри, йѝма, Йед’ѝрнệ, йѐлат’е, 

л’у̀д’ийе) и със силна мекост на предходната съгласна (вуд’ѐнци, ж’ѐната, 

ж’ѝту, жив’ѐш, з’ѐме, с’ѐлу, умр’ѐл). Характерната за говора на селата 

Виево и Кутела силна мекост на консонантната система е запазена в го-

вора на преселниците в с. Мусабейли: 

– в средисловие: д’е, д’ѐду, м’ѐсту, умр’ѐ, пул’вѝнана, с’ѐтам са, у 

т’ѐх; 

– краесловна мекост: врит’, Ахм’ѐт’, път’, умрѐл’, хут’ѐл’, изѐт’. 

Откриват се примери с лабиализация и > у, характерна за родопските и 

тракийските говори (Стойков/Stoykov 1993: 210): Пан’ж’у̀луф, ж’у̀ту. 

Засвидетелствана е делабиализация на гласна у в позиция след мека 

съгласна л’: л’ибо̀вник, л’ùдийе, л’иц’èрна, л’и вм. лу ʽсамоʼ. 

Срещат се примери с асимилационни промени: дн > нн: ванн³ш, êн-

н³ш. 

Характерният за западните рупски говори преход на съгласна н > л (в 

група мн > мл) (Иванов/Ivanov 1977: 125), както и за централните родоп-

ски говори, е засвидетелстван и в преселническия говор на с. Мусабейли, 

Одринско: млòгу. 

Открива се отмет на ударението при двусрични съществителни от ж. и 

ср.р., ед.ч. (ж’èна, р’èка, с’ѐстра, в³же, ма̀слу, м’ѐсту, м’ѐсу, с’ѐлу), как-

то и при членуваните им форми: ж’èната, м’ѐстусу, с’ѐлусу, но село̀но. 

Отмет на ударението има и при повелителни глаголни форми: с’ѐд’и, ста̀-

н’и, до̀н’еси, на̀пиши.  

 

Морфологични особености 

Налице е спорадична употреба на тройно членуване при имената: дру̀-

гана, маж³н, ма̀к’инана, ра̀бутана, тво̀йну, с’ѐлусу, село̀но, хайвана̀тес, 

ста̀рин’е, б³лгарскин’е, А̀кахмѐт’ускин’е, Карака̀шуфскин’е. Видно е, че 

тази характерна за голяма част от родопските говори морфологична особе-
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ност (Стойков/Stoykov 1993: 127–128) все още е запазена в говора на с. 

Мусабейли, Одринско. 

По-рядка е употребата на падежни форми, които се срещат главно при 

местоименията. 

Местоименни форми 

При личните местоимения са в употреба именителни падежни форми 

за 1 л., ед.ч. йе и йа; форма за 3 л. ед.ч., ж.р. т’е; форми за 3 л., мн.ч. т’е и 

т’ѝе. Форма то за 3 л. ед.ч., ср.р. на личното местоимение се е генера-

лизирала за трите рода (То ка̀рал гул’ѐм ейтако̀ф; Ку пùташ за айнòйе 

чил’èк, то умрè напрèш гудùна; То ейнвà дèте изрàсна самò, биз мàйка). 

Пълната форма за винителен падеж на личното местоимение за 3 л. мн.ч. е 

т’ех, а кратката – хи. В употреба са дателни падежни форми: за 1 л. ед.ч. 

мѐн’е; за 2 л. ед.ч. т’ѐбе; за 3 л. ед.ч., м. и ср.р. н’èму; за 3 л. ед.ч., ж.р. 

н’èхи. Формите за 1 и 2 л. мн.ч. са съответно нам и вам, а за 3 л. мн.ч. 

т’ем. 

Характерно за показателните местоимения е наличието на варианти, 

образувани с предпоставени частици ай-, ей-, êй- (айто̀, айно̀, êйно̀; айса̀, 

ейса̀; айнва̀, айсва̀, êйсва̀; ейтва̀, ейт³; айтако̀ф, ейтако̀ф).  

Сред въпросителните местоимения се откриват типичните за родоп-

ските говори кутрѝ < от стб. êîтîđú ‛кой’ (СР/SR 1999) и к’ина̀ ‛какво’ 

(Митринов 2007: 188–198). В употреба е родително-винителната падежна 

форма кòга ʽкогоʼ. (Ко̀га да на̀а̀йд’е?). 

В говора на с. Мусабейли не бе засвидетелствана употреба на съкрате-

ни варианти на въпросителни и показателни местоимения, характерни за 

говорите на селата Виево и Кутела, в по-голяма степен за речта на жените: 

как’ù вм. какви, как³ вм. каква (как’ù л’ùдийе; как’ù но̀ги; как³ ж’èна); 

ейсак’ù вм. ейсакùва, ейнак’ù вм. ейнакùва. Това важи и за местоименни 

форми, образувани с наставка -накън: ейсак’ùвнакън, ейнак’ùвнакън. 

В употреба е обобщителното местоимение врит ‛всички’ < стб. âú 

đдú, присъщо на родопските говори (Костов/Kostov 1962: 315–320). На-

лице е двойно акцентуване в родително-винителната падежна форма н’ѝ-

ко̀га на отрицателното местоимение никого. 

 Формите на глаголите от I и II спрежение за 1 л. сег. време са с 

окончание -м в ед.ч. и -ме в мн.ч., (зна̀йам, ра̀бут’ем; до̀йд’еме, завѝйеме, 

га̀лиме), което е характерно за родопските говори (Стойков/Stoykov 1993: 

132). 

Замяна м > н се открива в глаголно окончание -н’е на форми за 1 л. 

мн.ч. при глаголи от трите спрежения: до̀йдахн’е, вѝд’ехн’е, зѝман’е, ка̀-

ран’е, прува̀дан’е гу. Но за говора на селата Виево и Кутела е характерна 

успоредна употреба на окончания -не, -н: зовѐне, зака̀чине, наведѐне, 

ост³ржене, съберѐне и крадѐн, опра̀тин (БДА/BDA 1975, 2, к. 202). Тази 



Георги Митринов 
 

 46 

особеност е засвидетелствана във фолклорни материали от говора на с. 

Каршилъ, Ахъчелебийско, от края на ХIХ в. (Шишков/Shishkov 1890: 217; 

1891: 34).  

Широка е употребата на местоименни форми и наречия с наставки -

нака(н), характерни за централните родопски говори: êйнва̀накан, сва̀нака, 

ейтва̀нака; айта̀мнака, айнуга̀накан, ейнуга̀накан, есига̀накан, êйту̀вана-

кан, иту̀ванака, ту̀ванака, ту̀ванакан.  

За наречията също е характерна успоредната употреба на варианти, 

образувани с предпоставени частици ай-, ей-, êй:  

– наречия: за място (айту̀ва, êйту̀ва, ейту̀ва, ейту̀ф, иту̀ва, ейта̀м, ай-

та̀м, айта̀му, êйта̀му, ту̀ва, иту̀ва, ейту̀ва, ейсед’ѐ ‛наоколо’, итỳва на-

тàк, айтỳва натàк ‛в тази посока нататък’);  

– за време (êйсига̀, айсига̀, сига̀, сê, ейнуга̀ф); 

– за начин (ейсềй, êйт³й). 

Словоред  

Засвидетелстван е характерният за родопските и тракийските говори 

словоред, при който отрицанието е след помощния глагол и пред причаст-

ната форма (Стойков/Stoykov 1993: 270): А̀ма йа̀ сạм н’ѐ хо̀д’ил.  

Открива се и друг характерен за родопските говори словоред: отрица-

телна форма + помощен глагол + местоименна форма + причастие ( А, н’ѐ 

сạм йа̀ хо̀д’ил). 

В употреба са синтактични конструкции, при които глаголната форма е 

в края на изречението: Кумун’ѝзма йе мно̀гу изѐт’ да̀вал.  

Среща се удвояване на обекта, изразено с пълна и с кратка местоимен-

на форма, което е общобългарска диалектна особеност: Ко̀й т’и т’ѐбе 

ка̀за êйтва̀? Т’ем хмù са ни прифàта хич.  

Заключение 

Описаните характерни особености на българския преселнически ро-

допски говор на с. Мусабейли, Одринско, съвпадат с всички характерни 

особености на говора на селата Виево и Кутела, Смолянско, от които са 

преселниците в Източна (Одринска) Тракия. Общи са и тенденциите в раз-

витието на говора на българска територия (Среднородопието) и в чуждо-

езикова среда (в Турция). Показателна е липсата на фонетична замяна о > 

а в неударено положение, която е привнесена в местния родопски говор в 

по-ново време, след налагането на исляма. Но пък наличието на силна ме-

кост на съгласните, на фонетична замяна на назални консонанти м > н, 

главно в глаголно окончание, е факт. Засвидетелствани са характерните за 

родопските говори морфологични особености като тройното членуване 

при имената и наличието на падежни форми. Открива се и специфичен 

словоред, характерен за родопските говори. Важно е да се отбележи, че 

трябва да се предприемат мерки за цялостно проучване на българските 

преселнически говори в Турция, тъй като със смяната на поколенията те в 

обозримо бъдеще могат да изчезнат. А е факт, че някои български говори, 
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като тези в Драмски Чеч например, днес могат да се открият единствено 

на територията на Турция.  

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 
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