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Het woord wra-svr is gevormd met 't voorvoegsel /;/<•- van den
stam rtJrt, die als verbaal woord '<onheil brengen, onheil spellen»
beduidt. Werkwoordsvormen van dezen stam geven de volgende
voorbeelden: ««<• wrtfr >trf&w»/tf, « ( / W / « Ö «#«.$•«• /ww/rt H M ; W

W/WÏ//*, /><"fljfl«_/V? JrtVv «als een hoofd sterft, dan is dat voorspeld
door eene buffelkoe die een tweeling jongt, dat is het voorteeken
er van;» /V>/W"<> _/<?«/# w/rtW /Vztv?ft;r«/<?, AJW &?•/?//rij/V* - ;/^^j<7,
«(/VV r/rt' ;/;«/r «de vogel /o/ofo 7 ^ / 0 schreeuwt hard, hij voor-
spelt kwaad aan rondloopende menschen, die zullen dan sterven;»
MfV «rt'tftf.sY?, rtfo r/»«^ir WMtf*" «laat er niets onheilbrengends tegen
hem geschieden, dan zou hij spoedig sterven». In eenigszins
verschoven beteekenis, wordt <?J<? synoniem gebruikt met /we//V?
(in andere talen «ƒ«); als woord van onbepaalde beteekenis,
«wat?» kan «.ra dan staan in den zin van ons «iets,» ter ver-
mijding van onheilspellende, dus onheilbrengende woorden,
zooals in onze uitdrukking: «als er eens iets mocht gebeuren . . . .»
Voorbeelden daarvan zijn: </« MW/0'<7.$Ï?&*/ «wat zult ge er mee
doen?» rtfo w/öwo/öf, »tó'<wfl/ «waarom te spreken?» «(/rr&v/f',
«</rt/ö'rtJrt/è«, rt<?r &JTTY «rtVra/V? «om er wat mee te doen, zou
men meenemen wat men niet gebruikt?»

Van het gebruik van «.SYZ als stamwoord is een voorbeeld:
ajrtw/fl -̂rtWM/Vr / W ^i-^wif/w/z/i^wyV? «onheil is haar gedrag met
haren broeder» (zij houdt het met haren broeder).

De beteekenis van 't voorvoegsel ;«<r- is in 't algemeen die
van «zoeken te verkrijgen, uitgaan op , halen, aanbrengen».
De vertaling «onheilbrengend» geeft dus zeer goed de beteekenis
van ;«ra.Trt weer. ^ « ^ M W W M M ,
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n /
«als eene zeug een jong werpt met één kop, vier voor-

pooten, vier achterpooten en twee rompen, dan is dat onheil-
brengend , er worden met sterke banden steenen aan gebonden
en men laat- het zinken op den bodem van 't water, opdat
niet weldra eene landplaag uitbreke;» «*•> WO/(OT«(7«^', ;«rajï?
_7'</̂ ör / «huil niet, ik ben een gevaarlijk mensch> (bedreiging
om een schreiend kind te doen bedaren).
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