
RIVISTA KAMASTRA 

ARBËRESHE : LINGUA e STORIA                 
Parte ottava

VERBO AUSILIARE

KAM  
(Avere) 

Participio 
Pasur/patur 

Gerundio 
Ture, tua, ta patur * 

* Ture, tua e ta sono le varianti della costruzione del gerundio nell’area dei 
nostri paesi. 

Imperativo 
Kitë 
Kini 

Indicativo 



Presente                                                                      Passato prossimo 
U’   kam                                                                        kam patur / pasur 

    Ti   ke                                                                           ke patur 
    Ai-ajo  ka                                                                     ka patur 
    Na   Kimi                                                                     kimi patur 
    Ju   kini                                                                        kini patur 
    Ata-ato  kanë                                                               kanë patur 

Imperfetto                                                                  Trapassato prossimo 
U’    kisha                                                                     kisha patur/pasur 

    Ti    kishe                                                                      kishe patur 
    Ai-ajo  kish(i)                                                               kish(i) patur 
    Na   kishëm                                                                  kishëm patur 
    Ju   kishët                                                                     kishët patur 
   Ata-ato  kishën                                                             kishën patur 

Passato remoto                                                         Trapassato remoto 
U’pata                                                                     pata pasur / patur 

    Ti   pate                                                                      pate pasur 
    Ai-ajo   pati                                                                pati pasur                                                               
.   Na patëm                                                                    patëm pasur 
    Ju   patët                                                                    patët pasur 
   Ata-ato patën                                                              patën pasur 

      Futuro                                                                 Futuro anteriore 
      U’ do të kem  *                                                    do të kem patur/pasu 
      Ti do të keç                                                          do të keç patur 
     Ai-ajo do të ketë                                                   do të ketë patur 
     Na do të kimi                                                        do të kimi patur 
     Ju do të kini                                                          do të kini patur 
    Ata-ato do të kenë                                                  do të kenë patur 

* oltre al futuro con l’ausiliare DUA, che potremmo definire futuro    
volitivo, nella nostra parlata esiste un secondo modo di costruzione del 



futuro con lo stesso ausiliare KAM che potremmo definire impositivo, lo stesso 
avviene anche per il modo condizionale. 

      
OPPURE 

Futuro                                                                      Futuro anteriore 
U’ ka të kem                                                         ka të kem patur / pasur 

  Ti  ka të keç                                                           ka të keç patur 
   Ai-ajo ka të ketë                                                   ka të këte patur    
   Na Ka të kimi                                                       ka të kimi patur  
   Ju ka të kini                                                          ka të kini patur 
   Ata-ato ka të kenë                                                 ka të kenë patur                            

Congiuntivo 

Presente                                                              Passato Prossimo 
U’   të kem                                                           të  kem patur/pasur 

     Ti   të keç                                                             të  keç patur 
      Ai-ajo   të ketë                                                     të  ketë patur  
     Na të kemi                                                            të  kemi patur  
     Ju të keni                                                               të  keni patur 
     Ata-ato të kenë                                                      të  kenë patur 

Imperfetto                                                         Trapassato prossimo 
     U’   të kisha                                                         të  kisha pasur/patur                                       
.    Ti   të kishe                                                          të  kishe pasur 
     Ai-ajo  të kish(i)                                                  të  kish(i) pasur 
     Na   të kishëm                                                     të  kishëm pasur                
      Ju   të kishët                                                       të  kishët pasur 
     Ata-ato   të kishën                                               të kishën pasur 



Condizionale 

Presente                                                                   Passato 
      U’  kitë kisha                                                       kitë  kisha pasur/patur           

Ti   kitë kishe                                                      kitë  kishe pasur                                              
Ai-ajo  kitë kish(i)                                                kitë  kish(i) pasur 
Na  kitë kishëm                                                    kitë  kishëm pasur 
Ju  kitë kishët                                                      kitë  kishët pasue 
Ata-ato  kitë kishën                                              kitë  kishën pasur 

                                                    OPPURE 
Presente                                                                             Passato 
U’  do të kisha                                                      do të  kisha pasur/patur                                                     
Ti   do të kishe                                                      do të  kishe pasur                                              
Ai-ajo   do të kish(i)                                             do të  kish(i) pasur 
Na   do të kishëm                                                 do të  kishëm pasur 
Ju   do të kishët                                                    do të  kishët pasur 
Ata-ato   do të kishën                                           do të  kishën pasu 

                                                    
                                                       Ottativo                           

(modo del desiderio e della possibilità) 

Presente                                                              Passato                  
U’   pafsha = che io possa      pafsha pasur/patur = che io possa avere avuto 
Ti   pafshe                                                      pafshe  passar 
Ai-ajo   pafsh(i)                                              pafsh(i)  pasur 
Na     pafshëm                                                pafshëm pasur 
Ju     pafshët                                                   pafshët  pasur 
Ata-ato     pafshën                                          pafshën  pasur 

Esempi di OTTATIVO: espressioni e modi di dire (sentenze) 
Pafshe shum të mirë  =  tu possa avere cose buone 
Të bëfëshën keq (mir) =  possano farti del male (del bene) 
Të bëfëshën…… =  che ti possano 
Të hëngërshën qent  =  ti possano mangiare i cani 
Të vrafëshën……  =  ti possano ammazzare 
Të riesce mir  =  possa crescere bene 
Të dukshëm nesër  =  ci si possa incontrare domani 

La grafica e la trascrizione delle video lezioni sono a cura di Rossella De Rosa                                                                       


