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РЕЧНИК ГОВОРА ЗАГАРАЧА





УВОД

1. О говору Загарача

Говор Загарача, као племена Катунске нахије у Црној Гори, припада

зетсколовћенском типу староцрногорских говора, или ближе — староцрно

горском средњокатунском и љешанском, који је описао Митар Пешикан у

студији Староцрногорски средњокатунски и љешански говори (објављеној

у Српском дијалектолошком зборнику у Београду, књ. ХV, стр. 1-294). На

тај начин, иако није монографски описан, тј. ако му и није посвећена посебна

студија, говор Загарача је дијалектолошкој науци довољно познат. Као и дру

ге староцрногорске говоре зетсколовћенског типа, и овај говор карактеришу

све оне особине које су типичне за тзв. средњокатунске и љешанске говоре:

неразликовање падежа мјеста и правца, тј. изједначавање локатива и акуза

тива уз глаголе мировања с предлозима на и у (тип: Живим у Загарач, а не

— у Загарачу, како је у нашем стандарду, Лежим у кревет и сл.), једнакост

генитива и локатива множине уз предлог по (тип: Чувам живо по овија брда,

мј. по овим брдима, Налазе га сваки дан по кафана, мј. по кафанама и сл.),

губљење финалног -и у инфинитиву (читат, играт, ćећ, рећ итд., мј. чита

ти, играти, сјећи, рећи), чист двоакценатски систем, са два силазна акцента,

чување и предакценатских и постакценатских дужина, тзв. староцрногорско

преношење акцената (тип: нога, жена, Перо, Јово, мј. старог: нога, жена,

Перд, Јово, или књижевног: нога, жена, Перо, Јово), али и чување старијег

стања код хипокористика: Перд, Јовд (уз пренесен акценат по староцрногор

ском типу: Перо, Јово).

Иако се Загарач налази на граници са Бјелопавлићима, чак неки За

гарчани имају и имања у Бјелопавлићкој равници и са Бјелопавлићима су у

тијесним и свакодневним радним и другим везама итд., ипак говор Загарача

није примио ни једну особину бјелопавлићког говора. Овоме су разлог сва

како, и понајприје, услови живота током средњега вијека, када су се дешава

ле крупне језичке промјене и у српском језику као цјелини и у његовим

дијалектима. Загарач је вјековима живио својим племенским животом, ори

јентисан према осталим дјеловима Катунске нахије, односно Старе Црне

Горе, којој је етнички припадао, у периоду турске владавине био је заштићен

конфигурацијом терена, а доњи дио племена — Једношко поље, или данашњи
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Доњи Загарач, током средњег вијека служио је као зимовник Загарчанима

(данашњи Горњи Загарач), Марковљанима и Велестовцима и, рекло би се,

није био насељен, те је Једношко поље било нека врста тампон зоне између

Загарача и Бјелопавлића. И каснији језички развој није доводио до прожима

ња, свак је чувао своје већ утврђене дијалекатске особености, по којима се

диференцирао од других, односно по којима се распознавао.

Гласовни систем Загарача чини 30 стандардних гласова српскога језика

и три сугласника који не припадају стандарду (о чему ће касније бити

ријечи). Изговор свих тих гласова је какав је у стандардном, тј. књижевном

језику и од тога нема никаквих одступања.

Вокалски систем састоји се од пет вокала које има српски књижевни

језик (а, е, и, о, у). У том систему је и а од полугласника, без икаквих од

ступања или поремећаја у реализацији.

Од особености које карактеришу вокалски систем истичемо да је нај

карактеристичнија асимилација завршне вокалске секвенце -ао у -a (чита,

писа, игра, доша и сл.), док се секвенца -ао- (дакле у унутрашњости ријечи)

понаша двојако: као -а- (зава, раник) или као -ао- (граорина, саонице, каткад

и раоник и сл.). Вокал о се губи често код замјеница иза каквог другог во

кала: у ну ливаду, по вој зими, ко те но зва, што но рече итд., а други

вокали у другачијим акценатским цјелинама: ком удари, што г ишћера, што

м даде, ал не знаш итд. Сложеница богами (тако и богати, богавам и сл.)

овдје се реализује: богоми (а тако и боготи, богови и сл.).

Консонантски систем. — Поред 25 стандардних консонаната у овом

говору (као и у већини других старијих говора Црне Горе) постоје и три

сугласника која не припадају стандарду српскога језика. То су: ć, 3 и 8. Прва

два су настала јекавским или новим јотовањем, а трећи је или позиционо

условљен положајем гласа зу ријечи или је плод старијег романског утицаја

(поред бронзан јавља се и бронзан, поред биза јавља се и биsa, поред бизан

— биsин итд.). Фреквенција гласа s je peлативно мала, тј. ограничава се на

свега неколико лексема (биза, биšин, биšaче, биŠока, бронза, бронзин и можда

још коју). Други је случај са сугласницима č и 3 — они су различитог поријекла:

Čенокос, у питању је сјенокос, пропланак покривен шумом, ćевер, преćедник,

ćеме, ćекира, па: ćajнo (од сјајно), ćaкти се (< сјакти се), ćyтра (< сјутра),

ж хипокористик Собе (од Слоба, Слободанка), м. хипокористик. Собд (од

Слобо), м, хипокор. Сале (од Сале, Саво) и сл. Домен сугласника 3 је знатно

ужи: изгс изјести“, изелица, коза, козавина, Зеница (чешће зеница) и сл. Као

резултат регресивне асимилације č и 3 се јављају и у префиксалним

положајима или у сандхију: иčђерат, иčћетат, иšђаолисат и сл., премда се

у таквим случајевима чешће јављају други парњаци, тј. ш и же (ишћетат,

ишћерат, ижђаолисат и сл.), uć Ћуриоца (Ћурилац — село у Бјелопа

влићима), из Ђеђеза (Ђеђези — село у сусједним Бандићима), али се и у

оваквим случајевима чешће јављају парњаци ш и ж (иш Ђуриоца, иже

Ђеђеза и сл.).



РЕЧНИК ГОВОРАЗАГАРАЧА ХI

Остали сугласници имају судбину околних говора, а могло би се рећи

и уопште српских штокавских говора ијекавског типа.

Сугласник х у говору постоји, али је изгубљен у многим категоријама

ријечи. Изгубљен је, прије свега, на почетку ријечи, а најчешће се налази на

крају ријечи, каткад и у средини: алуга, аљина, иљада, ришћанин, Ристос,

али: стреха, снаха (и старије шнаха), сиромах, пух, страх, орах (биљка),

њихов, нахерен, ухо (ређе уво), могаху, носаху, виђаху, пецијаху, оћах/ћах,

шћедох и сл. Нема супституције сугласника х другим сугласницима ако се

изузму случајеви који су факултативно-паралелни: āoх мене! и док мене!,

пухтат и пуктат, затим бува и буха, мува и муха, или потпуна замјена:

пуват, заувар, и сл. У унутрашњости ријечи х може да се изгуби: граорина,

граорас и низ, наравно, сличних случајева. Често се среће у ген. множине

именица и придјева (поповах, кућах, селах, лијепијех, зеленијех итд.), али код

најстаријих генерација.

Супституција x из групе хв иде према ф или према в, а најчешће се

паралелно замјењује једним од ових сугласника: фала ви, фала богу, али и

вала богу, фатат/ватат, уфатит уватит, потрефпт/потревит, фаме

ља/вамеља. Само је фалиша хвалисавац. Различита реализација сугласника

в и ф нарочито се осјећа у номиналним формама, али још чешће у изговорној

реализацији. Ф. је најстабилније у ријечима страног поријекла, премда и у

њима алтернира са в, док се в често губи у позицијама између а и о: ђао,

прао право, тим правцем, ђаољи, ђаољдм, али се губи и сажимањем са дру

гим гласовима: чоек (од човјек), чоче (< чо/вј/ече), бђен (од овођен), или у

положају пред љ: стаљат, попраљат, испраљат, затим испред р: сраб, сра

бав. Изузетно ријетко се јавља мјесто п: љевше (али је чешће љеше).

Групе вн и мн се паралелно јављају у истим позицијама, па имамо:

давно и дамно, дивно и димно, гувно и гумно, јавно и јамно.

Овдје не наилазимо на мијешање латерала л и љ, што се среће у неким

говорима Црне Горе, нарочито онима који су у додиру са албанским језиком.

Такође нема промјене финалног ђ и ћ у ј{истина, Пешикан је забиљежио у

Загарачу свуј, нав. дјело, 127, али можемо рећи да је то само случајно тако

реализовано, јер је овдје свуђ, свућкудијен, гдј, некуђ, никуђ и сл.). Такође

нема обезвучавања звучних сугласника на крају ријечи.

Сугласник ј у овом говору је у неким позицијама ослабљене артику

лације а у некима се губи. Обавезно се губи у 3. лицу мн. презента глагола

шесте врсте: пјевау, играу, читау, док се чува у истом облику глагола четврте

врсте: чују, кују, снују, грају, путују и сл. Алтернативно се губи или чува у

првом дијелу сложенице суперлатива: најбољи и набољи, најтањи и натањи,

најдебљи и надебљи, при чему се у бржој говорној реализацији у овом

положају јчешће губи. Између самогласника и и а се добро чува: вијат,

гријат и сл., али између у и е се или губи или се мјесто њега добија посебна

артикулација неслоготворног ц: чујем и чуцем, путујем и путуцем, чак и
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чуем, путуем и сл. Између и и о такође се чује ц: хтицо, сицо, смирицо итд.

Губи се између а и и: гаит, таит и сл., као и у м. роду придјева типа: пачи

пачји, мачи мачји, вучи, двчи, али у ж. и ср. роду остаје: вучја, зечја, вучје,

зечје, тичје, изузев двча, гдје се губи, као и у двче. Компаративни завршетак

-ији се редукује у -и: сиромашни, мили, стари, јужни, као и код именица

које се завршавају на -ија: Илин, Милан (од Илија, Милија) и сл. И у при

дјевским образовањима од именице бог, ј се најчешће губи: божа ти вјера,

божи жаропек и сл., али и: божји, божја, божје, при чему преовлађују

форме без ј. Овдје је оружје, приморје и сл.

Код најстаријих говорника групе сн, зн, сл., зл прелазе у шн, жн, шл,

жл: шнаха, жнадем, шлинав, на жли пут и сл., али нестанком најстаријих

генерација нестаје и та појава (данас је скоро немогуће наћи тако старе ин

форматоре који чувају особине старог стања).

Финалне групе -ст, -зд и -шт остају без крајњег прекидног дентала:

радос, милбс, гроз, баз, праш, вљеш и сл.

Група -ћ(с)ки прелази у -цки: нишицки, пешицки, а групе тски дск

дају цк: брацки, тивацки (; Тиват), маљацки (; Маљат, брдо у Бјелопа

влићима), београцки, титограцки, нардцки, љуцки, љуцкоћа, љуцковина.

Паралелно се срећу групе тњ и ћн: кутњи и кућни, нотњак и ноћник.

Група зр добија сугл. д. у средини, па имамо: здрак, здрело, здријеват,

забиљежено је чак и Приздрен. -

Јекавско јотовање сугласника д и т је потпуно: ђед, ђевојка, међед,

прађед, ћерат, ћешпт, поћерат, поћераш и сл., као и с и з, гдје се поред ć

и 3 од снје, знје јављају и облици новог или јекавског јотовања: ćati ce,

сакти се, ćyтра и сл., Зеница (чешће зеница), изес, изелица, кози, козавина

и сл. Јекавско јотовање лабијала паралелно је са нејотованим облицима, па

имамо: невљеста и невјеста, пљесма и пјесма, вљеш вјешт и вјеш, вљеpe

ница и вјереница, бљеште и бјеште, бљесмо и бјесмо, мљесто и мјесто,

мљехир и мјехир итд. Јотовање лабијала је чешће у брзој говорној реализа

цији, а у усамљеним примјерима и споријем говорењу — ређе.

Као што је познато, ово је типично ијекавски говор. Свако дуго јат

дало је ије: нијесам, бијесан, сијено итд., док са кратким јатом ствар стоји

нешто другачије. Префиксално прђ- дало је углавном пре-: прендс, превоз,

пређе (раније се јављало и приђе), али има и ијекавских форми: пријекор (и

прекор), пријечац, пријеклад. Секвенца рђ дала је ре: речица, решење (новије

и књишко), горет, старешина, старешинство и сл. Само је: сијат, усијат,

cрио, стио (шћела, шћело), али биљег и бјелег. Нијесмо нашли оне „икави

зме“ катунског типа, који су некада обиљежавали, изгледа, и овај говор, типа:

приђе (овдје је само пређе, али пријед), сиђет, заповиђено заповијеђено, за

повиђет. Ту је само кućело, кućелица, кućелпт се, укićелпт се и сл.

Акцентуација у говору Загарача је двочлана: постоје само два силазна

акцента (- и м). Дистрибуција је слободна, што значи да се било који од
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ова два акцента може наћи на било ком дијелу ријечи: данас, поповски и

поповски, жена, жене, ж ђецом, Загарач, Загарчанин, Перо и Перд итд.

Прецизније речено, потпуно је слободна дистрибуција само дугог акцента

(радим, запишемо, жене), док је кратки уклоњен с крајњег отвореног слога

(жена, попа, дна; рука, глава, жуто), али не и са затвореног (поток, данас,

народ, закон, писат, ден, овдјен, бњен). Појавило се и овдје оно староцр

ногорско преношење акцената с крајњих слогова (наравно, само у виду си

лазних, што значи да су пренесени акценти сачували своју природу, а про

мијенили су само мјесто): Перо и Перд, Стане и Стане (код хипокори

стичких образовања „враћа“ се све више старо стање, а пренесени се чује

код најстаријих особа). Тако се овдје од жена добило жена а не жена, нога

а не нога, стријела а не стријела, рука а не рука итд. То значи да је у

највећој мјери елиминисан кратки силазни акценат с крајњега слога (изузев

што се код хипокористика враћа), тако да овдје нема типа: жена, свила, али

има стрпко, бато и сл. (уопште код хипокористичких образовања) поред

страко, бато и сл. Кратки акценат се понекад преноси на дужину са крајњег

затвореног слога (асталом, кошћеловачом, башком). Остаје кратки силазни

на крајњем отвореном слогу, поред хипокористика, и у сандхију, тј. испред

енклитика: какав си, јеси ли, оће ли (али оће), нека га (али нека), али једва

су дошли. Присвојни придјеви од личних имена имају сљедеће акценте:

Бождв, Пердв, Драгдв, Станин, Марин.

Неакцентоване дужине се могу наћи и испред акцента и иза њега: Мп

pдв, Јовдв, Марин, крушака, јабука, трешања, причалица (Гмн.) итд.

Врло је изражена појава преношења акцента на проклитику: на зид,

под зид, иза зида (али иза куће), низа зид (и низ зид), проза зид (ређе проза

зид), под реп, при тријему, у главу, у нос, у Ника, у Васа, код Маша, не

знам, не знаш, не зна, устијело, д Перу (на овај предлог се у новије вријеме

све мање преноси акценат), из града (у зору, у воду, у ногу, у око и сл.) итд.,

како видимо, дуги акценат преноси се на проклитику, чешће него кратки. Код

хипокористика се преноси дуги силазни (Перо: у Пера, али и у Пера). Пре

носе се, дакле, само стари акценти, па отуда у иза куће таква могућност не

постоји (јер је ту био метатонијски кратки акценат). Паралелизам је у типу

проза зид и проза зид, низа зид и низа зид.

У морфологији биљежимо само неке појединости:

У Нjд. именице ж. рода хипокористичког образовања умјесто завршног

а имају е: Маре, Стане, Јоше, Драге (у ген. Маре, Стане, Јоше, Драге); оне

могу имати пренесен дуги акценат на први слог или задржавају стари кратки

на другом (крајњем).

Именице на -ад имају алтернативне завршетке у ДИЛмн.: теладима и

теладма, јагњадима и јагњадма, чељадима и чељадма итд.
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Именица дан има у генитиву дне и дневи (о Ђурђевудне), али се облик

дневи појављује и као номинатив односно акузатив множине: Наопако ти

дневи одили! (клетва)

Именица брав у ген. jд. може имати ликове брава и бравета (Немам

ниједнога угојенбга бравета у бвце).

У инстр. једнине преовлађује наставак -ем: краљем, бројем, гнојем, а

код именица на -p овај наставак алтернира са наставком -ом: секлетарем и

секлетаром, господарем и господаром, али: вампиром, путијером. У инстр.

jд. је: крвљу, машћу, кошћу, смрћу, нијесу нађени облици крвљом, смрћом,

машћом, сољом и сл.

Замјеница сав гласи вас, али сва, све, сви.

Лична замјеница 1. лица у дат. и лок. jд. има облик мене (: мени у књ.

језику), а тако и лична замјеница 2. л. и повратна замјеница: тебе, себе (: теби,

себи). У дат. мн. су искључиво облици ни и ви (: нама, вама), а у акуз. мн.

не и ве (: нас, вас).

Чува се стари облик свиколици, као и колицина, неколицина, николи

цина.

Стара придјевско-замјеничка деклинација је задржана: нашијех,

нашијема/нашијама, њиховијех, њиховијема/њиховијама, зеленијех, зеленије

ма/зеленијама итд.

У промјени простих бројева чују се датив и инстр. бројева два, оба,

три, ређе и четири: дошла сам ш њима тројма, срела сам се ш њима трема,

дбојма ћу ја рећ, речи онијама четворма да не иду прео долина, итд.

Глагол хтјети, овдје шћет, има промјену: през. дбу, дбђеш, дје, демо,

дheте, дите, аор. шћедох, шћедосмо, импф. шћадијах, шћадијасмо, шћадија

ху, р. пр. стио, шћела, шћело. Глагол јес јести има р. пр. ио/ицо, јела, јело,

аор. једoсмо, импф. јеђасмо. Алтернирају облици печијах и пецијах, течијах

и тецијах, стрпеу и стрпасу, врху и вршу, гађау и гађу, рађау и рађу, биднем

и будем (и бидем). Само је бачат, бачит, бачио. Ту је: бривпт и бријат,

бривим и бријем. Глагол мислити се у спрегу може употријебити и као ја

мним, али изузетно ријетко, тако да практично нема глагола мнити. Ту је

мишљах а не мњавах.

На -у у 1. лицу једнине презента се завршавају глаголи: могу, дбу, виђу,

нећу, вељу (али велим је у честој, могло би се рећи паралелној са вељу, упо

треби). Ту је и облик помогу: доћу да ти сутра помогу на сијено.

У глагола немо (императив) изгубило се финалној (по правилу се губи

и у императиву глагола пете врсте — пјева, игра, мј. пјевај, играј, али не и

обавезно). Забиљежени су облици императива не продаи, не зафркаи и сл.

Познате су форме прилога типа: бден, овдјен, ондјен, овдјенаке,

овођеначкле, тудијен, свућкудијен, свућкудијенаке, свућкудијеначкле, игђе

(ређе иђе), нигђе (ређе нађе), кудијен (нема облика куда, али има куд: куд га

ђеде, куси кренуо?).
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Од прилога за вријеме издвајамо: тадер, тадераке, тадерачкле, задо

вијек, задовијека, васивијек, пређе, потље, послијед, послиједачке, ондан и

огдан, таондан и тāогдан, ондвечери, таоновечери, преоČутра и прекосутра

и мултипликативне изразе типа: дваш, триш, четириш, затим: узачас, али у

девет злијех часах.

Прво што се у области синтаксе запажа јесте употреба акузатива умје

сто локатива код глагола мировања уз предлоге на и у (Живим у Београд,

Седим на столицу). Изузетак чини употреба предлога у у конструкцијама

типа: у чем си се наша дођи, видиш ли е у њем нема ништа; у њем нијесмо

нашли ни зрна и сл., гдје су чем и њем у ствари локативски облици са изо

стављеним у.

Нијесмо забиљежили конструкцију типа: врћу те капетана, коју по

миње М. Пешикан (уп. нав. дјело, 188), већ у таквим конструкцијама иде

предлог за (поставили су га за капетана и сл.). Изразита је конструкција

мимо народ (= не као остали народ), мј. мимо народа.

У инструменталу са глаголом бити јавља се именица ђевојка: Ка сам

била ђевојком, често су ми зборили е се нећу удавате сам радила мушке

послове.

Поред тога што се употребљава са генитивом, предлог без иде и с

номинативом: Сви су дошли без Јелена (= осим Јелене). Предлог кроз упо

требљава се само у облику проз. Предлог сta) с генитивском или инстру

менталном синтагмом употребљава се и у облику су: доша је су пет друга

(са инструменталном је с или са), а предлог у иде и уз генитив: поша је у

Марка, видио сам је у Илије, али и у конструкцијама типа: у њих су лијепа

чељад, у Милоша расту лијепе ђевојке. Нако у значењу осим је у честој

употреби.

Напомињемо да у овом говору постоје сви глаголски облици које има

српски језик осим гл. прилога прошлог. Аорист и имперфекат су живе ка

тегорије, нарочито у приповиједању.

Везник аоли има значење кад ли, ево: таман бљех доша, док доли и

њега. Модална речца дати, у значењу зар, ваљда (које није у употреби),

изузетно је високе фреквенције. Речца ком (у значењу чим) не употребљава

се, а била је раније у употреби. Речца почем се употребљава у значењу којим

случајем (да га нијеси почем споменуо да ми врне паре), али и у значењу

јер (избио га је почем је пуштио живо да поара). Речца теке има временско

значење (рећу му теке дође), али се јавља и као појачајна речца (добро,

добро, теке ћеш ми платит нако те не уфатим), у значењу само ако а чешће

заиста“. Овдје се употребљава и временска конструкција у које, у функцији

везника чим, када, нарочито у приповиједању (у које дођосмо у Подгорицу,

виђесмо е нијесмо понијели све што ни треба за пасош).

Упркос овим неколиким напоменама о особеностима говора Загарача,

не бисмо га могли издвојити из комплекса средњокатунских говора, а од
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књижевног језика га углавном издвајају двоакценатски систем (нема узла

зних акцената), помијешан Локатив и акузатив, те генитив множине и локатив

множине (тип: опија се по кафана, налазе га пљанбга по конавала и сл.),

док друге особености могу да се нађу углавном у свим другим средњока

тунским и уопште ловћенским говорима. У цјелини га са књижевним језиком

изједначава артикулациони систем свих тридесет стандардних српских гла

сова, а разликују наведени сугласници Č, 3 и 8.

2. Оречнику говора Загарача

У изради речника говора Загарача покушали смо да направимо што је

више могуће речник диференцијалан (разликован) у односу прије свега на

књижевни језик, али и на околне говоре. Наравно, у томе се није могао по

стићи резултат који би одсликавао само лексику Загарача, јер посебне, ау

тохтоне загарачке лексике, што важи и за било који други говор, има врло

мало, она се може свести на неколико десетина лексема. Тражили смо што

старију лексику, ону која је карактерисала сеоски начин живота, иако у За

гарачу нема куће која нема макар по једног интелектуалца и добро школо

вана човјека, па од новије лексике једва да смо унијели коју ријеч (ако је

унесена, то је у речнику назначено као новије). Но, ни ту, дакле најстарију,

лексику није било могуће сву прикупити, иако је први од аутора прикупљао

речнички фонд загарачког говора више од тридесет година, иако је ауторима

загарачки говор матерњи, па је, наравно, доста тога остало незабиљежено

што би могло да се нађе у једном речнику ове врсте. Због тога то и није сав

речник старе загарачке лексике, јер су изумрли стари занати и многа зани

мања из прошлости, измијењен је начин живота, унесена је нова лексика,

такорећи — формиране су нове терминологије. Само најстарији Загарчани су

могли да дају пуније податке о старој лексици, али о неким занимањима из

прошлости ни они (нпр. из ткачке терминологије ни код једне старице није

било могуће добити потпуне податке). Ово је још мање сав речник Загарача,

јер постоји богата новија и нова лексика која је у свакодневној употреби, а

стара се заборавља јер није у употреби. У Загарачу је начин живота толико

измијењен да више нема оних занимања која су га карактерисала, нпр. у

међуратном периоду — када су били више развијени и сточарство, и пољо

привреда, нарочито воћарство (које је и данас добро развијено), на неки ми

нијатурни начин и шумарство итд. Нове лексике у речнику по правилу нема

(ту се неће наћи ријечи какве су: радио, транзистор, телефон, продавница,

социјализам, капитализам, устав, закон, предузеће, фабрика, ауто, бицикл,

лимузина итд., итд., а сва та лексика данас постоји у говору Загарача и За

гарчана).

У речник смо унијели и нешто лексике која се може сматрати општом

за српски језик и његове народне говоре, јер је то било потребно да би се

ВИДИО СИСТем ЛексичКИХ односа, систем именовања И раЗМИШЉања, а Каткад
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и због захтјева лексичке географије, тј. постојања или непостојања одређених

ријечи у овом говору. Највећи број таквих ријечи је кратко објашњен али

по правилу није даван илустративни материјал, тј. ниjeсу давани примјери

(за цијелу лексему или за поједина њена значења). То је зато што се зна да

не постоји ни један народни говор који нема општу лексику, заједничку за

све говоре или већину њих и за књижевни језик. Уз такву лексику смо на

стојали да дамо она специфична значења која се јављају у овом говору, или

специфичну лексику, односно ријечи које у цјелини или дјелимично имају

другачија значења него у другим говорима или у књижевном језику. Постоје

у речнику ријечи које се данас не употребљавају, или се изузетно ријетко

употребљавају, или чија значења данас не знају ни средње генерације За

гарчана. За таквом лексиком смо и трагали, али је нијесмо нашли много,

Иако смо у току дугог прикупљања имали много информатора којих данас

нема међу живима а који би, да су живи, данас имали по стотину и више

година. До старе лексике се овдје увијек тешко долазило, нарочито у периоду

послије Другог свјетског рата, јер се становништво много школује, много је

запослених у градовима, тако да се једва може говорити о правом сеоском

начину живљења, чак и оних најстаријих, инокосних домаћинстава. Загарач

има веома много интелектуалаца различитих узраста и усмјерења — ту је

десетак доктора наука, ту су писци, филмски и други редитељи, универзи

тетски и средњошколски професори, љекари, инжењери најразличитијих

струка, тако да буквално не постоји домаћинство, било оно организовано

сеоским начином живота било другачије, које нема високог интелектуалца.

у кући. Наравно, тако је дуги низ година (још од међуратног периода) и то

је морало имати утицаја на измјену лексичког система у загарачком говору,

И СВе ВИШе Гa ИМa.

Речник садржи око 10.000 ријечи и макар три пута толико значења,

што значи да може успјешно да представи дијалекатску лексику загарачког

говора, али и говор у цјелини. Наравно, како смо истакли, лексика Загарача

је много богатија од овдје презентоване, али се није жељело да се прави

потпуни речник говора, што значи да је остало неколико пута више ријечи

које у речник нијесу ушле од оног броја које он садржи.

Како се види, у речнику постоје различити ликови истих ријечи. Ти

различити ликови у речник су уношени на мјеста која им припадају по

азбучном реду. Паралелни ликови нијесу понављани у случајевима када су

они по мјесту према азбучном реду блиски, јер их тако читалац може наћи

на једном мјесту. На примјер, два лика ријечи гужва (гужба и гужва) дати

су на једном мјесту, јер би се да је лик гужва поновљен тамо гдје му је по

азбучном редосљеду мјесто исувише понављали ликови који су по мјесту

блиски један другоме. Такав је случај са низом ријечи. Рецимо, лексеме

душман и душманин, диван и диман, довијек и довијека и сл. дати су само

на по једном мјесту, како се у близини не би понављали различити ликови

и тако просторно оптерећивали речник. Међутим, ако су различити ликови
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ријечи по азбучном реду више удаљени једни од других, у таквим случаје

вима стављани су сви ликови на мјеста која им припадају по азбучном реду.

На примјер, на једном мјесту се налазе лексеме домадеца и думадеца, али

је и лик думадеца поновљен тамо гдје му је мјесто по азбучном реду. Ако

су у другом, удаљенијем лику дати примјери, онда се тај лик није упућивао

на онај први, али ако примјери нијесу давани, код другога лика је стављено

одређење в.(иди), или је једноставно уз такву ријеч дат синоним који одго

вара лику уз који су наведени примјери. Тако је унесено гулит и жулит, и

код гулит су дати примјери, а код жулит — само граматичке ознаке и

значење гулити. Или, нпр., уз лик желуда жир дат је и лик џелуда, а лик

џелуда поново тамо гдје му је мјесто, гдје у ствари служи само као маркер

(као доказ да тај лик постоји), са граматичким ознакама падежа и рода, и

упућивањем на лик желуда. (Тако имамо: желуда и целуда, генитивни на

ставак -е, ознаку женског рода и, на крају, значење: жир (од храста), а код

слова и — џелуда, -е, ж, в, желуда.) Настојали смо, дакле, да што мање

понављамо исте ријечи и да дајемо примјере, без обзира на то што су у

питању различити ликови, али ако су ликови били удаљени један од другога,

тада смо сваки од њих наводили као посебне одреднице.

Код различитих ријечи које имају иста значења стављали смо квали

фикатив уп. (ореди). На примјер, код ћибрит шибица стављена је ознака

„уп. фурмина“, и обрнуто — код фурмина стављено је „уп. ћибрит“.

Код глагола који имају и повратну форму гдје се год могло то учинити,

повратна замјеница се стављена је између заграда, иза чега слиједе значења

и примјери и повратних и неповратних значења. У томе се, међутим, није

увијек ишло досљедно и исцрпно. Нијесу обавезно давани примјери и једне

и друге форме, нарочито тамо гдје читалац из датог примјера може за

кључити да глагол има и ону другу форму, тј. и ону за коју није дата илу

страција.

Словни знак који се налази међу заградама означава факултативност

гласа који обиљежава: нпр. ла(к)ше може да се изговара и као лакше и као

Лatlle.

Одреднице су дате у лику који се реализује у говору, дакле изворно.

Све су акцентоване, а граматичка обрада је обухватила врсту ријечи — она

је за именице означена наставком генитива, код придјева ознаком сва три

рода, код глагола наставком 1. лица једнине презента (чак и код безличних

глагола), код прилога ознаком прил., а код узвика и речца одговарајућом

ознаком. Везници и бројеви су давани изузетно ријетко, само ако је требало

дати интересантан номинални облик, или значење, или какав фигуративни

однос.

При тумачењу одредница настојало се да се води рачуна о томе да се

ради о једнотомном речнику, у којему није могуће, као у вишетомним речни

цима, давати сва значења издвојено у посебним тачкама означеним бројевима
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или словним знацима (у функцији општих бројева), него се настојало да се

значења што је више могуће групишу. Гдје су се значења јасно одвајала

једна од других, то је и назначено нумеричким ознакама, арапским бројеви

ма, или додатним општим, код фигуративних значења по правилу општим,

а сродна или блиска значења су се одвајала тачком и запетом. Тако су се

избјегла претјерана раслојавања значења, а примјери односно илустрације

тих значења давани су слободно, иза навођења свих значења, при чему при

мјери не прате увијек и редосљед датих значења.

Природа говора је диктирала да се категорија израза (изр.) не обрађује

по принципу строгих лексикографских поступака, јер смо сматрали да ра

знолика обрада неће ометати разумијевање значења.

По правилу, уз одреднице су давани и примјери. Само у ређим случаје

вима давано је по више примјера, јер смо настојали да са што мање примјера

дамо што јасније илустрације значења. Код неких одредница смо дали све

примјере које смо нашли у грађи из записа са терена, па се у таквим случаје

вима лакше уочавају оне значењске финесе које и нијесу могле бити детаљно

разрађене у формулисању значења. Позитивна страна тога је и у томе што

се на основу већег броја примјера може закључивати и о другим, не само о

лексичким особинама говора Загарача, тако да смо убијеђени да је на основу

грађе која илуструје одреднице овог речника могуће успјешно направити и

дијалекатску монографију овога говора. У примјерима има облика и форми

ријечи, синтагми и реченичних конструкција који се никако не би могли

видјети из самих одредница, тако да речник у цјелини није само лексикон

дијалекатске лексике овога говора него и његова шира и продубљенија слика.

Природа речника, као и сваког другог, захтијевала је употребу

скраћених ликова одређених квалификатора, тј. скраћеница, па их наводимо:

адј, адјектив, придјев жарг. жаргон

аор. аорист замј. замјеница

арх. архаично, застарело заст. Застарело, архаично

аугм. аугментатив, повећано значење зб. збирно, збирна именица

безл. безлично и инструментал

6. види, видјети изр, израз, фразема

6еЗН. ВCЗНИК ијек ијекавски

Г ГСНИТИВ имп. Императив

2/1. ГЛaГОЛ, ГЛaГОЛСКИ импф. имперфекат

2/7. 11M. ГЛaГОЛСКа ИМСНИЦа итд. и тако даље

Д ДаТИВ јд. једнина, сингулар

дем, деминутив, умањено значење књ. књишки, књижевни

др. друго, други л. ЛИЦе, ЛИЧНО

3}C. женски род лм. мушКИ род
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мј. мјесто, умјесто

„ЛИН. можина, плурал

Н НОМИНаТИВ

неодр. неодређени придјевски вид

непр. непромјенљиво

несвр. несвршени глагол

об. обично

одр. одређени придјевски вид

ономат., ономатоп. ономатопеја

пеј, пејор, погрдно, пежоративно

ЗнаЧеЊе

pl. МНОЖИНа, Плурал

pl. tantum, pl. t. именице које немају

ЈедНИНе

перф, перфекат

повр. повратни глагол, повратна за

мјеница

пр. придјев, придјевски

през. презент, садашње вријеме

прил. прилог

p. радни

С. средњи род

свр. лагол свршеног вида,

тренутни глагол

синг. једнина, сингулар

СЛ. СЛИЧНО

супр. супротно

супст. супстантив, именица, супстан

ТИВИЗОвано, поименичено

Пош. ТОПОНИМ

трп. трпни

узв. узвик

уп. упореди

фиг, фигуративно, пренесено

ЗHaЧСНоe

хип., хипок., хипокор. Име одмила,

хипокористик

цркв. црквени

шатр. шатровачки

Аутори су сматрали да ће бити од научне користи да се као додатак

речнику да ономастички систем Загарача, па је у том циљу преузет рад Драга

Ћупића Ономастика Загарача из IV књиге Ономатолошких прилога САНУ

(Београд 1983, стр. 345-387), у којему су извршене само ситније исправке

и допуне. На тај начин добијен је и општи лексички и, посебан, ономастички

лексички фонд Загарача, тако да читалац поред речника говора може сагле

дати и систем презимена, имена, имена одмила и надимака (породичних и

личних). Све заједно чини лексички систем говора јер се општа и онома

стичка лексика допуњавају.

Београд, јуна 1997.

Аутори
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а, везн. или, чим. — Узео га а ја а ти,

сведно је. Рећу му а дође да ти се јави.

абаз, -а, м. (заст, и ријетко) животи

ња, брав, бесловесно створење, будала

ста особа, тупавко. — Причува те абазе

дати не поарау туђе. Оно је само за чува

ње абаза, низашто друго. Чувам два-три

абаза, то ми је работа. Срете ме данас

они абаз Блажов, умало се препадох, ка

да не сличе чељадету.

абер, -а, м. 1. глас, порука, обавје

штење. — Добили су абер да им је син

погинуо. Има ли каквога абера од онија

из Америке? Доша му је, вели, абер да

му је пријатељ умро. 2. интерес, воља,

жеља, хтјење и сл. — Немам ти ја абера

за дуван. Никад нијесу имали абера за

нас. Реци ако немаш абера, нећу те ћерат.

абетић, -а, м. горње парче одјеће дје

тета. — Обуци му какав абетић да му

не бидне ладно.

абетун, -а, м, горњи дио одјеће, дола

ма. — Имаш ли какав абетун да обучеш

сврх фањеле?

àваз, -а, м. 1. глас, јавка. — Доша ми

је аваз из рода да ми је стриц болесан.

2. обавјештајац. — Уфатили су били јед

нога аваза талијанскога, и све им је река

ђе ће Талијани.

аветан, -тна, -тно луцкаст, будаласт,

неинтелигентан, неразуман. — Млађа

шћер му је аветна, јеси ли видио, не уми

је лијепу прозборит. Ово је дијете, тако

ми бога, аветно, ништа не разумије.

аветање, -а, с. гл. им. од аветат. —

Остави се аветања, уозбили се више! Цио

му је вијек проша у аветање, нити је што

учио нити је што паметно радио.

А

аветат, аветам, несвр. П. 1. правити

глупости, лудовати, причати којешта,

радити нешто глупо, бесмислено. — Не

авета цијелбга живота, нб се опамети!

Што нб авета Милош? Аветала је по Бе

ограду два мјесеца, па се вратила нагрд

на. Што аветаш по цио дан, буди једном

паметан! 2. беспосличити, базати, ићи

без циља. — Ништа не ради, нб по цио

дан авета от куће до куће. Немо аветат

по граду, брзо се врни. II. - се изругива

ти се на нечији рачун. — Видиш ли да

се аветау с тобом! Авета се народ ш њим,

ка да је полудио.

аветиња, -е, ж. Замлатаста, непа

метна, неинтелигентна, приглупа особа,

будала. — Виђе ли како она аветиња од

Милана данас аветаше пред онблико

људи. Не зна то ништа, то је аветиња, ја

дан. Нема се што с оном аветињбм

причат, ништа оно не зна. Мичи ми ону

аветињу од ђеце. Не дира(ј)те ту авети

њу, може што излајат. Како се, аветињо,

не снађе да јбј одговориш.

аветлук, -а, м. глупост, непаметан

поступак, беспосличење. — Рекла сам му

да ми не чини аветлуке но да узме ту

ђевојку, неће наћ бољу. Мани се аветлу

ка, но почни нешто да радишка и ти дру

гови.

аветник, -а, м. аветан, неразуман,

непаметан човјек... — Не доводи ми оно

га аветника више у кућу, ш њим се чеља

де не може споразумјет.

аветница, -е, ж, непаметна женска

особа. — Немо(ј) дават оној аветници да

ти чува ђецу! Оженио се оном аветни

Цбм.
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аветно, прил. неумјесно, луцкасто,

будаласто, неразумно. — Аветно ти је да

сам идеш, послуша старије.

аветнут, аветнем, свр. направити

аветлук, направити глупост; изгубити

свијест, полудјети. — Аветнуо си што си

купова ону ливаду у Николе. Јесте ли

чули е аветнула она најмлађа шћер кума

Јована.

аветоват, -ујем, несвр. правити глу

пости: беспосличити. — Не аветуј нб

прича(ј) што су ти рекли! Не ради ништа

но по ваздан аветује по селу.

аветуља, -е, ж, непаметна женска

особа. — Сретох ону аветуљу иc Крша,

једва се разминусмо те ме не испсова.

авизан, -a, -o 1. обавијештен, који

зна, који је свјестан. — Авизана ти је ова

мала ка чела, свашто зна. 2. обазрив, осје

тљив према другоме. — Мало је авизани

ја чељади ка њих, свакоме оће да угоде.

авизат се, -ам се, свp. доћи себи, схва

тити, појмити. — Док се она авизала што

би, покрадоше јбј лопуже све испред ње.

авијес, -сти, ж, памет, свијест. — Је

ли оно дијете Миројево без авијести, или

се мене чини? Нема то авијести, нб је то

брав божи.

iaвијесан, -сна, -сно свјестан, паме

тан. — Сва ђеца су јој помрла, а остала

је авијесна, видиш, бог јој је свијес

сачува. Да ми боже да останем авијесан,

а што ћу, мора се трпљет.

авлија, -е, ж, двориште (ограђено

или неограђено). —Доћера сам грожђе до

на авлију. Остави дрва у авлију.

ага, -е, м. 1. турски достојанстве

ник. 2. богат човјек, набусит човјек. —

Аге су они, јадан, откако је почео да им

шиље они из Америке паре. Ништа му не

ишти нако да те оћера, ага је то, али не

Знаш.

аговат, агујем, несвр. уживати (као

ага) у богатству, изобиљу и раскоши. —

Фино је њој, богоми, агује на онблико

имање, не фали јој ни тичијега млијека,

а ђеца јбј све што жели приносе.

ада, потврдна речца него шта, јесте.

адвокат, -а, м. 1. судски заступник.

2. (пејор.) заговорник, заступник некога

или нечега у каквом мјесном спору. — Иако

си му адвокат, сви знау е како ја кажем а

не ви двоица. 3. паметна, умна особа без

школе. — Адвокат ти је она, кукала ти мај

ка, не можеш се ти ш њом носит.

адвокатисат, -шем, несвр. стављати

се у функцију адвоката и некога или не

што заступати без обавезе. — Ништа ти

њој не адвокатиши, нб кажи право како

је било.

адет, -а, м. обичај. — Разликују се

наши адети од вашијех. Пријед смо се

држали адета боље но данас. Заборавили

смо адете о слави.

aе, узвик говедима да иду— Ае, ćИка,

aе!

aер и аир, -а, м. корист, вајда. — Ни

јесам од грожђа ове године гледа аера.

Имали смо мало аира от смокава. Мали

је аир од тога нашега фрута. Нема, да

богда, аера ни от чеса својега!

аждаја, -е, ж. 1. огромна змија. — Оно

што су нашли на Котлијеш је била ажда

ја, било је у њу више о два метра, таква

се змијурина није више појављивала. 2.

ала, митско чудовиште. — Причало се

како су око Букумирскога језера људе

ноћу нападале све некакве аждаје и чудо

вишта. 3. халапљиво биће. — Шаруља ми

је аждаја, треба јој зимус три стога сије

На.

азгам, -а, м. набусита особа. — Виђе

ли ти онога азгама како изгрди Милушу?

aир, -а, м. в. аер.

ај, узв. јао, куку, леле. — Ај мене,

мрчној друзи, што ме снађе данас! Ај му

је у срце чим је оста сам у ну пећину от

куће.
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ај, узв. (постао од глагола ићи), имп.

aj(де)мо и ај(де)моте, ајдете и ајте... хај

де. — Ај, отиди до Петра и донеси ми

они маљ да разбијем ови крш на обор. Ај

ТИ С НаМа.

ајбо, речца (најчешће потврђује неку

негацију) тако је, баш тако. — Нећете

ми више овудијен пролазит, ајбо! Река

сам му, ајбо, е га нећу пуштават док ми

не врне што сам му да на зајам.

ајван, -а, м, 1. животиња. — Нема

ми ко чуват ове три-четири ајвана нб их

саме пуштајем усте стране, па што уфа

те. 2. глупа особа, непаметна особа. —

Немо рећ ономе ајвану е сам ти да е ће

ти одмах тражит да му позамиш.

ајдук, -а, м. 1. хајдук. 2. одважна,

спретна, снажсна особа. — Не можеш се

ти јакат с онијем ајдуком, одмах ће те оба

лит. Ајдук је то, мој брате, све му баста.

ајдуковање, -a, c. учешће у хајдучким

дружинама, хајдучки живот. — Било је

овођен ајдуковања и прије првога рата.

ајдуковат, -ујем, несвр. учествовати

у хајдучким походима и пословима, хај

дуковати. — Ајдуковало је неколико За

гарчана, али су престали ка се први рат

завршио, потље нијесу одили у ајдуке.

ајдучица, -е, Ж. 1. хајдучица. 2. одва

жна, спретна, снажна ж. особа. —

Можеш ли што оној ајдучици од невље

сте? Може, каква је ајдучица, промијенит

десет мужева.

ајтер, -а, м, 1. воља, љубав, накло

ност. — Ижљегла си му из ајтера и то

ти је. 2. саучешће. — Оћемо ли одит на

ајтер у Бандиће, умро ни је пријатељ.

ак, -а, м. ветар за приплод, нераст.

— Мало ко држи буђен акове, шкопе их

кат су прасад.

акнут, акнем, свр. 1. треснути, луп

нути, ударити. — Акну ме ониjeм шта

пом, и добро ме забоље. 2. нагло отићи.

— Куђ си то акнуо на зору јутрбс?!

акобогда, упитна речца куда си кре

нуо, куда ћеш. — Акобогда јутрбе на зо

ру, Илија? Акобогда, Милане? Идем у

Град да нешто купим.

aконто, прил. на рачун..., што се ти

че... — Ја бих, аконто тога, у поноћ смио

заспат у грббље. Немоте их акoнтo сиро

маштине жалит, имау они да плате.

акреп, -а, м. 1. некаква опасна живо

тиња. 2. фиr. a. pугоба. — Ђе нађе онога

акрепа да се ш њим ожениш, ада, тако

ми бога, ео како сам стар, наша бих и

љешу и млађу, б. непаметна особа. —

Акреп је то, ништа подбог живи не зна.

ала, але, ж, неман. — Веле е је из је

зера изашла некаква ала пред њу па је

отадер полуђела.

алабука, -е, ж. халабука. — Ништа се

од алабуке и треске није чуло. Мислите

ли с вашом алабуком да ме ишћерате ис

куће?

алабурда, -е, ж, гужва, јуриш, неред,

бука, треска, бучна група. — Направише

некакву алабурду, мишљах е ће се кућа

обурдат. Немо ми додит с алабурдом

ђечине. Алабурда, заметну се кавга!

алав, -а, -о халапљив. — Нијесам гле

дала алавије краве от Шаруље, изела би

одједном по стога сијена.

алавертит се и алавертит се, -ертим

се, свp. схватити, доћи к себи. — Док

сам се алавертила, они ми дигоше све

смокве искотарине. Алавертили смо се

да је утекла пошто смо чули да је стигла

у Подгорицу. Никако да се алавертим

што ме снашло. Чим проговбри, алавер

тих се што ће. Јеси ли се алавертила о

чему збори?

алавија, -е, ж. срећа, срећне околно

сти. — Цијелбга живота га је пратила

алавија у имање, да је кам сија, ника би

му. Има је алавију да остане жив. Лако

ми је с вашом алавијом, сви сте ви

срећни нб паметни.



6 алавијас — алуга

алавијас, -ста, -сто који је срећне ру

ке, срећан, којему све полази за руком. —

Све одиве су ни досад биле алавијасте,

добро су се удавале. Алавијасти су, све

им иде од руке. Била је алавијаста, па се

фино удаде.

алај-барјак, -а, м. турски барјак који

је носила већа војна формација. — Ђед

Сима Милованова је отео Турцима алај

-барјак са Спушке главице.

алак, -а, м. вика, галама, хајка. — Ди

гоше алак на лопове и утекоше. Чује се

некакав алак прет црквом. Прбуђоше сва

тови Владови с пјесмом и алаком.

алакање, -а, с. гл. им. од алакат. —

Остави се тога алакања по Загарачу!

алакат, алакћем и алачем, несвр. га

ламити, викати, хајкати. — Ко оно

алакће на Котлијеш? Нечи сватови

алакћу. Како алактаху, боже мили! Алаче

ка луд.

алал, -а, м, 1. опроштај, благослов,

срећа. — Алал ти (о ријечима) свака! Не

чека од мене алал 2. (у прилошкој слу

жби и у служби узвика) у изразима: — ти

вјера, - ти свака и сл. свака ти част,

браво, честитам!

алалит, алалим, свр. опростити,

благословити, пожељети успјех, срећу.

— Алалићу ти све што учиниш, ако ме

послушаш. Алалио сам му женидбу.

аламуња, -е, ж. 1. а. вјетропир, спа

дало. — Ништа паметно не очекуј од оне

аламуње, да је што зна, не би доша на

ове гране. б. будала. — Не дружи се с

онбм аламуњом! Не зна она аламуња од

Влада ништа. Аламуња од аламуње, не

зна се је ли манити син али отац. Не за

дијевај ону аламуњу е ће ти свашто рећ.

2. невријеме, лом послије олује или града.

— Послије града у лозе остаде само ала

муња и полом.

аламуњас, -ста, -сто вјетропираст,

будаласт, луцкаст. — Перо је млого ала

муњас, а још љут, припази се ка си ш

њим. Што је онако аламуњаста Радоичи

на невљеста?

алапача, -е, ж, брбљива женска осо

ба, торокуша. — Није ми ону алапачу ни

на пут мило срес. Избручи га, алапача,

на пасе обојке.

алат“, -а, м. прибор, оруђе за рад.

алат“, -а, м. коњ црвенкасте длаке,

алатаст коњ. — Појаши ти твојега алата

и дођи ми на славу.

**

алатас, -ста, -сто који је црвенкасте

длаке (о коњу). — Је ли жут или алатас

ДИćöв коњ, знаш ли? И ждријебе јој је

алатасто ка и она.

алаукање, -а, с. гл. им. од алаукат.

— Какво је оно алаукање у долине?

алаукат, -чем и -укам, несвр. урлика

ти, викати, драти се, уп. арлаукат. —

Што је оно те по свуноћ алаука? Алаучу

вукови. Алаучу понекад и љуђи. Алау

чеш ли ти то, Драгане?

алаукнут, -нем, свр. викнути, загала

мити. — Алаукни на те вране е позобаше

жито! Кад сам чува браве, видио сам

вука, и чим сам алаукнуо, утека је.

алва, -е, ж. слаткиш од брашна, ма

сти и шећера; уп. Зерде. — Ми смо при

јед алву звали зерде.

али, везн. aљи, или, зар. — Пођи, али

ми не долази бес куповине. Свеједно је,

узмимо га ти али ја. Али га нијеси мога

зауставит, нб си га пуштио да ти по

бљеже?

алобитан, -тна, -тно халапљив. —

Алобитније краве от Шаруље нијесам

гледала, може одједанпут да изије бреме

сијена.

алобитина, -е, ж. оно што је остало

послије града или олује (о житу, воћу и

сл.), градобитина. — Остала је од грожђа

само алобитина, неће бит ђаоље капље

вина. -

алуга, -е, ж, биљни густиш, увала с

биљним густишом. — Зарасле су у алугу
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оне лозе испод међе. Спуштисмо се ујед

ну алугу, једва смо се извукли.

aљидат, аљидам, несвр. лутати, бес

циљно се кретати, базати. — Аљада по

селу, ништа не ради. Аљидали смо шумом

више о два сата, једва нађосмо излаз.

аљина, -е, ж, хаљина.

аљине, аљина, ж, мн. 1. постељина.

— Пуна јој је кућа аљина, могло би се

смјестит поред њих још десет друга, све

га има — и јоргана, и душека и кушина,

и свега. 2. одјећа. — Вазде носи лијепе

аљине.

ам, -а, м. коњски прибор.

ама, 1. везн. aаи. — Доша би, „ама

нећу имат кад, 2. узвик-речца. — Ама,

нећеш док сам ја жив!

аманати, речца тако ти (ми) бога, је

ли, да ли... —Донеси ми киломеса зГра

да, аманати.

аманатми, речца в. аманати. — Ни

јесам је, аманатми, мога задржат у кућу.

Аманатми божи, нећу ти више никад

ништа куповат. Нека ми још једну зуцне,

убићу га, аманатми божи!

аманет, -а, м. завјештање, завјет,

порука. — Оставио ми је аманет прет

смрт да се удам чим он умре. Славу су

ни оставили у аманет стари. Кад је уми

ра, у аманет је жени оставио да чува нај

млађега сина више од ичеса, е је та мали

нешто болешљив.

амбар, -а, м, 1. остава за храну

(обично посебна кућица). — У амбар

држимо и жито и месо, фиг. богатство.

— Удала се у кућу с пунијема амбарима.

2. мјесто гдје је сакривен предмет у

игри. — Амбар је под овом капбм.

амбис, -а, м. провалија. — Па му је

ауто у оне амбисе кот Пандурице.

амбисат (се), -шем (се) и -исам (се),

свр. пропасти у амбис, уништити (ce).

— Све ће ми жито амбисат она крава,

неја, врни је! Амбиса се, веле, негђе у те

стране с камионом.

амбулија, -е, ж, провалија, велико

удубљење у земљи. — Оно што си ископа

за бистијерну је права амбулија, колико

ће то чудо да ти бидне? Не пушти да ти

упану брави у ону амбулију у Гарач.

американка, -е, ж, врста лозе, хам

бург. — Ову американку ни треба резат

ни прскат и вазде роди доста грожђа.

амин, узв. нека тако буде.— Бог ско

лио на његову кућу невољу! Амин, чоче!

изр. — Погодило се ка у амин.

аминашки, прил. аминујући, повлађу

јући. — Да се није понаша аминашки, не

би догурађе.

аминоват, -ујем, несвр. потврђива

ти, тврдити. — Аминујеш ли ти е

овођен била међа између нас. Не смијем

аминоват, а чини ми се е то.

ан, ана, м, свратиште путника, хан.

— Био је један ан на Чакор ка смо четрес

прве пролазили, не знам је ли срушен у

рат.

анатемате, речца-узвик проклет био!

— Анатемате га било, и њега и свакбга

његовбга, дабогда!

анатемњак, -а, м, 1. проклетник, не

чиста сила. — Срио га је у поноћ некакав

анатемњак у Комуницу и отадер није при

свијести. 2. вук. — Ошомо, анатемњак те

закла! Напали су му били анатемњаци

овце, једва их је одбранио,

андио/андио и анђио анђио, анђела,

м, анђео. — Бако, ђе живе анђели? Андио

с тобом, дијете! Анђио и часни крс сто

ббм, што ти би?

андреса, -е, ж, адреса. — Поша ми је

син у војску, још ми није посла андресу,

не знам ни у кои је град.

андресират, -ирам, несвр. адресова

ти/адресирати. — Оли ми андресират

ово писмо, не виђу?
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анђибула, -е, ж, женски сват, из ро

да младожење, дјеверуша. — Јованка је

била анђибула свакоме своме брату и

браћи о стричева.

антипатник, -а, м. Ђаво; уп. типат

ник. — Мичи се отoлен, антипатник те

сургумиca! Истб ти је и типатник и ан

типатник, ђао и једно и друго.

антрешељ, -а, м. оно што је додато

на товар (на коњу или магарцу), оно

што је сувишно, што је преко могућно

сти издржљивости. — Дода му на товар

у антрешељ које дрво. Прео бремена у

антрешељ су му метнули и једну ваље

вицу с кртолом.

ану, узвик гле, ево, хајде, дела. —

Ану, Јоване, што је ово? Ану, погледа ко

лико је буђе у ови троп.

анџар, -а, м, велики нож, ханџар.

alокле и абкле, одречно-упитна реч

ца, узвик одакле, откуда, није, нема; не,

никако, нипошто. — Јеси ли купова

брашна? Аокле, немам пара. Оће ли доћ?

Аокле. Јесте ли нашли бвцу? Aокле, из

губила се ка да је у јаму пропала. Има

ли ђе брава, видиш ли их ђе? Аокле,

нећемо их изгледа више гледат, биће их

нешто поклало. Је ли ти мали завршио

разред” Aокле, како ће завршит кад не

узима пусту књигу у руке.

аоли, речца (најчешће у конструкцији

с „кад“) док ево, кад ево и сл. — Седимо,

кад аоли Милева. Посиједасмо, аоли он

дође.

аох, узвик бола, туге, несреће јао, ку

ку. — Aох, добога, за онаквијем момком!

Биће ти абх ако те исфрскам овијем ко

шћеловачом! Аoх им је занавијек ка су

остали без онаквога болећега родитеља.

аочкија, -е, ж. именовање козе, краве,

овце ... (об. када се позивају да пију). —

Aочкија, воч! Aочкије оће да пију.

iana, aпе, ж. смрад, пара. — Бије из

њега апа од ракије ка исказана. Ка се

наклониш над ону јаму, осећаш како из

ње бије некаква апа, ка пара.

апац, апца, м. 1. врста воденог гми

завца, сличног корњачи, отровног је ује

да. — У Цркoвницу сам видио у воду

апца, утека сам из воде е сам био бос, да

ме не закоље. 2. фиг. халапљива особа. —

Припази се од Росе, оно је апац, јадо!

ianáш, -а, м. грабљивац. — Припазитб

грожђе, побраће ти га ови апаши.

апашица, -е, ж. грабљива женска

особа, грабљивица. — Није такве

апашице додило у ве крајеве, све покупи

до чеса стигне.

аперат, -а, м. апарат. — Имау све

неке велике аперате (о предузећу-фабри

ци у Америци). Немо ме бријат аператом

ако немаш бритву.

аперација, -е, ж. операција. — Чини

ли су му двије аперације, и није помогло.

Бои се аперације, па неће у болницу. Оли

одит на аперацију?

аперисат (се), -шем (се), несвр. 1.

оперисати (се). — Веле да Драго одлично

аперише простату. Мбраћу се аперисат.

Аперисали су ме двоица доктбра, 2. фиг.

красти. — Аперисала је цијелб љето, све

је пошушњарила што је нашла. Аперишу

лопови по кућа, припазите се!

àпица, -е, ж, халапљива ж, особа,

опасна ж. особа (према водоземцу по

имену апац, који је отровна животиња).

— Кад га је уфатила она апица, мишљах

e ће га сломит, појака се ш њим ка момак

и замало га не обали.

апостолка, -е, ж. (најчешће у мн.)

сандала са каишима укрштеним под

углом од 90 степени. — Ђе купи те апо

стблке? Лијева апостолка ми се окинула.

Иде у апостолке.

апс, -а, м. затвор, хапшење, зграда у

којој су ухапшеници, хапс. — Био је два

мјесеца у апс. Повели су га у апс.

апсанџија, -е, м. затворски чувар,

хапсанџија. — Кад је био апсанџија, тука

је, веле, затворенике, па су га оћерали.
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ä-пус, узвик за тјерање вука. — Кат

сам чува, одједанпут спазих вука, викнух

два-три пута „а-пус, а-пус!“, и он утече.

ар, ара, м, 1. мјера за површину, 2.

част, образ, инат, жеља. — Држи се ара

ка му и отац. Вала ми је ар вазде било

да је пољубим, али ми се не учиње. Ар

ми је да уловим вука е су ми зечеви и

лисице досадили.

žралија, -е, м. онај који хара, који

прави штету. — Миленин магарац је ве

лики аралија, ништа се од њега не може

заградит.

арам, -а, м, 1. проклетство, несрећа.

2. (у прилошкој служби, обично у клетва

ма) нека је проклето, харам, не ваљало

ти, несрећа те снашла. — Арам му било

моје млијеко! Све ти арам моје било ако

ме не послушаш. Што учиње данас од

мене, арам ти било! Немој га тако грдит,

арам је, јадна! Арам му, дабогда, било

све што је у ову кућу изио и попио. Арам

било свакбга ко узео о те сиротиње!

арамбаша, -е, м. предводник, харам

баша. — Сваки дан је арамбаша пред

ђецом те иду на диње у Брда.

Аранђеловдан, -а, м. слава Св. архан

ђела. — О Аранђеловудне ми дбђоше

шћери ж ђецом.

арање, -а, с. гл. им. од арат. — Од

њиховога арања сваке године не може се

живљет, све сатријеше.

арап, -а, м. коњ црне длаке, човјек

тамног тена, тамнопут човјек. — Кат

ћаше појахат арапа и обућ свитно ођело,

није било љешега момка у Град. Новак

је био арап, кожа му је била ка у габеља.

iapáт, арам, несвр. харати, уништава

ти. — Сваке године ми ваше козе apay

лозе, припазите их боље. Неко ми ара

сваки дан ђетелину.

арач, -а, м. присилно одузимање до

бара, харач, порез, похара, штета. —

Никат Турцима Загарач није плаћа арач.

Узима је арач свак, ко је гођ додио. Ка

се скупе на фузбалу пред Задругу и

заврше, направе арач по лозама у долине,

ђаољи гроз од њих не остане.

арачлија, -е, м. и ж. онај који отима,

који узима харач, силеџија, харачлија,

онај који хара, штеточина. — У сваку вој

ску је било арачлија. Прича ми је ђед како

су и буђен долазиле арачлије. Оно није била

војска нб арачлије, ниједна бачва у Зага

рач од њих није остала здрава.

Арбанас и Арбанез, -а, м. Албанац.

—Чим смо побљегли, почели су Арбана

си да ни пале куће. Удала се, веле, за не

каквога Арбанеза у Метохију.

арбанашки, -а, -о који припада Арба

насима. — Свака од арбанашкија кућа

имаше ћенеф унутра.

Арбанија, -е, ж. Албанија.

аргат, -а, м. онај који ради у дома

ћинству за дневну надокнаду, најамник.

— Остали су ми аргати на ливаду, дако

оно покосе до довечен.

аргатоват, -ујем, несвр. радити за

надницу. — Аргатова сам љетбс с братом

по тија планина, косили смо сијено, и

фино смо зарадили.

аренда, -е, ж. обичај да се земља даје

„под аренду“, тј. даје обрађује неко дру

ги и да власнику даје уговорену вријед

ност плодова. — Даћу под аренду

Почкаље, не могу га ове године радит,

нијесам најбољега здравља.

арија, -е, ж, клима, ваздух, свјеж и

чист ваздух. — Излазимо на Лукавицу на

ну димну арију, чоек се комотно надише.

У Загарач је арија љеша нб ђе друго.

арлаукање и арлаукање, -а, с. гл.

им. од арлаукат. — Доста је тога арла

укања, ђецо, умирите се. Оно ништа није

нбарлаукање вукова. Уфатило га је опет

арлаукање.

арлаукат, -чем и арлаукат, -учем и

-укам, несвр. 1, урликати, завијати (о ву

ку или псу); уп. алаукат. — Арлауче Са

вöв пас. Пред Мијајлову смрт Шаров му

је све завија и арлаука. Слуша сам ђе по
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цијелу ноћ арлаучу вукови по брда. 2. га

ламити, завијати гласом попут вука. —

Арлауче Бошко по цио дан за овцама.

Арлаукау у задружни дом ка манити.

арлија, -е, м. онај који држи до ара,

зорлија, инаџија; уп. арџија. — Био ти је

покојни отац велики арлија, што му се

допало, набавио је. Они су арлије, умри

јеће од глади а нете узајмит.

армулика и хармулика, -е, ж, хармо

ника. — Ка си био мали, све си свира на

малу армулику.

армуликаш, -а, м, хармоникаш.

apчит, -им, несвр. 1. трошити, је

сти. — Арчи она ка најздравија, не бој

се е ће остат гладна. 2. расипнички тро

шити. —Арчи паре када му је отац оста

вио благо. 3. пљачкати, красти, отима

ти. — Ови врџопци арче све воће по се

лу, ништа од њих не може остат.

арџија, -е, м. онај који држи до ара,

зорлија, инаџија; уп. арлија. — Био је

арџија и да потроши и да добије.

аршин, -а, м. мјера (појам лијере). —

Каквијем га је аршином мљерио те тако

учинио?

аскер, -а, м. (заст.) турски војник.

бабак, бапка, м. ручка на косишту

косе коју косац држи у десној руци а ли

јевом држи косиште; уп. бабац 2. —

Косиште ми је од јеловине а бабак од

дреновине.

бабарбге, -е, ж. 1. страшило, митско

биће, слично вјештици (по представи о

њој). — Бабарбге је метнула крс на врата.

Препала се од бабарбге. 2. зла жена. —

Мичи ђецу, ēо иде она бабарбге од Раке,

препашће их. Права си бабарбге! Пои

јеђасмо се ја и она бабарбге.

бабаруга, -е, ж, бабарога. — Нека,

мали, е ћу зват бабаругу да те понесе!

астал, -а, м. сто (општи појам). —

Са сви ију са астала а не ка пријед са

онија малија трпеза. Намљести да ручамо

за асталом.

ат, ата, м., Hмн. атови коњ добре ра

се, добар коњ. — Ја сам служио коњицу,

све они атови божи.

aтула, -е, ж. греда на зиду на коју се

наслањају греде и кључеви крова. —

Кључеви и греде су ми јелове а атуле од

тополе. Атула се меће на зида на њу гре

де и кључеви.

аферим, узвик (за одобравање) браво,

тако је. — Аферим, момче, силан си!

Аферим ти га било! Аферим ви га што

сте их онакб дочекали! Јеси ли донио?

Јесам. Аферим!

„ ац и ацомо, узвик за тјерање коза. —

Ац! — позобали веђа(в)оли! Ацомо, сва

ка ми покрепала!

аш, аша, м, ас, кец у картама. —До

био сам сва четири аша, удри ако ми што

можеш.

ашов, -а, м. врста равне лопате, слу

жи за прекопавање, трапљење земље:

уп. ћурек. — Истб ти је ћурек и ашов, нб

код нас је ашов ређе.

бабац, бапца, м. 1. крупна мушкоба

њаста баба. — Није то баба нб бабац,

сад би се појакала с момком. 2. дршка на

косишту, уп. бабак. — Једном руком

држи бабац а другом крај косишта.

бабетина, -е, ж. аугм. и пејор. од ба

ба. — Ајде мало с младијама, што се

дружиш с овијама бабетинама!

бабине, -ина, ж., pl. t. стање породи

ље послије порођаја док још није здрав

ствено и физички добро, понуде које се

дају жени послије порођаја; дарови дје

тету; уп. повојница. — Пријет су жене

на бабине носиле понеки дар ђетету и
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нешто да изеде невљеста, ка колачи, при

ганице, патишпањ, и тако.

бабура, -е, ж, врста паприке. — Уса

дила сам у лучњак пешес бабура, ланик

су биле добро родиле.

баведат, -едам, несвр. лутати, ићи

бесциљно, шврљати. — Нембте баведат

по Граду но се одма кат купите врните.

Немо пуштат ону малу да ти баведа по

селу, већ се зафркунила.

багаш, -а, м, мјера за тежину, 15 kg.

— Наша сам само два багаша кртоле у

долину, Багаш има петнаес кила, али не

ЗHaШ.

баглама, -е, ж, шарка (на прозору или

на вратима). — Не ваљау ове багламе

ништа. Залуду сам четири багламе мет

нуо.

багљав, -а, -о који је болестан од ба

гље, шепав. — Нијесам знава е она мала

Јеленина багљава, једна нога јбј је дати

краћа, па багља.

багљат, -ам, несвр. кривати, шепати.

— Мош ли куђ, ђеде? А, ео, некако ба

гљам, једва се вучем. -

багра, -е, Ж. Олош (односи се и на гру

пу и на појединца). — Превари ме она ба

гра и ували ми слабу кртолу за čеме.

багремар, -а, м. багремова шума, нај

чешће уређена човјековом руком. — На

Почкаље смо имали велики багремар, ваља

ни је и за дрва, и за розге, и за греде на

појату, а багремово дрво је дуговљечно.

бадава, прил. 1. Џабе. — Бјеше данас

живб бадава на пљацу, 2. узалуд. — Ба

дава га молиш, неће ти помоћ ништа.

бадаваџија, -е, м. онај који траћи

вријеме, који ништа не ради, беспосле

њак. — Моја ђеца су бадаваџије, научили

да им приносим да кркау а да ништа не

раде.

бадањ, бадња, м. велика отворена ба

чва. — Имам двије бачве и један бадањ,

а још ће ми требат судбва за грожђе.

Имам један бадањ о двије иљаде кила.

бадат, бадам, несвр. скитати, лута

ти, дангубити. — По цио дан бада по се

лу, ништа не ради. Да није млого бадала,

боље би се удала.

бадијава и бадијаве, прил. 1. Џабе,

врло јефтино. — Данас су брави били ба

дијава на пљацу. Бадијаве сам купио ови

капот. 2. узалуд(но). — Бадијаве га тра

жиш, нећеш га наћ. Бадијава сам ш њом

разговара, није ме послушала. Бадијаве

би ме тражио, нијесам био дома.

бадијавит, -авим, несвр. дангубити.

— Бадијаве ови данашњи момци, нете.

ништа да раде. Не бадијави тамо, нб се

брзо врни.

бадњак, -а, м, храстово дрво које се

ложи уочи Божића. — Јесте ли ове го

дине налагали бадњаке?

бадња неђеља, недјеља уочи Божи

ћа. — Ако у бадњу неђељу некога уда

раш, скакаће ти киле. Бадња неђеља је

неђеља пред Божић.

бадњачица, -е, ж. гранчица коју, кат

кад, уносе дјевојке, за женску дјецу, у

вријеме кад се уноси бадњак, на бадње

вече, „женски бадњак“ (бадњачица иде

уз бадњак, иначе се она сама не може

уносити и ложити). — За свакога

мушкарца уносио се по један бадњак, а

за сваку ђевојку по бадњачица. Бад

њачице нијесу бадњаци, то су шумове

гранчице, и нијесу се вазде уносиле. За

мисли, Милена унијела бадњачицу, вели

— и она има право на бадњак.

бадњеви, -а, -ö који је кисељен у бад

њу, тј. у великој бачви (о купусу). — Нај

више волим осмочани качамак с бадње

вијем купусом киселијем, не умијем стат.

Бадњева вода откупуса је здрава за сто

мак.

бадње вече и бадњи вече, вече уочи

Божића. — На бадње вече налажемо бад

њаке.
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Бадњи дан, Бадњега дана, м. дан уочи

Божића. — На Бадњи дан се не иде у

госте.

бажђет (се), баздим (се), несвр. смр

дјети, воњати, одавати непријатан ми

рис. — Базди она цркотина од мачке, бачи

је у какав шкрип. Бажђела је некаква стр

вина поред пута неколико дана. Базди ка

пас. Бажђећеш ако се не окупаш. Базди

се ка се не купа редбвно.

бажљив, -а, -о који смрди, који је ба

здљив.

баз, базда, м, 1. смрад. — Оćећам не

какав баз око куће, ђе излазите? Чује се

баз од овога сметлишта. 2. фиг. особа ло

шег карактера. —Тб је баз — није чоек.

базат, базам, несвр. лутати, ићи бес

циљно. — База по Граду, ништа не ради.

База је тамо-овамо по свијету, и постарбс

је доша кући. Базам по цио дан от куће

до куће, ништа ми се не мили радит.

базбадијаве, прил. Џабе. — Дадох да

нас на пљацу краву џабе, базбадијаве.

базговина и базговина, -е, ж. Зова. —

Ка сам био мали, правио сам свиралу од

базговине. Дрво од базговине смрди кад

гори.

баздуља, -е, ж, нечиста жена, глибу

ља. — Не узимате вaрeнику из оне базду

ље, све јој је глибаво, нечисто. Река сам

оној баздуљи да ми доноси чистога сира,

ако може. Чека ме једна баздуља дома.

Упореди ове наше баздуље и оне с теле

визора.

бајаги и бајагли, прил. као да, навод

но. — Река му је, бајагли, да ће послат по

ђетету.

бајалица, -е, ж. 1. бајање; женска

особа која се бави бајањем. — Маки, то

су само бајалице, ништа не вљеруј. Вазде

је била бајалица, а не зна е јој нико не

вљерује ништа. 2. врста дјечје игре, у ко

јој једно дијете баја, тј. изговара нера

зумљиве ријечи а други се крију: бесадр

жајно набрајање при „селекцији“ играча

у игри. — Оћемо ли да се играмо бајали

Цá?

бајат, -јем, несвр. 1. причати тихо и

неразумљиво (о дјетету). — Ови мали

све нешто баје у колијевку, када би стио

нешто да ни рече. 2. причати шапатом

као да се дозивају духови. — Тобош

нешто баје за пријеклад, прича са мртви

јема. 3. зијевати. — Кад баје, зине ка

крап.

бак, -а, м. неуштpojeНи во, бик. — Да

си видио како се дофатише бакови Нико

лин и Јованов.

баканџе, -а, ж., мн. војничке дубоке

ципеле. — У војску смо носили дубоке

цревље, баканџе смо их звали.

бакља, -е, ж. свјетиљка од дрвета

које је на једној страни стучено (као да

је од влакна), а тај стучени дио гори,

зубља. — Кад није било фењера, све се

поноћи одило с бакљама, пријед смо збо

pили — са зубљама.

баксуз, -а, м. 1. несрећа, невоља, не

пријатност. — Наша ме баксуз од онога

на(ј)старијега сина, не знам што да ра

дим. 2. лице које прави баксузлуке. — Нај

старије јој је дијете прави баксуз.

баксузан, -зна, -зно несрећан, који ла

ко наиђе на „готову штету“. — Нема

баксузнијега чељадета од ње.

баксузлук, -а, м, баксуз, несташлук,

непријатност. — Стално ме ео неко доба

прати баксузлук, ништа ми не иде од

руке.

баксузник, -а, м. несрећник. — Што

рађаше они баксузник?

баксузница, -е, ж, несрећница. — Она

му се баксузница најстарија поскитала по

свијету.

баксуштина, -е, ж, баксузлук, несре

ћа. — Сналази га сваке године све виша

баксуштина, несретни је но је тежи.

бактат се, бакћем се, несвр. савлађи

вати нешто, мучити се с нечим, борити
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се с нечим. — Не могу се ја бактат ш

њима, јачи су. Ео се бакћем с овијем

ђететом цио дан.

бала, -е, ж. 1. слузава течност која

излази из дисајних органа (на нос или

уста), пјена на устима. — Очисти те

бале марамицом, стално си балав 2.

сноп, свјежањ, дењак, бреме што се но

си на леђима или раменима. — Више сам

бала сијена ове године изнијела ис

Почкаља нб икад.

балабан, -а, м. 1, глупак, незналица,

тупа мушка особа. — Фала богу, велико

га ли балабана од ђетета, ни овце не уми

је врнут! Сви су у кућу балабани нако

мајка им. 2. (ређе) ован. — Стучише се

poговима она два балабана, једноме

прште глава.

балавац, -авца, м, млад, неискусан

младић или дјечак, мушка особа која још

није постала озбиљан човјек или младић.

— Удаше је за некаквога балавца иc Ко

лашина, млађи је пет година од ње.

балавит, -авим, несвр. 1. испуштати

бале. — Ово дијете стално балави, да није

што болесно? 2. (пејор.) цмиздрити, пла

кати. — Прекини више, не балави, нећу

више ниједну да ти чујем! 3. причати

глупости и огавности. — Он не прича нб

балави.

балавица, -е, ж, млада, неискусна

женска особа (каткада пејор.). — Није

Милица за удају, још је балавица. Енећу

се више никад дружит с тобом, балавице

балава.

балавурда и балафурда, -е, ж. (пе

јор.) дјечурлија, момчадија, дрипци, дје

ца и младићи лошег понашања, беспри

зорници; уп. пестокупљевина. — Не може

се по Брдима од ове балавурде загарачке

сачуват ниједна диња. Мичи ми ону ба

лавурду с ливаде, зар немау ђе друго

ћишкат лопту. Пушти ту балафурду без

образну. Чува се оне спушке балафурде.

балавурдија, -е, ж, в. балавурда.

балега, -е, ж. 1. измет говечета или

уопште крупне стоке. — Откуђ ове ба

леге по обору, јесте ли пуштали говеда?

2. фиг. лош човјек, особа без моралних по

зитивних особина. — Виђесте ли ону ба

легу Јоваша ђе?

балежав, -а, -о који је умазан бале

гом. — Што си тако балежава, јеси ли

чистила појату? Све јбј је виме балежаво,

а не знам откуђ ако није од лежања у не

балеге у појату.

балежит (се), -им (се), несвр. празни

ти цријева (о стоци). — Балеже се говеда

овијем путем, не може се од балега проћ.

Нешто ова крава млого балежи, да није

што болесна.

балин, -а, м. сачма пушчаног ловач

ког метка, сачма у експлозивном сред

ству (бомби и сл.). — Праха за лбвницу

имам нб ми је нестало балина. У тали

јанске бомбе нема гвожђа нако балина,

па кад експлодира, носи свуђ около и

убија.

балит, -им, несвр. 1. испуштати ба

ле. — Ова јуница од јутрос све нешто

бали, што јбј је, фала богу? 2. фиг. пла

кати. — Немб тун да ми балиш, нб се

узми какве работе!

балица, -е, ж, дем, од бала. — Оћеш

ли моћ од ове балице прућа исплес кота

рицу?

балоња, -е, м. 1. особа која има че

сто бале око уста или слину око носа.

— Гадно ли је виђет онога балоњу, или

је балав или слинав, теке никад није чис

и уредан. 2. (пејор.) незрела, млађа му

шка особа, балавац. — Престани ти, ба

лöња, није ова причма за тебе! -

баља, -е, ж, биљег на челу животи

ње, обично бијел или црн, флека на челу;

име овци, или уопште одређење овце пре

ма биљези на челу. — Јунаца има бијелу

баљу на чело. Има у ве овце једна с ба

љбм. Је ли то они с баљбм на чело?
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баљас, -ста, -сто који има баљу, бије

лу или црну, биљегу на глави (обично о

овци, крави, али и о др. животињама).

— Баљасту бвцу зовемо баља, она је

шарена у главу. Ови ти је јунац баљас,

биће добар и у рало и за бика. Само ми

је једна овца баљаста. Угич ми је баљас.

баљезгат, -ам, несвр. причати које

шта, брбљати. — Не дате му да тамо ба

љезга свашто!

баљемез, -а, м. крупна и незграпна

мушка особа, уз то и приглупа. — Слуша

ли ти синоћ што причаше они баљемез

из Марковине? Ништа више не зна нб

сваки баљемез.

баљемезат, -ěзам, несвр. причати не

сувисло, непаметно; уп. тељемезат, ша

лити се грубо. — Што нб баљемеза Ни

кола, разумијеш ли му коју? Он не умије

да прича нб баљемеза.

баљин кокот, баљинбга кокота, с ба

љинијем кокотом, м. врста птице (Upu

pa epops), шљука (шумска). — Уловио је

једнога баљинбга кокота. Ријетко се бђен

улови баљин кокот.

баљуша, -е, ж, крава на чијем је челу

биљега (бијела или црна); име таквој

крави. — Немо пуштит да ти Баљуша по

ара.

баљушан, -а, м. јунац с баљом, бије

лим биљегом, на челу. — Ови ти је ба

љушан фин, биће од њега добар во фиг.

дјечак или младић са бијелим праменом

косе изнад чела. — Чи је оно баљушан,

је ли оно Миројев унук?

бамбадава, прил. потпуно џабе. —

Данас грожђе на пљацу бљеше бамбада

ва, жали боже што сам га носила, морала

сам га дат џабе.

бамбрек, -а, м. крупно и дебело чеља

де, набијена, гломазна, здепаста особа;

некаква замишљена дебела животиња,

којој се од дебљине не виде удови, нешто

крупно. — Ето те ка бамбрек, мораш

смршат. Убамбречио се ка бамбрек. Мијо

је одебља, прави је бамбрек. Како мош

спават с ониjeм бамбрeком од жене? Ка

кви су ови бамбреци божи! (о великим

бачвама, о великим клиповима кукуруза)

бан, -а, м, фиг. господин, отмен чо

вјек, човјек лијепа изгледа и понашања.

— Блажо бљеше бан љуцки, није има

пара у племе. Ти момци су сој о соја, ба

нови од бана.

банда, банде/банде/банде, ж. 1. мје

сто, страна, једна страна нечега, један

дио нечега. — На ову банду га нема. С

наше банде је било десеторица. Поћера

смо их на ону банду Зете. На ову банду

није остала ниједна лоза здрава. Иди

оном бандом пута. Не прилази ми с те

банде. 2. одметници, хајдуци; бандити;

лоша особа. — Не можеш ти њима

ништа, банда је то покварена. Чуја саме

је Шипчић био дуго послије рата у банду,

у шкрипаре. Нападе не некаква банда ис

шуме. Нема тун љуцковине, то је банда.

Одметнуо се и створио банду од неколи

ко одметника, 3. градска музика. — Сви

раше у Град она банда, како ли је зваху.

бандачке, прил. укосо, по страни. —

Онд пашче све нешто иде бандачке. Режи

то право, немо бандачке.

бандера и бандијера, -ере, ж. стуб,

обично од телефонских линија или за

електричне водове, виши стуб уопште.

— У неђељу ћемо постаљат бандере за

струју, но глејате да дођете сви. Све бан

дијере по Загарачу за струју сељани су

поставили.

Бандић, -а, м. становник Бандића

(сусједног племена). — Више је било пар

тизана из Бандића нo иоткле, сви Банди

ћи или су били у партизане или су их

помагали.

бандићки и бандицки, -а, -ö који

припада Бандићима, који потиче од Бан

дића.

Бандицкуља, -е, ж, женска особа из

Бандића (уз мали призвук пејоративно



бандоглав — баре 15

сти, иначе је „жена из Бандића“). —

Ове Бандицкуље што су се удале по За

гарачу све су се показале ка добре жене.

бандоглав, -а, -о својеглав, тврдо

глав, који је намћор, настран, особен. —

Бандоглавијега чељадета од Милене Јо

кове нијесам гледа, оно што она уврти у

главу нико јбј не може избит ни секирбм.

Ш њим се не може ништа, бандоглав је

ка во. Бандоглавије и упорније ништа не

виђех од Румице покојне. Бандоглаво ли

је ово дијете, фала богу, непослушно, по

гано, тврдоглаво, у кога се уврже!

бандоглавас, -ста, -сто (дем.) бандо

глав. — Бандоглавас је ка да ми је син,

само своју свиђа. Мичи ми се, не прича

ми о њој бандоглавастој, све оће нешто

ПО ЊеЗИНОМС.

бандоглавац, -авца, м. бандоглав чо

вјек, својеглавац, тврдоглавац, намћор.

— Нијесам знадива да је Никола онакви

бандоглавац.

бандоглавиле, -а, м. бандоглава му

шка особа. — Речи ономе бандоглавилу да

ме не чека ако ми не нађе она клијешта.

бандоглавбс, -ости, ж. особина онога

који је бандоглав, својеглавост, тврдо

главост, настраност. — Ишћераће ти

муж ту бандоглавбс твоју, не бој се!

баница, -е, ж, фиг. отмена женска

особа, корпулентна женска особа,

угледна жена. — Лако ти је ка си се

оженио онаквом баницбм. Госпава

бљеше баница од банице.

банка, -е, ж. 1. новчани завод. — Да

сам био неке паре у банку, па су ми про

пале. 2. десетодинарка. — Позамио сам

му био десет-петнаес банки, али ми их

није враћа.

банут и банут, банем, свp. изненада

доћи. — Бануше синбју некакви људи

овођен, никога нијесам познала. Банућу

вија једнога дана изненада.

банчит, -им, несвр. трошити неми

лице, расипати, банчити. — Ђе гођ стиг

не, банчи ка да му отац има злато.

бањат (се), -ам (се), несвр. купати

(се), купати се и сунчати, сунчати се,

бањати се (у бањи). — Ђецу бањам су

ботбм у копању. Цијелб љето се бања на

Сушицу, све су му шклопци ижљегли по

кожи.

бањора, -бре, ж, дјечји змај. — Ка сам

био мали, начиња сам за сву ђецу бањоре

од лакија спица и танке карте, могле су

се попет и по тридес метара.

бапат, бапам, несвр. 1. ударати. —

Бапа га мајка сваки дан и ништа му не

може, бије га шакама, а сутрадан ка да

га није била. 2. јести халапљиво. — Бапау

ми краве отаве колико им је мило. Бапа

та качамак и нека ти причма!

бапит, -им, свр. бупнути, лупнути,

пасти; уп. бапнут. — Ако те бапим овом

шачетином, преврнућеш се! Бапи шаком

о сто и сви се умирише. Бапио сам са

стуба колико сам дуг и широк.

бапнут, -нем, свр. лупнути, тресну

пи; изненада стићи; уп. бупнут. — Бапни

га тијем штапом по плећима, па ћеш

виђет како ће се умирит. Бапну пред нама

ка да не чека у заседу.

бар, 1. (прил.) макар, барем. 2. узвик

овци да буде мирна при мужи, узвик за

тјерање оваца. — Бар, Беља, позоба те

ђао! Бар, мала, бар!

барабар, прил. једнако, исто, исто

вјетно; на исти начин, напоредо, исто

времено. — Са смо барабар, нико никоме

није ништа дужан. Мене су сва ђеца ба

рабар, једнако су ми мила. Они су ми ба

рабар, оба су ми синовци. То ти је бара

бар, исто ти је. Барабар смо дошли.

Бардањол/Бардањол и Брдањол/Бр

дањол, -а, м. брдо код Скадра познато

из Првог балканског рата.

баре, баре, ж. хипокор од бареч, ба

речина. — Да видим имаш ли коју бару

у косу! Не страши ме с баром, казаћу

мами. Мирна, е ћу зват бару да те понесе.

Припази се да те не изеде каква баре.
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барем, прил. в. бар 1. — Нећеш ме ба

рем ти оставит, чоче?!

бареч и (ређе) баруч, -а, м. некакав

инсект или животињица који могу ује

сти, непозната опасна животиња (при

плашењу дјеце), вашка (у коси или на од

јећи), змија или што сл., ријетко и зви

јер. — Мама, увука ми се бареч у гаће!

Мучи, зваћу бареча! Чува се да те не ско

па какав бареч истија купина. Изио ме

некакав бареч, па ме срби. Ка да ми је

какав бареч покупио све кокошке, нема

ђаоља у појату. Виђи, кукала, пунана ти

је коса бареча. Немо да сад зовембаруча!

Ау, колик је баруч!

баречина и баручина, -е, ж, бареч. —

Убио сам некакву баречину претпраг. Не

страши ми ђецу баречинама. Чува(ј) се да

те не изије каква баречина. Исте међе

понекад изиде каква баручина. Свакакви

ја баречина има у ону зидину, припази

се! Каква је оно баручина што гмиже по

зиду? Мама, виђела сам у шуму ба

pучину, је ли то вук?

барит (се), барим (се), несвр. прокува

вати (се). — Ја ђеци никад не варим јаја

нб их само барим, тако су им најмилија.

Ану виђи је ли се обарила она кубасица,

нешто се не бари лијепо, чини ми се.

барјак, -а, м. застава. — Одувијек су

сватови носили барјаке ка су одили за не

вљесту.

барјактар, -а, м, 1. онај који носи бар

јак пред војском. 2. чин у војсци Старе Цр

не Горе. — Барјактари су били одма иза ка

петана, и они су носили грб на капу.

барјактарство, -a, c. привилегија бар

јактара и барјактарских кућа да држе

положај барјактара. — Барјактарство је

прелазило с оца на сина.

Барјамовица, -е, ж. село у сусједству

Г. Загарача. — Удала му се она најмлађа

у Барјамовицу.

барјамовицки, -а, -о који припада

Барјамовици, који потиче од Барјамови

це.

Барјамовичанин, -а, М. човјек из

Барјамовице (села сусједног с Г. Загара

чом).

Барјамовичанка, -е, ж, жена из Бар

јамовице.

баро, -а, м, хипокор од баручина

(употребљава се обично за плашење дје

це). — Доће баро ако не будеш мирна!

Ето иде баро!

баровит, -а, -о мочваран. — Оно ђе

ваша кућа је баровито, тешко се може

проћ без гумене обуће.

баруч, -а, м. в. бареч.

баручина, -е, ж, в. баречина.

басамак, -а, м. степеница од камена,

степенице од камена. — У горњу кућу се

улази прео басамака от камена.

бастадур, -а, м, басташан човјек,

онај којему баста, који има снаге, моћи,

воље и сл. За какав подухват, који смије.

— Бастадур је Марко иако је онако сит

нељав. Оно је била жена-бастадур, све јој

је бастало. Бастадур је Никола, издржаће

све.

бастaт (се), -ам (се), несвр. моћи,

смјети, хтјети, имати храброст (за ка

кав подухват), усудити се. — Оће ли ти

се бастат оженит“? Никоме од толико мо

мака није бастало да ускочи у бистијерну

и спаси дијете нако оној невљести. Баста

ло је Јовану да скочи прао у шанац. Неће

ти бастaт да је пољубиш? Бастали ти поћ

до Града?

басташан, -шна, -шно којему баста,

који може, хоће, смије, који је храбар,

радан. — Мируна је била басташна жена,

бастaлo jбј је да држи и кућу и имање.

Басташан ти је стари још, јутрбс га виђех.

Не бивљерова, басташни ми је ови вочић

од најачега вола. Басташни су наши мом

ци, нико им ништа не смије.

басташас и басташас, -ста, -сто које

му баста, који је храбар у извјесној мје

ри, који је издржљив. — Басташасти је
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ови мали, нијесам знава. Нема данас ба

сташастијега момчета у племе од њега.

басташасто и басташасто, прил.

смјело, храбро, издржљиво. — Ба

сташасто се јакаше иако му није мога

НИШТа.

басташица, -е, ж, басташна женска

особа, предузимљива, снажна, здрава,

одважна, одлучна женска особа, баста

дур. — Виђе ли како се данас она ба

сташица Јованке посвађа с момцима што

је задијеваху. Да ти није оне басташице од

жене, пропа би. Руже је била басташица,

смјела се појакат с најачијем момком.

басташлија, -е, м. онај којему баста,

који је храбар, који је издржљив. — Ба

сташлија велики бљеше покојни Душан,

нико га није мога ни у што претећ.

батaлеон и баталион, -а, м. батаљон.

— Син му је био комадант баталиона вој

ника, а има је тадер чин мајора. Коман

ско-загарачки баталеон је има вазде прео

пестотина војника.

батaлит (се), -алим (се), свр. 1. оста

вити, напустити, запоставити (се). —

Баталите књигу, поможите сад мајци! Ба

талио је поса. Баталио сам дуван, више

не пушим. Батали се ти тија работа, пази

свој поса! Давно се баталила љубакања,

са се смирила. 2. искварити (се), поква

pити (се), оштетити нешто. — Ко ми

је баталио ову косу? Што ми је батаљена

ова бритва? Баталило се ово имање, а

било је добро.

батаљиват, -ујем, несвр. остављати,

напуштати. — Батаљива ли ти једном

дуван?

батерија, -е, ж. батеријска лампа. —

Свини ми том батеријом, не видим

ништа.

батит се, -им се, свp. сучелити се, на

гло се срести, сударити се. — Батисмо

се чело у чело. Нека, нека, батићемо се

ми још кои пут нако ја не биднем жив!

батргат се, -ам се, несвр. копрцати

се, млатарати рукама и ногама, рвати

се да би се ослободило какве стеге или

каквих тешкоћа, борити се за опстанак.

— Умири се, немо се батргате ти нећу

моћ завезат ови завој! Батpгам се некако,

једва се животари.

баук, -а, м. страшило; нешто тајан

ствено и опасно. — Побо сам два-три ба

ука у шеницу да страшим вране.

бауљање, -а, с. гл. им. од бауљат. —

Бауљање је ка чоек иде погнуто, изне

моћало, или кад дијете крене да иде а не

може, или кад мрави бауљау.

бауљат, -ам, несвр. 1. ићи потрбу

шке, на рукама и ногама (о дјетету кад

треба да прохода). — Ово дијете је

почело да бауља, брзо ће почет да иде.

Мали ти, виђу, већ бауља. Бауљала је до

треће године. 2. милити, ићи у разним

правцима (о инсектима). — Нешто ти ба

уља по кошуљи, да нијесу уши, јадо? Ви

како ови мрави бауљау. 3. ићи погнуто,

с напором, помажући се штапом или сл.

—Тешко се крећем, теке бауљам. Бауљам

по старачки, не могу више брзо одит. Ба

уљам ус штап. Једва ми баба бауља.

бауљина, -е, ж. општи назив за ин

секте који не лете (али каткад и за ле

теће). — Има ли ти каквија бауљина у

косу? Ето једна бауљина пот кревет. Има

и опаснија бауљина.

баун и баун, -а, м. скриња, кофер,

сандук (за држање одјеће, жита, воћа

или чега другог) већих димензија, војнич

ки кофер. — Пун јбј је баун робе. Је ли

онб жито у ни баун у ћошак? Био сам

купио дрвени баун за војску од јеловине,

нб ми га украдоше. Донијела је све руфо

у један баун. Скрила сам у невјестачки

баун дуње да их ђеца не изију.

баучке, прил, четвороношке, сагну

то, при земљи (кретати се); уп. побауљ

ке, побаучке. — Што се ови пас примиче

баучке, ка да се нечеса бои. Иди баучке

иза тога плота да те не виде.
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бачат (се), бачам (се), несвр. бацати

(се). — Не бача се каменом пут тија коза.

бачва, -е, ж, буре, каца, бадањ, са јед

ним или два дна. — Нећу јесенас имат

бачава за оволико грбжђа, родило је ка

никад.

бачит, -им, свp. I. 1. бацити. — Бачио

је камен даље од свија момака. 2. дони

јети на свијет младунче (или младунчад,

ако се то каже за жену, онда је пејора

тивно). — Бачила је троје штенади, а

обично их је котила више. Бачила је она

курветина близанце. П. — се 1. бацити

се. — Бачила се она несретњица Милина

под воз. 2. фиг. раскинути са нечим прет

ходним. — Бачила се каменом за собом,

и никад више није дошла.

баџа, -е, ж. рупа, шупљина, отвор

(обично у некреченом зиду, у шкрипу, на

дрвету и сл.). — Старе куће су на зид све

имале баџе да се понешто у њих метне.

Цупи руку у баџу.

башка, прил. одвојено; уп. обашка. —

Издвој башка пршуте башка сланину.

баштина, -е, ж, њива, ораница. —

Усијали смо на ону доњу баштину умер

тина на ну горњу кртолу.

баштун, -а, м. (заст.) штап. — Овако

се помало штапљем овијем баштуном, не

мрдам нигђе беж њега. Баштун су збори

ли стари, а данас веле само штап, забо

равили су баштун.

бебица, -е, ж. мало, нејако дијете, бе

ба. — Замисли ти те жене — повела на

коло бебицу, оће невљеста да танцује а

муж јој у војску.

беванда, -е, ж, пиће састављено од

30% вина и 50% воде, мјешавина вина и

воде. — Не пијем ја одавно вино, нако

понекад по мало беванде, и то добро да

ми га разблаже.

бег, -а, м. фиг. богаташ, онај који

ужива. — Нема тога чеса у њихову кућу

нема, бегови су то ка ниједни у племе.

бегенисат, -шем, несвр. и свp. I. 1.

марити, хтјети, допадати се, (за)воље

ти (се). — Ништа она не бегенише то

што јој ти причаш, прутом ти ш њом! Бе

генисала је, вели, једнога момка, па јој

нијесу пофермали и остала је неудата. Не

бегенише она сиротињу! 2. одобравати,

омогућавати. — Никад нијесам бегениса

ла такво нешто. П. - се допадати се, во

љети се. — Бегениса се дуго с једном

ђевојкбмис Титограда.

бедевија, -е, ж, крупан коњ. — Нијесу

то мали коњи ка ови наши, то су бедевије

праве. фиr. (пејор.) крупно и незграпно че

љаде. — Довео бјеше некакву бедевију од

жене да покаже како и он може наћђевој

Ку.

бедро, -a, c. 1. дио људског организма.

2. бочна страна куће. — Збедара заноси

киша и све убачује испотигле.

бежђаола, прил, једноставно, лако,

„без ђавола“. — Нете оно двоје данас до

дит бежђаола, а нијесу ни лумбрелу по

нијели.

бежђетка, -е, ж, жена која нема дје

це, која не може да рађа. — Невљеста

му је бежђетка, а свуђ је одила по док

тбра и ништа јој није помогло.

без, -а, м. дебље платно (раније се

употребљавало за кошуље, постељину и

др.). — Купила сам четири метра беза да

сашијем ђеци кошуље.

безбратница, -е, ж, женска особа ко

ја је без браће, или је остала без браће

(најчешће у емоционалном говору). —

Била је безбратница, па је с мужем пошла

на роцко имање. Погинуо јбј је брат

негђе у Босну, остала је, кукавица, без

братница.

безбрижан, -жна, -жно који је без

брига, нерадан. — Овија дана сам ти без

брижан, ништа не чиним нако што играм

на карте.

безбрижит, -им, несвр. немати бриге,

бити безбрижан, не радити ништа. —
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По цио дан безбрижи, а не би се ćетио

да поможе мајци.

безбрижњак, -а, м. нерадник, лијен

штина; индиферентна мушка особа. —

Ниједно од ђеце се не би ничеса прифа

тило, све сами безбрижњаци.

безброд, -ода, м. беспуће. — Наћас

сам у сан одио некаквијема безбрбдима,

никако да нађем прави пут.

безданица, -е, ж. 1. јама без дна, ду

бока јама, провалија, дубока вода (бунар

или што сл.). — Калина јама је бездани

ца, нико не зна колико је дубока. Оно је

у Гарач безданица, чува да ти која овца

не упане у њу. 2. фиг. халапљива особа.

— Изијешна је била, права безданица, бог

да јој душу прости.

бездомник, -а, м, човјек који је остао

без дома, који је остао без куће и имања,

који је остао без породице и сл. — Што

ће сад они бездомник, ко ће га држат кад

је оста без икога.

бездомница, -е, ж, жена која је

остала без куће и имања, бескућница,

најчешће: жена која је остала без по

родице. — Остаде и Милица бескућница

и бездомница, код толике фамеље оста

да сама ужиже и преће огњиште. Што ће

мpчна бездомница, нема јбј ко огањ про

пирит.

безлијека, прил. ни на који начин, ни

како, николико. — Неће безлијека додит

данас! Безлијека ме неће пуштит да не

останем на ручак, знам ја њих.

безметковић, -а, м. кукавица, пла

шљивац, уп. беспушковић, немрчипушка.

— Али не знаш е су у рат били безмет

ковићи, добро су чували гузице.

безмозга, -е, ж, непаметна жена. —

Неће ми се ова безмозга удават безлијека.

безмудиле, -а, м. кукавица, онај које

му ништа не баста (подухватити, ура

дити и сл.). — Виђе ли онога безмудила

Марковога, ништа-роба. Није Илија без

мудиле, њему све баста.

бекнут, бекнем, свр. 1. испустити

глас „бе“ (о овци). 2. фиг. (пејор.) рећи,

проговорити. — Није ми ни једну бекнуо

ка сам му река.

бекpија, -е, м. особа која води раска

лашан живот, расипник, пијаница. —

Удала се за бекpију, никат ш њим среће.

бекpијат, -ам, несвр. понашати се

расипнички, водити раскалашан живот.

— Неће се беш чуда женит све док овако

бекpија.

белај, -а, м. несрећа, зло, невоља, би

једа, зла особа. — Припази се да те какав

белај тамо не стрефи. Вазде сам бјежа од

белаја, али му не утекох. Чувате се, ђецо,

онога белаја Јбшинбra.

белеђија и беленђија, -č, ж, брус за

косу. — Ако имам добру белеђију, не треба

ми да откивам косу. Беленђија ми је одлич

на, не жалим паре што сам за њу да.

белеђијат и беленђијат, -ам, несвр.

оштрити алатку (обично косу) белеђи

јом. — Немо ти косу белеђијат, но ка ти

се затупи, речи ми па ћу је ја наострит.

белензука, -е, ж, украс у виду круга

који се носи на руци, наруквица; уп. ма

нина. — Бјеше Новка унуки купила фину

белензуку на руку, а ђендар за врат. Ан

ђелија носи златну белензуку на руку.

Купила ми је, чоче, шћеруна белензуку,

не може без накита.

беља, -е, ж, чест надимак женској

особи свијетлог тена; име овци. — Рече

ми Беља е ће сутра доћ да те види. От

свија оваца најпитомија је ова беља.

бена, -е, ж, луда, непаметна особа. —

Онакве бене и аветиње нијесам глеја у

мој дан.

бенав, -а, -о и бенас, -ста, -сто непа

метан, луцкаст. — Ово је дијете, тако ми

бога, бенаво, ништа не разумије. Нијесам

гледа бенастијега чељадета од њега.

бенавит, -авим, несвр. несувисло, луц

касто се понашати, луцкасто говорити.

— Не бенави нб фино прича, ако ћеш!
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бендат, -ам, несвр. уважавати, узи

мати у обзир (најчешће у негацији). —

Она ти не бенда родитеље више но да их

нема.

бескутњик и бескућник, -а, м. који

нема куће ни имања, који је без ичега. —

Оста је бескутњик, на ништа без ништа.

Одила сам да гледам у болницу онога не

сретника и бескућника, нема га ко

понуђат.

бескутњица и бескућница, -е, ж.

женска особа која је без ичега, која је

без куће и имања; (ређе) жена којаје без

породице. — Остала је црна бескутњица,

без ичеса и без икога својега. Гледате ли

кад ону бескућницу Иванову?

беспослица, -е, ж, неважна ствар,

нешто што је небитно, ситни трач. —

Оставите се тија беспослица па пријените

да нешто поможете оној баби.

беспосличење, -a, c. беспослица, гу

бљење времена, бадаваџисање; ситно

оговарање. — Цијела неђеља ти прође у

беспосличење, а мога си у Гођене убрат

десет бремена дрва и донијет их да се

бђен не смрзајемо.

беспрестално, прил. стално, без пре

станка, непрестано, уп. непрестално. —

Кад је био мали, беспрестално су га за

дијевали због црвене косе.

беспушковић, -а, м. кукавица, пла

шљив човјек, уп. безметковић, немрчипу

шка. — Беспушковићи су сви от сто ота

ца, никад им није мрчила.

бестиђе, -a, c. бестидно понашање,

неморалан чин. — То што је учинио бес

тиђе је за племе а некмоли за фамељу.

бестија, -е, ж. 1. глупа, луцкаста осо

ба, будала. — Он је бестија, не зна ништа.

Не дира ону бестију нако да ти нешто

пакосно рече. По цио дан бестија она

бестија бњен. 2. стока, марва. — Ми

кажемо бестија и за чоека кои ништа не

зна, и за стоку. Паметнија је нека бестија

од некога чоека.

бестијање, -а, с. гл. им. од бестијат.

— Остави се, тако ти бога, тога бестија

ња, ако нећеш да више не причамо.

бестијат, -ам, несвр. 1. понашати се

бесловесно, непаметно, бадаваџисати.

— Бестија по цио дан с оном ђецом. Бе

стија — неће да се жени. Бестијаш што

имање не даш наполи, не можеш га ти

више сама радит. 2. причати којешта. —

Што бестијаш, јадан, што не кажеш фино

то што мислиш. Не бестијате нб фино

причате е ће неко мислит е то што бе

стијате истина.

бестраг, -а, м, нешто што је врло да

леко, даљина, недоглед, нешто што је

далеко и непознато. — Удала се у бес

траг, нико от фамеље не зна ђе то.

бестрагија, -е, ж, нешто много заба

чено, непроходан терен, терен удаљен

од насеља, невидбог. — Имамо доста

шуме у Гарчић, но је то у бестрагију, ни

кат стић до тамо. Кућа му је на врх Бар

јамовице, у бестрагију беспутну.

бестрв, бестрви, ж. (обично у изр.: у

-) бестраг, бестрв. — То је у бестрв, у

вр Гарча, не може се до тамо доћ беш

чуда.

бестрегавање, -а, с. гл. им. од бес

трегават. — Оно што раде у задругу је

бестрегавање имовине.

бестрегават, -јем, несвр. уништава

ти, ликвидирати, упропашћавати. —

Што гођ од алата не скриjeм, бестрегау

ми ђеца.

бестрегање, -а, с. гл. им. од бестре

гаји.

бестрегат и бестрагат, -ам, свр. уни

штити, ликвидирати, покварити, разби

ти; уп. ћа(в)олисат. — Бестрегала су ми

ђеца цио алат. Немо ми бестрегат ту

косу, остра је ка плам. Бестрегаћеш ми

бритву тијама твоијама длачуринама.

Чува(ј)те ону ђецу, немоте их бестрагат

у те вароши.
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бесудан, -дна, -дно зао, неугодан (o

времену, тј. о одређеном периоду). — У

оно бесудно вријеме чоек је мога погинут

да нико не зна што ш њим би. Ово је

некакво бесудно доба, нико никога не

пита ни за што.

бесуђе, -a, c. зло вријеме, анархија. —

Најгоре је кад је бесуђе, кад нико никога

не пита и нико никоме не одговара.

беćеда, -е, ж, бесједа, разговор. —

Фала богу, фине ли беćеде у онога

момчета Диčöвбга. Нико није знава да бе

ćеди ка ти покојни отац, то је била беćеда

над беćедама.

беćедит, -им, несвр. бесједити, разго

варати. — Мало је ко зна беćедит ка

Милош Живков.

бећар, -а, м, 1. лола, бекpија; бада

ваџија. — Није било бећара у Лазарев Крс

ка њега, пола је пио пола шарцу дава. 2.

момак, нежења, неожењен човјек. — До

кат ће бећароват ти твои бећари, али им

није више вријеме за женидбу?

бећароват, -ујем, несвр. проводити

вријеме у бећарењу, у бекpијању, бити

неожењен дуже времена. — Бећарује по

Титовоме граду, расипа то што заради, и

не пада му нам на женидбу.

бечалина, -е, ж, велика празна про

сторија, велика јама, најчешће велика

празна кућа или велика просторија са

мало ствари унутра. — Ова је кућа

бечалина, никад је загријат. Спуштисмо

се у ону бечалину јаме, кад на дно —

вода. Колика је бечалина у Орашку јаму,

да те бог сабрани!

бечат се, -чим се, несвр. гледати

оштро, гледати љутито и разрогачених

очију. — Немо да ми се бечиш на ове

старце, е, богоми, ако се ја будем беча,

биће невоље!

бечит, -им и бечим, несвр. I. 1. на

падно, упорно гледати, гледати рашире

них очију. — Што бечиш у ту ракију, би

ли попио мало? Бечи у мене ка да сам

му оца убио. Не бечи очи на мене! 2. би

ти празан (о просторији, особито ве

ћој). — Бечи му кућа празна. Бечи она ам

булија од рупетине. П. — се чудити се

нечему и при томе нападно гледати, гле

дати у чуђењу. — Што се бечиш, ка да

никад нијеси видио левор.

бешкот, -а, м. бијели пекарски хљеб.

— Кад гођ пођем у Град, купим ђеци оно

га бешкота у пекару, ију га бесмбка.

биза и биsa, -е, ж. 1. женка пса, куч

ка, куја. — Научио сам биŠу да лови зече

ве, нема јој равне. Прода сам бизу про

љетбс, сад не идем у лов. 2. фиг. дјевојка:

a. (хип.) — Мила ми је ова биsa, милија

о сина, б. (пејор.) — Ћут, биsо једна, немо

да ми скитараш!

бизак и биsâк, -а, м. пас; уп. бизин.

— Понесе ми бизак месо. Одлични су ти

бизаци. Вазда у лов идем с два или три

биsâка.

бизаче и биŠаче, -ачета, с., зб.

бизачад и биsáчад (ређе) 1. пашче, псето.

— За кучком иђаху троје бизачади. 2. фиг.

немирно, љуто, покварено дијете, ски

танче. — Свакојему од оне биsáчади од

валио је по задланак. Мрште, биsáчади

ниједна! Не шиљи оно бизаче овамо да

ми међу ђецу уноси немир. Онб бизаче

Милованово ће бит свашточиња. Средње

биsáче ме опеари.

бизе и бизе, -ета, с., зб. бизад и биsáд

пашче, млади пас. — Немо ово бизе про

дават коме, остави га мене. Да ми не виђе

ђе ону биsaд, утекла су от керуше још

јутрбс. Мачку је намилије да иде с би

задма.

бизин и бизин, -а, м. пас, било који,

али најчешће ловачки пас, кер. — Закла

ми је вук онога шаренбга бизина, ваља је

oвна. Марко је поша у лов су два биšина.

Имам два ловачка биsина и једну биsу.

бизока и бизока, -е, ж, фиг. немирно,

љуто, често и покварено женско дије

те, женско дијете „љуто ка пашче“. —
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Мичи ми ону бизоку Станину од ђеце

Намлађа ти је права биsока, ништа од ње

не мош ни скрит ни сачуват.

бијеле покладе, бијелија поклада, ж.,

pl. t. покладе које долазе послије месоје

ђа. — Ти си се родио око бијелија покла

да, таман два дана послије месојеђа.

бијеле челе, бијелија чела, ж., мн.

праунукови синови. — Дочека је бијеле

челе од два праунука.

бијелит и бијељет, -лим, несвр. П. чи

нити нешто бијелим, кречити кућу (че

шће: клачит кућу). — Чим бијелишту ку

тију? У град не бијеле куће клаком нб

нечесовијама бојама. Неко вели да бијели

зидове а неко да кречи, изр. Ни црни ни

бијели ћути, није расположен за разго

вор, тужан је. П. — се имати бијелу боју.

— З Града се види како се бијели кућа

попа Риста. Што се оно бијели испред За

друге? Бијељаше се они клак ка брашно.

бијелце, -a, c. бјеланце од јаја. —

Ничим се боље очи не исперу ка су мутне

нб с бијелцем од јаја.

бијесан, -сна, -сно 1. бахат, охол. —

Милан је најбјесније загарачкб момче,

öће свакбга да зађеде. Бјеше бијесан и на

бусит. 2. луд, махнит, силовит (о особи),

опасан, који је поремећеног понашања (о

животињи). — Имаше ли, оно, Јован јед

нбга сина бијесна? Бљеше покојник бије

caн и силобатас. Чува се Ивовога кучка,

бијесан је. Она лисица што ни је покупи

ла кокошке била је, изгледа, бијесна. 3.

угојен, гојазан, дебео. — Бјешња бљеше

Милица од иједне, ђевојке у Загарач,

имаше у крсти метар. Бијесан је, има у

њега сто кила. Млого је бијесан ови

мали, не да му да толико ије.

бикас, -ста, -сто груб (као бик), незгра

пан, арогантан. — Некако је бикаста, не

смајна, неотесана. Отка је знам, онако је

бикаста. Бикас је, када је у пећину раста.

бикна, -е, ж. 1. снажна и осорна же

на. — Јована је бикна, јадо мој, не бих ce

смио пофатат у кости ш њом. Испсова ме

данас бикна Вељова. Чува се, она бикна

те може и истућ. 2. снажна, бикуљаста

крава. — Зекуља је права бикна, ништа

јој се не може. Удри ту бикну каквијем

прутом да не ојде на умертин.

биколит, -им, несвр. окруживати,

обухватати, стјешњавати, опкољава

ти. — Неколика пута су биколили Њемци.

нас а неколика пута ми њих.

бикоња, -е, м, момак снажне кон

струкције, осоран момак. — Не јака се с

тијем бикоњом, обалиће те ка ништа. Би

коња је Илија, мој брате, јеси ли видио

како му је шија задебљала.

бикоњица, -е, м. снажан и осоран

момчић. — Немоте ми заборавит мога би

коњицу, нека и он дође. Милан је већ би

коњица, пораста, угоио се, прави момак.

бикота, -e, M. 1. крут момчић, зде

паст и снажан. — Сретох данас онога

бикоту Благотинбга, цио се накочоперио.

2. вочић (од милоште). — Иља, бикота!

бикуља, -е, ж. 1. јака и опора, осорна

жена; уп. бикна, бичица. — Не бих се ја

с оном бикуљбм смио појакат. Што ти

рече она бикуља Јованова? Не гpди ми, би

куљо, ђецу! 2. често именовање снажсне и

бикуљасте краве. — Ова ти је јуница права

бикуља, кат крене у поару, не можеш је

зауставит. Ае, бикуља, идемо на пашу!

билет, -а, м. возна карта, пропусни

ца, улазница. — Извадио је Раде билете

за мене и Милу за Пећ за таондан. Кад

улазе да глејау филм, веле, сви морау

имат билете ка за живо на пазар.

билик, -а, м. велика боца у којој се

доносила ракија на углаву око свадбе. —

Донијели су пријатељи пун билик лозове

ракије, а они печу само сливовицу. Билик

је велика боца у коју пријатељи доносе

ракију на углаву.

биљег, -а, м. знак на кожи или дру

гдје на тијелу, шара на глави животи

ње. — Има је биљег на десну руку и по

томе су га познали.
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биљега, -е, ж. мета, циљ. — Метни

биљегу да се пловкамо. Ко би ми смио

стат на биљегу?

биљмез, -а, м. глупак, неотесанко, не

зналица, неспретна особа, лијенштина,

нерадник. — Што те не измијене мало

они биљмези нб све чиниш да им бидне

лаше. Држи и старбга и оне три биљмеза

дрвенасте.

бињаџија, -е, м, 1. јахач, онај који

жустро јаше коња. — Бјеше Милован

бињаџија да му не бјеше друга увекрајеве.

Био сам најбољи бињаџија у моју чету, а

коња сам држа ка дијете. 2. фиг. осоран чо

вјек. — Марко је бињаџија, не можеш ш

њим ка с осталијем људма, љут је.

бињектат, -ам, несвр. јахати коња и

тјерати га у брз ход (кас, галоп или сл.).

— Бињекта коња поваздан, ка да се спре

ма ш њим за трке. Бињекта сам и ја некад

коње.

бињекташ, -а, м. 1. камен с којега се

пење јахач на коња. — Бјеше Васо напра

вио бињекташ ус саму појату ђе му је

лежа коњ. Бињекташ може бит и од др

вета и от камена, било што, само да се

попнеш на коња, 2. коњ за јахање. —

Оћаше Марко ободи бињекташа нис по

ље, летијаше ка вјетар.

бира, -е, ж. (заст.) 1. пиво. — Пријет

се бира мало пила, а сад је сви пију, и

ђеца. Напио сам се данас у Град бире ка

ко одамно нијесам. Ми смо пријет пиво

звали бира. 2. кучка. — Нема лова без до

бре бире.

бирани, -а, -ö одабрани, истакнути,

најбољи. — Ђоко је био бирани племе

ник. Скупили се све бирани момци. По

гибе ни у рат бирана омладина. Дошли

су збиранијема сватовима.

бираник, -а, м. онај који је изврстан,

најбољи међу одабранима. — Био је би

раник ка поиједан.

бирићет, -а, м. 1. род, љетина. —

Биће јесенас бирићета у ову крушку. До

бар ти је бирићет ове године. 2. срећа,

богатство, напредак. — Има бирићета ка

поједан. Ко има чељади — има и би

рићета. Ај, с бирићетом, дабогда!

бирићетан, -тна, тно 1. родан, изоби

лан. — Биће година бирићетна. Бирићет

није је било иза рата но данас. Било је

бирићетнијех годинах пријед више... 2.

срећан. — Нека ти је сретно и бирићетно!

бирићетно, прил. срећно. — Бирићет

но ти било.

биров, -а, м. врста пса. — Чува се да

те не закоље они биров Миланов.

бисаге, -ага, ж., pl. t. двострука тор

ба на седлу или самару.

бискање, -а, с. гл. им. од бискат (се).

— Руке су ме у рат бољеле од бискања,

било је млого уши, а парење робе није

помагало.

бискат (се), биштем (се), несвр. тра

жити вашке или сл. инсекте у коси, одн.

длакама. — Биштеш ли то косу, да се ни

јеси оушљала? Бишту се кокошке, киша ће.

бистар, -тра, -тро 1. провидан као во

да. -- С наше бистијерне вода је бистра

кар зија, и чиста је. 2. паметан. — Оно

ти је момче бистро ка да је старало.

бистига, -е, ж. јавна чесма. — Свуђ

по Брдима има онија бистига на кое ни

кад вода не нестаје.

бистијерна, -е, ж, базен у који се сли

ва кишница (најчешће покривен) која слу

жи као вода за пиће и др. — Ваша би

стијерна је на(ј)старија у Загарач. Čћу

онбњен да направим мало бистијерне. У

ву бистијерну се нешто удавило.

бистрина, -е, ж, памет, ум. — Би

стрина је кад је неко паметан, кад је би

стар.

бистро, прил. брзо. — Бистрије, би

стрије, опознићемо!
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бистрока, -е, ж. (< бистроока) би

стра, умна женска особа. — Пази се,

немо пред њом рећ, бистрока је то па ће

ти сваку запамтит.

бит, бијем, несвр. тући, ударати. —

Немо га више бит, греота ти је, бијеш га

сваки боговетни дан.

бит, будем и биднем, несвр., през. je

сам бити (са свим значењима која има у

књижевном језику).

бичић, -а, м. 1. мали бик, јунац, (ређе)

младо мушко теле. — Отелила је Шару

ља два бичића. Јесу ли почели да изничу

poгови ономе бичићу? 2. фиr. поодрасло

и снажно мушко дијете. — Маркиша ти

је већ бичић, фино расте.

бичица, -е, ж. 1. јака и немирна кра

ва, крава која личи бику. — Шаруља је

бичица а не крава. 2. фиг. снажна и опора

жена. — Милена је била бичица, и мом

ци су се од ње бојали.

бишање, -a, c. в. вишање.

бишат, -ам, несвр. в. вишат.

бјагњит (се) и јагњит (се), -им (се),

несвр. в. јагњит (се).

бјегуница, -е, ж. она која бјежи од

куће (од родитеља или од мужа), побје

гуља. — Оженио се некаквом бјегуницом

из Мораче.

бјелаш, -а, м. припадник оних који су

се 1918. г. опредијелили за Југославију, а

не за самосталну Црну Гору (на основу

бијелих листа у Подгоричкој скупшти

ни). — У Загараче је било доста бјелаша

али више зеленаша.

бјелега, -е, ж. в. биљега. — Били ми

смио стат на бјелегу?

Бјелица, -е, м, човјек из Бјелица. —

Просио је неки Бјелица па га није шћела.

бјелица, -е, ж, врста (бијеле) шљиве;

бијела пшеница, сорта пшенице. — Роди

ле су ми шљиве бјелице фино. Бјелице

су слабије за јело, оне су само за ракију,

пожешке су одличне. На Почкаље никад

нијесмо сијали бјелицу, нб ову домаћу

шеницу, или умертин.

бјелички, -а, -ö који припада Бјели

цама, који потиче од Бјелица.

бјелограб, -а, м. врста граба (Сarpi

nиs betelus). — У Гођене су све бјелогра

би, нема другија.

бјелограбовина, -е, ж, дрво од бије

лог граба. — Ова бјелограбовина гори ка

луч.

бјелојасен, -а, м. врстајасена, бијели

јасен (Fraxinus excelsior). — Циолис сам

поćека само од бјелојасена, њега живб

највише воли.

бјелојасеновина, -е, ж, дрво од бије

лог јасена. — Их, какве су штице од бје

лојасеновине, нема од њих љешија.

бјелокорац, -öрца, м. пиштољ или

нож са бијелим, седефастим корицама.

— Има сам они нагант амерички, бјело

корац, прима је шес метака.

Бјелопавлић, -а, м, човјек из Бјело

павлића. — Дођоше код Сава неки Бјело

павлићи, ако нијесу нови пријатељи.

бјелопавлицки, -а, -ö који припада

Бјелопавлићима, бјелопавлићки. — Млого

је бјелопавлицкија ђевојака удато у Зага

рач.

бјелопутас, -ста, -сто који је бијеле

пути, који је бијеле, свијетле коже. —

Мирко је бјелопутас, па не смије дуже да

се задржава наизван.

бjecнило и бљеснило, -a, c. лудост,

махнитост. — Уфатило га некакво бље

снило, не да чељадма живљет. Ка се

чељаде помами, то је истом ка пасе бје

снило.

бјечве, -чава, ж, мн. чарапе. — При

јед су и ђевојке носиле оне бјечве вунене,

није било свиленија.

бјешноћа, -е, ж. гојазност, ухрање

ност. — Чудо је како од онблике бјеш

ноће може живљет.
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бјешњат, -ăм, несвр. гојити се, де

бљати. — Старо чељаде лако бјешња, не

треба млого да ије. Не ваља се младоме да

бјешња, боље је бит мршав. Бјешња ти не

вљеста добро, добро је држиш, река би.

блавор, -а, м. врста гуштера, жуто

кафене боје, змијоликог тијела (Оphisa

urus apus). — Блавор је јачи од змије.

Како то да се блавори рачунау у

гуштере? Змија не смије да се подуфати

с блавором.

блаворуша, -е, ж, велика змија (мање

отровна). — Јопет је блаворуша попила

јаја на полог у ну шипковину. Чува се

проз зграду, има блаворуша.

блаворчина, -е, ж, велики блавор

(гмизавац Орhisaurus apus), каква велика

змија, змијурина. — Извуче се исплота не

каква блаворчина, не знам је ли блавор или

каква змијурина, нијесам добро видио.

благ, -a, -o 1. који је пријатног укуса

(није кисео, горак и сл.). — Благо ти је

ово млијеко ка јардум, фино се може пит.

2. који је фине нарави, простосрдачан.

— Блаже љуцке душе није било од Радо

ванове.

блага, узвик пчелама када се „шика

ју“, када се окупљају. — У кућицу, блага,

у кућицу, блага. (Блага је овдје у функ

цији узвика, али има и супстантивску и

адјективску вриједност.)

Благовијес, -сти, ж, хришћански пра

зник. — Милка се родила негђе око Бла

говијести, почетком априла.

благођетан, -тна, -тно благородан,

добродушан као дијете. — Благођетни су

сви кои нијесу у живот зло чињели.

благосиљање, -а, с. гл. им. од благо

сиљат. — Нијесам чуо благосиљања ка

што то умије Јелена.

благосиљат, -иљам, несвр. ријечима

некоме жељети срећу, благословити,

хвалити, захваљивати, говорити о неко

ме све најљепше. — Благосиљала је ђецу

на смртну уру. Идем да ме благосиља

поп. Благосиљала је и њега и сву његову

фамељу, фали га на сва уста.

благословен, -a, -o 1. који је благе на

рави, који је доброћудан, погодан, пи

том. — Сви у Миланову кућу су благо

словена чељад, они не умију да мрзе. 2.

(само ж. род) која је трудна, која је у

другом стању. — Жена му је у благосло

венб стање, дако се и њега огрије сунце.

благош, узв. благо (мени...) — Благош

нама, доша је Мило! Благбшти га ш њом.

блажен, -а, -о смирен, доброћудан. —

Свака му је ријеч била блажена.

блажит се, блажим се, несвр. бити

блажен, бити повољан. — Оно Почкаље

што продадосмо — блажило се, од пара

од њега озидали смо кућу и гробницу.

блања, -е, ж. столарска алатка за

рендисање, тј. стругање дрвета. — Има

сам блању какве није има ниједан

тишлер, вазде је била остра.

блањат, -ам, несвр. стругати, ренда

ти блањом, блањати. — Блања сам

штицу за таулин, па ми је блања тупа а

не умијем је наострит.

бледуњав, -а, -о помало блијед, бес

крван, неухрањен, болешљив. — Стално је

нешто бледуњава, како јој је здравље?

Бледуњав је нешто, треба да га прегледа

доктор.

блејање, -а, с. гл. им. од блејат. —

Ђе се оно чује блејање оваца, фала богу?

Нека ти тога блејања, но припази што

причаш!

блејат, -им, несвр. оглашавати се (о

овцама). фиг. причати којешта, брбља

ти, олајавати. — Речи оној жентурачи

да не блеће ћу је ја средит, ако ти нећеш.

блека, -е, ж. 1. блејање оваца. —

Гладне су бвце, видиш е их је стала бле

ка. 2. фиг (пејор.) галама. — Каква ве то

блека стала тун!?

блекнут, блекнем, свр. 1. заблејати

(o oвци). — Блекну ован ка да га нешто
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закла. 2. (пејор.) рећи нешто ружно, про

говорити (најчешће у негацији), рећи,

произвести глас сличан блејању. — Немо

ми блекнут ниједну! Ако што блекнеш,

не појављуј ми се на очи. Кад га уфатим,

поткупићу га да ми не смије ни блекнут.

Ајде ти, Мићо, блекни коју.

блeнтaв, -а, -о луцкаст, замлатаст.

— Нема ти ш њима договбра, сви су они

блeнтaви, не зна се које је от којега луђе.

бленто, -а, м. блeнтaв човјек, уп.

блентов. — Што се погађаш с онијем

блентом, виђи се ти с коијем другијем от

чељади.

блентов, -а, м. блeнтaв, луцкаст чо

вјек. — Али не видиш е то блентов,

видиш ли да ништа не разумије.

близанац, -анца, м. један од двојице

рођених у истом порођају. — Оне близан

це Јулкине никад нијесам могла разлико

BàT.

близанче, -анчета, с једно од двоје

близанаца. — Никако да разликујем које

је које од онија близанчади.

близе и близне, близнета, с близанче.

— Чија су оно двоје близнади што ćеде

у трећу клупу? Чу ли како ме испсова

онб близе Јагодино?

близика и близица, -е, ж, ближњи,

они који су род. — Не ваља им се узимат,

бни су близика прео мајака, али не знаш.

Ми смо с Јовановићима близика, свега

неколико пасова не раздваја. Нама су

близика и они рођаци у Брда. Сва им се

близица скупила на свадбу.

близнит се, близним се, несвр. рађа

ти двоје младунчади, рађати двојке. —

Њему се близне и овце, и козе и жене,

све му рађа дупло. Сваке године ми се

близни по неколико оваца. То им није но

вина, у њихову кућу се невљесте често

близне, двије су већ рађале близанце.

близурак, -урка, м. нешто што је

близу, близина (у употреби је углавном

ном. jд.). — Онбњен сте му на близурак,

па ви стално долази. Ви сте једни други

јема на близурак, па се можете припазит.

Куће су ни на близурак.

блијешњак, -а, м. 1. свитац; уп. кри

јес, свијетњак. — У град никад нијесам

видио блијешњаке. Блијешњак се може

виђет само поноћи, дању се не види, то

је ка невид, мала мушица. Блијешњаци су

ситне мушице што блијеште. 2. свије

тлац, свијетле искрице које се пред очи

ма појављују при удару, паду, несвјести

ци и сл. — Кад ме ударило — све су ми

блијешњаци скочили. Тресну ме да су ми

све искочили блијешњаци. Учиње ми се

да ми скочише иљаде блијешњака.

блијештат, -тим, несвр. (o)давати

сјај, свјетлост. — Што но блијештијаше

синоћ пред вашу кућу ка да сте били на

ложили огањ на обор?

блор, -а, м. врста високе траве, са

бљастих листова, укусна за стоку, али

се од ње надима. — Пуна је она долина

блора, немо пуштат краву на њу. Блор ра

сте ђе има доста влаге. Од блора се стока

надима, па може и црћ.

бљескат, -ам, несвр. свиткати, сије

вати (о муњи или другој свјетлости која

се нагло појављује). — Бљескау муње иза

Сиљавице, биће наћас кише.

бљуват, јем, несвр. повраћати. —

Они несретник бљује иза куће, изгледа се

опет натутуручио.

бљузгавица, -е, ж. смјеша снијега и

воде; уп. музгавица. — Не може се по

бљузгавици никуђ ижљећ беш чизама.

бљуштур, -а, м. врста биљке (из пор.

Rumex), слична дивљем зељу, дивље зеље.

— Бљуштур нете бвце а магарад га ију.

На ливаду кот Купала је вазде било

бљуштура, смета је трави да расте.

боб, -а, м. грашак (Vicia faba). —

Мало ко у Загарач прије рата није сија

боб.

бобија, -е, ж. стрма и стјеновита

страна. — Ћера сам козе до у бобију од
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Гарча, тамо има доста зановети. Пушти

их уз ту бобију више кућах, чупнуће

нешто.

бобовиште и бобовиште, -a, c. зе

мљиште на којему је некада сијан боб,

чест микротопоним у Загарачу. — На

бобовиште испот кућа сви су садили ду

ван, нигђе дувана није било бољега нб

отoлен. -

бобоњит, -им, несвр. ударати, лупа

ти у унутрашњости нечега (организма,

простора и др.). — Све ми нешто бобоњи

у ухо ео два дана, ако нијесам ђе прела

дила. Ка се бачи кам у ну јаму, све бо

боњи унутра задуго.

боботање, -а, с. гл. им. од боботат.

— Кад устаје Јама, прво се вазде чује не

какво боботање, па онда јако проври.

боботат и боботат, -öћем, несвр. 1. в.

бобоњит, 2. кључати (о нечему што ври

или кључа). — Нешто ми у главу бобоће,

врти ми се свијес. Кат почну да бобоћу

воде из Почкаљске и Орашке јаме,

Сушица ће бит велика.

бобошка и бробошка, -е, ж. 1. жир,

храстов плод. — Покупи онија бобошака

испо дуба, ваљаће да се наложе, 2. лоп

тасти овчији и козји измет. — Овча ба

лега је бробошка.

бог, бога, м. изр. до бога се чује изра

жено је у највећем степену. — Цвили

она фамеља, до бога се чује.

богаза, -е, ж, (најчешће у мн.) беспу

ће. — Одили смо јаругама и богазама све

док смо ижљегли ка на један пристранак,

е тун смо наљегли на пут.

богаљ, -а, м, 1. човјек без неког од

удова, или уопште са неким крупнијим

физичким недостатком. — Греота ти је

онога богаља теретит толико, али не

видиш е с по живота. 2. немоћан човјек

(физички или духовно). — Не знам што ћу

зимус с ониjeмa богаљима од стараца,

нете да пређу код мене у стан.

богаство, -a, c. богатство.

боговетан, -тна, -тно сав, цио, оду

жен (о дану). — Задржасте се цио бого

ветни дан код Јовановија! Одили смо бо

говетни дан по брдима и нигђе нијесмо

срели живе душе.

боговијетни, -а, -ö који траје сав

дан, сву недјељу итд. — Вас боговијетни

дан смо га чекали. Сву боговијетну

неђељу није додила. Боговијетно љето не

одмарасмо.

богоми, речца богами, јесте, тако ми

бога, заиста. — Богоми сам ти ја гово

pио, нб ме нијеси послуша.

богорадит, -адим, несвр. молити,

преклињати. — Кумила је и богорадила

да јбј не воде сина, али се на њу нијесу

окретали више нб да је магарица рикала.

бöдла, бодала, ж. pl. t. уређај од жице

(или др. метала) који се ставља телету

на њушку да не може да сиса, на њему је

неколико шиљака који боду краву кад теле

то покуша, те га она одбија. — Метнула

сам бодла телету, вакат је да га почнемо

одлучиват от сисе. Нема више онија бодала

да се купе, а ја их не знам направит, па

телад тешко одвајамо од дојења.

бодљика, -е, ж. оштри врх на дијелу

биљке, трн. — Не иди по тијама бодљи

кама бос! Лимун има бодљике на гране

Исто ка џања али слива. -

божи и (ређе) божји, -а, -е који поти

че од бога, који припада богу.

божјак, -а, м. сиротиња, просјак, чо

вјек којему треба помоћи. — Никад пред

нашу цркву на Спасовдан није било

божјака, у Загарач нијесу додили.

бој, боја, м. 1. борба. — Погинуо је у

први бој што је водила његова чета. 2.

спрат. — Кућа му је на два боја. На гор

њи бој је направио фину собу.

бок, бока, м, трбух, стомак. — Бого

ми, тебе бокови расту, изгледа да тамо

уживаш.

бокат, -а, -о који има велики стомак,

изразито трбушаст, уп. куљат 1. — Ето
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си бокат ка да си у друго стање. Што је

ово дијете овако бокато, да нема бубине.

бöквица и броквица, -е, ж, врста

биљке (Plannago). — На набој се меће

броквица да се пријед провали. Неко

вели броквица а неко боквица, а то је

ћстб.

Бокез, -а, м. м. особа из Боке, Бокељ.

Бокезица, -е, ж, жена из Боке, Бо

Кељка.

бокешки, -а, -ö који припада Боки,

који потиче од Боке.

бокна, -е, ж, боката, трбушаста

женска особа. — Ова мала је бокна, чита

јој тетка Крстиња. Тамо се, бокна, заузе

ла си по клупице!

бöкоња, -е, м. бокат, трбушаст чо

вјек, уп. куљота, куљоња. — Бокоња је

чоек кои има велике бокове, кои је ку

љат, има куље.

ббкоњица, -е, м. дем, од бокоња, ма

ња боката особа, обично дјечак, која је

трбушаста. — Ајмо ти и ја, ббкоњица,

да пуштимо живб, покрепаше оне краве

данас.

бокуљина, -е, ж, (дјелимично пејор.)

трбушина, велики стомак. — Ето си

пуштио бокуљине ка какав старац!

бол, -а, м. осјећање бола. — Никад та

бол није пребољела, и неће док је жива.

Његова смрт ни је нанијела велики и

тешки бол.

боланџа, -е, ж, врста кантара, кан

тар са плехом за држање онога што се

мјери. — Боланџбм се мјери нешто лаше

а теже кантаром. На боланџу се не може

измљерит више о дваес кила.

болес, -ести, ж, болест. — С том бо

лести може сто година живљет.

болесан, -сна, -сно болестан.

болећ, -a, -е који је добре душе, који

је добра срца, осјетљив на туђе тешко

ће, добродушан. — Није било болећије

мајке од Новке, све је трпљела да јој ђеци

буде добро. Милена је била болећа шћер,

пазила је родитеље ка ниједна друга. Из

губили сте болећега родитеља, но нека је

наздравље томе остатку (једна од уста

љених фраза при изјављивању саучешћа

заједним од родитеља).

болеће, прил, осјетљиво, доброду

шно, срдачно. — Болеће су држали бабу,

Бог ће им Платит. Нико ме такб болеће

није дочека ка стрина ка сам се врнуо из

војске.

болећив, -а, -о који је добра срца, до

бродушан, који жели да чини добро, који

је осјетљив. — Није било болећивијега

родитеља за ђецу но што је био покојни

Bacó. Тетка ми је болећива, пази ме боље

нб мајка што би.

болећиво, прил. добродушно, осје

тљиво, болеће, сажаљиво. — Дочекаше

ме у ујчевину болећиво, ка да ми је тун

била покојна мајка. Прегледа ме доктор

болећиво ка да сам му мајка.

болометина, -е, ж, велика врућина. —

Била је некаква велика болометина —

врућина и спарина, није се могло дисат.

бољ-бољ, узвик хајде-хајде, иди пола

ко. — Одили смо, бољ-бољ, нбни се учи

ње далеко.

бољитак, -итка, м. напредак, прогрес,

добитак. — Поčећ ћу ону смокву испод

међе, никад у њу бољитка. Догодине ће

бит на бољитак ка продам јагњад. Ками

од његовбга бољитка, никад у њега среће.

бољоглава, -е, ж. главобоља, нерви

рање. — Немирна су јој ђеца, фата је од

њих бољоглава. Убише ме сичија и бо

љоглава.

бољоглават, -авам, несвр. нервирати

се, осјећати главобољу и нервозу. —

Пушти све врагу, не бољоглава, никакве

ти користи од тога.

бон, -a, -o (ријетко) болестан. — Бона

ми је жена ео неколико дана па све сам

по кући работам, ка домаћица.
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ббник, -а, м, болесник. — Два ббника

су ми у кућу, немам кад мрднут. Пуна

му је кућа ббника, сви су му се разбоље

ли.

бор, -а, м, 1. четинарско дрво (Рinus

silvestris). 2. удубљење у каменитом

предјелу, са врло мало равнице при дну,

обично шумовито, вpтача. — Садите ли

што у бор у Гођене? Покоси оно мало

ливаде у бор. Скоро свака брањевина у

Гарчић има по бор.

бос, боса, босо 1. који је без обуће,

који нема шта да обује. — Остали смо

ти боси овија дана, док закољемо Рудоњу

да учинимо свијама по опанке. 2. непот

кован (о коњу). — Не могу у суботу у

Град, коњ ми је ббс, а нема га ко потко

ват.

бос (се), бодем (се), несвр. бости (ce)

(о говедима). — Боде се крава, чува ђецу!

Наш во се боде боље от свија у Загарач.

Што боде Шароња у стог?

босиок, -а, м. врста цвијета, боси

љак (Оcimum basilicum); уп. фислиђен. —

Испод прозора јој расте босиок,

босотиња, -е, ж, сиромаштво; уп. го

лотиња. — Нема више муке од босотиње.

Ођен је и данас велика голотиња и босо

тиња. Мали је порез из ове босотиње, не

мау од нас фајде.

боцун, -а, м. боца, флаша од литра

и више. — Донио је боцун ракије и кус

Меса.

бочка, -е, ж. игла прибадача, са ду

плом жицом. — Запучи ми бочком ово

са стране, не могу дофатит. Није има ре

мика па је често гаће запуча бочком.

брабоњак, -öњка, м. 1. ситни лопта

сти измет овце или козе. — Пунана је

ливада брабоњака, пасле су нечије овце

иако је забрањена. 2. фиг, нешто мало,

ситно, безначајно. — Колики су ови бра

ббњци от кртоле!

брабоњат се, -ам се, несвр. избацива

ти брабоњке (о стоци). — Козе ми се

брабоњау на обор па сваки дан чистим

испод њих.

брав, -а, м. 1, грло ситне стоке —

коза или овца. — Држимо пешес брава и

једну краву. 2. фиг. непаметна, приглупа

особа. — Позови и онога брава да иде с

вама, не умије сам. Али не видиш е та

мали замузен, брав један.

бравињат, -ам, несвр. понашати се

несувисло, глупо, говорити којешта; ићи

без циља. — Што бравињаш пре том

ђецом, кажи им нешто паметно барем је

данпут! Бравињам за тијама говедима, и

то ми је цио поса поваздан.

брављи, -а, -ě који је од брава, који

припада браву. — Ми више трошимо бра

вљега сира нб крављега. Бравље месо је

лијепо ка се осуши, па с купусом. Пошто

су биле данас бравље коже на Град?

бравче, бравчета, с хипокор од брав.

— Зимус ни неће остат ни бравчета.

бразготина, -е, ж, усјечени ожиљак

или бразда на људској кожи, издужено.

удубљење на земљишту. — Све су ми

бразготине по ногама што су ме изгребле

драче ка сам одио ус Присоје.

бразда, -е, ж, удубљена дуга линија

коју направи плуг при орању, слично уду

бљење на земљишту или људској кожи,

линија-удубљење. — Разори ми ти прву

бразду па ћу онда ја даље.

брана, бране, ж, дрљача. — Исплео

сам брану от шипковина, чини ми се да

ће бит добра. Влачим овом гвозденбм

браном, зову је дрљача.

бранич, -а, м. онај који брани некога,

чувар. — Отац је бранич фамеље и имања.

брање, -a, c. берба. — Немоте ми ни

у брање грожђа дбдит кад ми сад не

Помажете.

брањевина и брањевина, -е, ж. огра

ђени простор најчешће зарастао шумом

и пашњаком. — Имали смо пријед једну

брањевину у Гарчић и једну у Гођене, а
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сад је остала само она у Гођене. Обадвије

наше брањевине у Гођене су једнаке.

браственик, -а, м. носилац истог пре

зимена који је у роду, братственик. —

Нас браственика у Гропу има десет-пет

наес, само што се неки прозивау Ћупићи

а неки Чупићи, а сви су исти.

браственица, -е, ж, жена која припа

да истом братству, која носи исто пре

зиме. — Све се наше браственице фино

удају и ниједна се не врће у род.

браственички, -а, -ö који припада

братству (истом презимену), који поти

че од братства. — Свуђ око нашега су

браственичка имања, па смо с те стране

мирни.

браство, -a, c. носиоци истог прези

мена који су у роду, братство. — Из

нашега браства је отишло у Америку

више од десет љуђи.

братанић, -а, м. братов син; уп. си

новац. — Од Маша имам два братанића

и три братаничне. Јучен ми је братанић

поша у војску, пратили смо га вишина.

братанична, -е, ж. братова кћерка,

братична; уп. синовица. — Обље су ми

братаничне удате у Брда.

братимит се, -им се, несвр. стицати

побратимство, постајати побратим. —

Братимио ми се син с Лазаром Петрови

јем.

братит, -им, несвр. М. сматрати не

кога братом. — Милица је Јована вазде

братила, а он сад овако! II. - се брати

мити се, стицати побратима. — Ка су

били у војску заједно, изгледа су се бра

тили с некијема Љешњанима, и отадер се

ш њима стално друже.

братучед, -а, м. братовљев син, бра

танац, синовац. — Повео је у устанак

брата, сестру и два братучеда.

брацки, -а, -ö братски.

брашњеник, -а, м, 1. специјални сан

дук (или буре) у којему се држало бра

шно. — Био ми је направио Новица бра

шњеник од некија штица јеловија, али је

Јована почела да у њега држи робу. 2.

фиг. средства за живот, за издржава

ње. — Пријед се у рат одило само о своме

брашњенику.

брашњеница, -е, ж. 1. посуда у којој

се држи брашно (сандук или буре). —

Брашњеница ми је ова средња бачва, у

њу више не мећем грожђе.

брбољит, -им, несвр. говорити тихо

и неразумљиво; уп. брборит 2. — Нешто

брбољи проз уста али га ништа не разу

мијем.

брборит, -им, несвр. 1. жуборити,

изазивати ситне клобуке на течности

која тече: уп. гpгорит. — Оће да пресуши

Вучjи студенац, теке мало што брбори и

ромори. 2. брбљати, неразумљиво и тихо

говорити: уп. брбољит. — Брбори нешто

ка у себе, ништа му се не разумије.

бргља, -е, ж. мања розга за поста

вљање лоза, мања соха за лозе. — Убра

сам једно сто бргаља јасеновија за лозе.

Нећу имат бргљу ниједну ове године да

поставим оне старе лозе.

бргљат, -ам, несвр. 1. постављати

лозе бргљама, сохама. — Бргљам лозе,

вријеме је. Идем да бргљам лозе оној

баби. 2. мијешати бргљом, тј. рачвастим

дрветом комину, кашу, сплaчине за свиње

и сл. — Не могу сад доћ, али не видиш е

бргљам сплaчине крмету. Сваки дан док се

врнем бргљај барем два пута троп.

Брда, Брда(х), c., pl. t. друго име за

Бјелопавлиће. — Више пријатеља имамо

у Брда нб игђе другб. Пријед смо Бјело

павлиће звали само Брда и никако

друкче.

брдељак, -ељка, м, мало брдо, брда

шце. — Кућа му је таман испод онога бр

дељка онођен.

брдун, -а, м, млаз лозе који израсте

заједну годину. — Ове године су брдуни

На Лозе велики, али нема грожђа.
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брдунчић, -а, м. дем. од брдун. —

Лозе су слабе, на оне брдунчиће нема ни

зрна грожђа.

Брђанин, -а, м. Бјелопавлић, м, особа

из Брда. — Поможе ми један Брђанин, да

му Бог поможе.

Брђанка, -е, ж, жена из Бjeлопавли

ћа, из Брда. — Троица на Драчицу су

били ожењени Брђанкама.

бре, речца ћути, у изр. типа: Нико ми

не збори ни се ни бре (= свој сам, сло

бодан човјек).

брег, -а, м. обала водног тока, само

у констр. на-брег. — Имате ли оно ви ма

ло земље на-брег Сушице? На-брег

Мораче им је кућа, у Стару варош.

брегада, -аде, ж, бригада. — Од прво

га дана је био у Прву пролетерску брега

Ду.

брегадијер и брегадир, -а, м. високи

војни (генералски) чин у староцрногор

ској војсци; уп. бригади(је)р. — Требало

је на Брдањол да командује брегадир

Блажо Бошковић, нб погибе, нико не зна

де како.

брежина, -е, ж. стpма обала водног

тока. — У ну вашу брежину на Почкаље

имате и багреме, и, чини ми се, покоју

крушку.

брекнут, -нем, свр. подвикнути. —

Припази се е ако ти отац брекне, нећеш

знат ђе си! Кад Душан брекну, сви се

умирише.

бректат, брекћем и бректим, несвр. 1.

галамити, викати на некога. — Што ти

је, јадан, што брекћеш на ту ђецу! По цио

дан бректи на чељад, 2. пригушено бру

јати (о мотору какве машине). — Кад је

бђен била фабрика, бректијаху у Дом оне

машине што су плеле.

бреме, -енa, c. 1. одређена количина

предмета, материјала (обично дрва или

сијена) коју човјек носи на рамену или на

леђима; мјера за тежину (око 40 kg). —

Цијелб љето сам износила бремена сије

на исПочкаља. 2. терет, оптерећење. —

Биће то за тебе превелико бреме, доста

ти је и та положај што имаш. 3. велика

количина нечега. — Донесе бреме књига.

4. трудноћа. — У бреме му је, рекоше,

невљеста, треба да роди око Ђурђевадне.

бременита (само ж. род) која носи

плод у материци, која је трудна. — Бре

менита му је невљеста, треба да роди зи

мус. Кад сам била бременита с Миланом,

све ми се повраћало.

брецат, -ам, несвр. П. ритмички уда

рати (о крвотоку, или о рани која гноји),

жигати, сијевати. — Бреца ми цијела

нога, и боли ме. Нешто му брецаше код

вратне жиле. Све ми нешто бреца у гла

ву. Бреца ли ти та чир? Брецау ми крсти,

киша ће. П. — се нагло ријечима реагова

ти, галамити, оштрим ријечима укора

вати, оштро и одсјечно говорити,

оштро пријетити. — Бреца(ј) се ти

дома, а овођен се умири. Што се, ђаоле,

брецаш на ту ђецу, нијесу ти ништа скри

вила! Што се брецаш, кои ти је ђа(в)o.

Немо ми се тун брецат, не боим се ја

Тебе.

бречат, -чим, несвр. стењати. —

Брече камиони уз Јамску страну, не могу

мрднут натоварени војском а још вучу

топове.

бречит се, -им се, несвр. галамити;

правити се важним. — Ништа се немо

бречит, то ти код мене не помаже, но се

лијепо умири.

брзат, -ам, несвр. журити. — Немо

брзат нб то фино копа е кад брзаш,

поćечеш струкове.

брзометка, -е, ж, пушка са лежајем

за метке који се у цијев убацују затва

рачем а не ручно по један (какве су биле

старе пушке). — Добили смо брзометке

још на Дечић, па се ла(к)ше ратовало, ни

јеси мора да у цијев мећеш један по један

метак.
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бривач и бријач, -а, м, 1. уређај за

бријање. — Не ваљау ови нови бријачи

ништа, бољи су били они што си ми при

јед узима. 2. човјек који се бави брија

њем. — Одио сам у Град код бривача да

ме ошиша, бјен није има ко.

бривит (се), -им (се), несвр. бријати

(се). — Ја се бривим једанпут неђељно а

ти свако јутро, да ти то није пречесто?

Пријед ме ћаше стално бривит Мујо, а

откад је поша у Град, морам сам.

бригадир и бригадијер, -а, м. високи

војни (генералски) чин у староцрногор

ској војсци; уп. брегадир. — У Загарач

није пријед било ни једнога бригадијера,

а сад имамо неколико ђенерала. Јанко

Вукотић је био бригадир и сердар.

бригат, -ам, несвр. бринути. — За

мене ништа немојте бригат, добро сам.

брид, -а, м, 1. линија оштрице на сје

чиву (ножу, коси или сл.). — Није ти до

бар брид на бритву, нећеш ме моћ обри

твит. Одличан је брид овој коси. Наћера

сам брид бритвулину да може бријат. 2.

осјећање клапљења, киселости. —

Оćећам некакав брид на језик, пали ме.

бриђет, -дим, несвр. клатити, бридје

ти. — Ако те бриди кожа послије брија

ња, намажи се ракијом и престаће ти.

Вљетар је студен, бриде образи од њега.

Бриде ме прсти од онога клапа от смока

ва. фиг. бити изазован. — Чини ми се е

те бриде образи, мога би добит по рте

ници!

бриждалина, -е, ж, подводно земљи

ште у којему се осјећа струјање воде,

само то струјање, слабашан извор. —

Она доња ливада кот Купала се ујесен и

с прољећа претвори у бриждалину, на њу

је и сијено позније. Близо Студене каме

нице има неколико бриждалина с коијех

се може пит, али слабо.

бриждат, -дим, несвр. помало тећи,

по мало извирати (о води). — Испод оне

бистијерне ваше стално помало брижди

вода, дати је негђе цикнула, па се вода

пробија проза земљу.

бризнут, -нем, свр. нагло потећи (о

води). — Кад је бризнула вода ониjeм ка

налом, јадо мој, није се знало ко је весе

ли, али инжилијери али радници, изр. бри

знут у плач нагло заплакати. — Кад не

виђе, бризну, мрченица, у плач ка да смо

jбј сина довели живбга.

бријег, -а, м. 1. уздигнуто земљиште

између двије парцеле. 2. обала (чешће:

брег). — Сушица је устала збријега на

бријег.

бритва, -е, ж. 1. перорез. — Имам ли

јепу бритву за калемљење. 2. нож за бри

јање, бријаћа бритва. — Не умијем нао

стрит бритву за бријање.

бритвит, -им, несвр. П. 1. бријати. —

Оли ме бритвит данас? Бритвиш ли га

то? Стално ме досад бритвио Мујо, 2. фиr.

халапљиво јести. — Бритви оно месо ка

на(ј)здрави. Бритљаше гершлу ка да

бјеше печење. П. — се бријати се. — Не

бритвим се ја сваки дан.

бритвица, -е, ж. мањи перорез. —

Ану ми да ону бритвицу да њом провам

да закинем нокте. Ђетету ни бритвицу не

треба дават, а некмоли шиш.

бритвулин, -а, м. перорез. — Има сам

оштар бритвулин, али га изгубих. Да ми

бритвулин да наострим ови лапис.

бркат (се), бркам (се), несвр. гријеши

ти, правити грешке. — Бркаше се Милан

вазде окб броја оваца које су имали, били

су богати. Ти бркаш, нијесмо се ми на

метнули вама нб ви нама.

бркача, -е, Ж. (често пејор.) жена са

изразитим длакама изнад усана, „брка

та“ жена; уп. бркна. — Припази ону

бркачу кући, онакве жене су опасне. Ко

је она бркача поред Данице.

бркља, -е, ж, дрво са више кратких

кракова на једном крају којим се мијеша

комина, каша и сл.; уп. бркљач. — На

прави једну овећу бркљу да прштимо
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грожђе. Качамак се мијеша разметачом

или туцњем а скроб бркљом.

бркљање, -а, с. гл. именица од бр

кљат. — Не ваља ти то бркљање ништа,

фино то избркља(ј), ни прасад нете

свашта да ију.

бркљат, -ам, несвр. мијешати скроб

(кашу) и сл. за јело (за људе или за сто

ку). — Бркљам скроб да дам ђеци да

вечерау. Таман бркљах прасету сплaчине,

кад абли Новке.

бркљач, -а, м. рогато парче дрвета

направљено за мијешање скроба (каше)

при кувању; уп. бркља. — Бркљачом

мијешамо скроб. Бољи је бркљач су три

нб су два рога.

бркна, -е, ж. (често пејор.) жена с

длакама изнад усана, жена „с брцима“;

уп. бркача. — Не помињи ми бркну, ста

нила се у море! Ућутка ону бркну жене

да је ја не ућуткам.

брљак, -а, м, мјесто гдје се брљају

свиње, прљава вода у којој се неко купа,

нечисто мјесто. — Ископа сам рупу за

брљак прасадима, са ћу цријевом да га

напуним воде. Како можеш држат кућу

овакб, ово је брљак а не кућа.

брљат, брљам, несвр. П. 1. мијешати.

— Брљам мало брашна и соли да дам пра

сету. 2. замазивати, облагати блатом;

прљати. — Не брља, мала, тб дијете, ко

ће га умиват! II. - се ваљати се у блату

(о свињи), купати се у нечистој води, ку

пати се. — Донеси воде онођен под

муpву да се брља ово прасе, изгоре од

врућине. Сваки дан ђеца иду на Сушицу

те се брљау у Купало.

брље, брље, ж. лоша, неквалитетна

ракија, премека ракија. — Части не нека

квом брљом, има сам побљуват. Бранко

вазде остави јаку ракију, код њега никад

нема брље.

брљуга, -е, ж. 1. ракија брља. 2. мје

сто гдје се брљају свиње, брлог. — На

правила су прасад брљугу испод бисти

јерне, тун се ладе и димно им је.

брмакнут, -нем, свр. окрзнути. — Бр

макнуло га је зрно од митрољеза у десну

ногу, умало да настрада. Брмакнут значи

закачит, или мало отесат зрном од метка.

брњица, -е, ж, њушка, животињске

усне. — Ето ономе магарету брњица ка

да се смије. Прођеди прасету какву жицу

проз брњицу па неће риљат.

брњушка, -е, ж, жица која се свиња

ма провлачи кроз брњицу да не риљају.

— Метнуо је Саво крмачи брњушку, све

прериља, дако сад престане.

бробошка и бобошка, -е, ж. 1. лоп

тасти овчији и козји измет. — Бробошке

от коза и оваца горе на огањ исто ка оне

са шуме. 2. округли плод храста умјесто

жСира.

броква, -е, Ж. ситан ексер (за обућу).

— Донеси ми з Града један кварат онија

брокава, требаће ми да заклинчим ђеци

обућу.

бронзан и бронзин, -а, м, емајлирани

суд за кување, проширен на средини, ужи

при дну и врху. — У бронšин никад не

варимо качамак, само варанику или

чорбу. Ето ти бронзин на вериге, јеси ли

ћора.

бронзоглавиле и бронзоглавиле, -a,

м. мушка особа велике, чворновате гла

ве; тупоглава мушка особа. — Бронзо

главиле је чоек велике главе. Оће ли ови

бронŠоглавиле моћ што учит?

броћ, -а, м. 1. врста траве (Rubia tin

сtorum). — Броћем су некад жене мастиле

робу у црвенб. 2. речца за потцјењивање.

— Тандара, мандара, броћ — то ти је сва

причма.

броћика, -е, ж, в. броћ 1. — Неће бpo

ћику да ије ништа живб, не знам оће ли

је магаре.

броћит се, брбћим се, несвр. 1. при

премати се за напад, или одбрану (о го
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вечету). — Броћи се Шароња, припази

се! Броћи се они во, не пушта(ј) ђецу код

њега. 2. фиг. мpгодити се, љутити се. —

Што се све броћиш, међу чељадма си!

Откад је дошла, невљеста се све нешто

броћи на чељад. Што се броћиш када су

ти сви поклани? Не броћи се ништа, неће

ти помоћ!

броћоња, -е, м. 1. во који је стално

спреман да напада, често име волу. —

Овога брбћöњу ћу да чувам за јарам, а

овога питомијега ћу да продам. 2. фиг. на

мргођен човјек. — Они Миливојев син је

прави броћоња, стално ка да је љут.

броћуља, -е, ж. 1, наброћена крава;

често име крави. — Поћера Броћуљу на

ливаду! Имам једну броћуљу и двоје те

лади ш њом. Продаћу ову броћуљу за

месо, слаба је на млијеко. 2. фиг. Љута,

набусита женска особа; несимпатична

женска особа. — Кажи оној твојој

броћуљи да се не броћи на ову ђецу. Јеси

ли виђела како је уображена она броћуља

Милошева.

бре, брсти, ж, лишће и младике дрве

ћа које једе, брсти стока, нарочито ко

зе. — Мани их у Присоје, имау брсти ко

лико им је мило, не бој се е те остат глад

Не.

брстина, -е, ж. гранчица, прут (са из

данцима), гранчица без лишћа. — Дода

ми ту брстину да га исфашам. Брстином

га по ногама! Од листа су остале само

брcтине.

брстит, -им, несвр. јести лишће и

младе изданке са вишегодишње (дрвена

сте) биљке (о стоци). — Имау наше козе

ђе да брсте, ето тија брањевина доста.

Пуштио сам овце нека брсте у Вишњу.

брубац, -пца, м. овећи камен, обично

заобљен. — Гађу се брупцима, а ну виђи

да којему не разбију главу.

брубуљ, -а, м. овећи, обично заобљен

камен којим се може гађати (тежине

отприлике до пола килограма); уп. бру

бац. — Све се гађаху ка су били мали ти

јама брубуљима. Разбио му је главу бру

буљем от по кила. Треба да покупимо

брубуље с долине, сметаће ка се буде ко

сило. На џаду ка Граду пријед бљеху све

они брубуљи, тудијен се није могло одит

док су асвалтирали. Не гађите се тијама

брубуљима, ђецо, погодићете некога.

брубуљак, -а, м. овећи, обично зао

бљени камен, или камен уопште, лакши

(по правилу) од килограма, брубац, бру

буљ. — Зида је кућу од брубуљака из

Мораче, све у цименат. Не фрљепате се

тијама брубуљацима. Не ваља у зид ме

тат мљесто шкаља брубуљаке. Донеси ми

тија брубуљака да метнем између овија

камења. Поткупи један брубуљак и за

мало ме не погоди.

брубуљица, -е, ж. 1. заобљени већи

камен којим се може гађати; уп. бру

буљ. — Годи којом о тија брубуљица оно

магаре е ће на умертин. 2. бубуљица, ли

тесера. — Искочиле су му по образу бру

буљице.

брука, -е, ж. 1. срамота. — Нанио је

бруку цијелбме племену. 2. незналица. —

Новица је брука једна, ништа то не зна.

брукање, -а, с. гл. им. од брукат (се).

— Брукање је исто што и брука, не ваља

работа.

брукат (се), -ам (се), несвр. правити

бруку са неким или од некога, укључујући

и себе. — Немоте се брукат нб им купите

фине дарове. Брука с тијем и себе и своје,

срамоти се.

брупац, -пца, м. овећи заобљени ка

мен, уп. брубац. — Што по цио дан

ваљаш те брупце, што ћеш то ш њима.

Мбраћемо очистит ливаду од онија сил

нија брупаца.

брушкет, -а, м. жреб, предмет којим

се жреба. — Не можемо се овакб наго

дит, нб да вадимо брушкете.

брушкетат се, -ам се, несвр. жреба

ти. — Брушкетамо се ко ће данас кот

крава, ко изгуби — иде у чобанство.
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брцага, -е, ж. ситна риба (било које

врсте). — Уловио сам пешес брцага, нема

у Сушицу више рибе. Продаваше пастрве,

ниједна не бјеше виша од брцаге.

брцнут, -нем, свр. мало помусти; уп.

стрцнут. — Брцни мало краву, а боим се

да га неће спуштит. Брцнула сам јутрбс

свега кило варавине от свија оваца.

брчкат, -ам, несвр. П. шарати, писа

ти неуредно. — Не брчка по тој књизи,

мали! Све нешто брчка, река би епише.

П. - се купати се сједећи у води или пли

вајући. — Ето се брчка у копању. По цио

дан се брчкау у море.

брчкотина, -е, ж. 1. шкработина, не

што нејасно написано, шврљотина. —

Како си то написа, то су све брчкотине

кое ти нико неће моћ прочитат. 2. мрља.

— Оставиле су муве по зиду све брчко

тине, виђи како се зид црни.

буавица, -е, ж. растресита земља,

плодна земља, али којој је потребно ви

ше влаге. — Најбоље рађа кртола на бу

авицу.

бубатак, -атка, м. обликамен, брубац,

брубуљица I. — Донеси ми искрај међе

онија бубатака да убачим у ву рупу.

бубац, -пца, м. кокошији желудац. —

Бубац от кокошке је вазде пун камења,

пијеска, стакла и што ти све не знам.

бубина, -е, ж, пантљичара. — Боле

сан је од бубина, зато је овако мршав.

Бубине су глисте што живе у цријева.

бубиње, -иња, ж., мн. бубине, пан

тљичаре. — Да нема бубиње те онако

сув?

бубрит, -им, несвр. надолазити, уве

ћавати се, добијати облик одрасле осо

бе. — Бубри троп, измијешај га да се не

прелије. Фино бубри они цуретак Јова

нов,

бубуљ, -а, м. овећи камен, заобљени

камен; уп. брубуљ. — Гађау бубуљима

пролазнике, да коме не испрче око.

бубуљица и брубуљица, -е, ж. ситна

израслина на тијелу (обично на лицу),

митесера. — Што су ти те брубуљице по

образу? Пуна му је кожа бубуљица. По

расла ми је бубуљица на чело. То је они

с бубуљицама.

бубуљичав, -а, -о који има (обично по

лицу) бубуљице, митесере. — Ш њима је

доша један бубуљичавија образа.

будалит, -им, несвр. правити глупо

сти, причати глупости, правити се бу

далом. — Не будали, не продаи наљешу

долину! Што то будали Јагош, што то

прича?

буђа, -е, ж, буђ. — Уфатила се буђа

на цревље, биле су мокрe.

буђав, -а, -о обуђан. — Немоте јеста

буђави леб.
-

буђелар, -а, м, 1. новчаник. — Донио

је пун буђелар пара из Њемачке, свако от

чељади је частио. 2. фиг. оно што се има.

— Приштедите, није ми буђелар богат!

бујат, -ам, несвр. развијати се, нагло

расти. — Буја она смоква што сам је ла

ник калемио, гране су јој от по метар.

Што гођ усадиш на Млачице буја ка у

Мисир.

букагија, -е, ж. (об. у множини) 1.

оков на ногама или рукама (о затворе

ницима). — Метнули су му Талијани бу

кагије на ноге да не утече из затвора. 2.

фиг. тешке чизме или ципеле, баканџе. —

Обу нешто лаше, не можеш вућ те бука

гије данас, светац је.

букалиште, -a, c. мјесто гдје се са

купљају говеда да бучу, боду се, играју и

сл., неплодна пољана погодна за какве

игре. — Скупила су се говеда око Булине

рупе, направила су право букалиште.

букање, -a, c. посебно оглашавање го

веда (особито волова) када се сретну и

када се спремају за борбу. — Ану тркни

до појате, чује се букање онија говеди,

да се нијесу развезала.
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букарење и букарење, -а, с. гл. им.

од букарит (се). — Прасици је вријеме за

букарење, ако не можемо држат прасад,

боље да је ушкопимо.

букарит, -им, несвр. I. оплођавати

парењем (о свињама). — Крмачу је бука

рио Петров вепар. П. — се парити се (о

крмачи), тражити парење (о крмачи). —

Џора ми се букарила, биће гудади доста.

Букари се крмача, тражи вепра.

букат се, букам се, несвр. парити се,

тражити вепра у циљу парења (о крма

чи); уп. букарит се. — И ове године ми

се крмача рано букала.

буквица, -е, ж, војничка књижица. —

Тадер војницима нијесу давали буквице

да су завршили војни стан.

букнут, букнем, свр. нагло се разго

рети, нагло настати, нагло се расплам

сати, нагло надоћи. — Некако букну

прах и замало му очи не извади. Букнула

је вода из Почкаљске јаме, са ће устат

Сушица. Рана му је букнула па су га по

вели у шпедат. Није прошло два минута,

букну онб сијено и за час изгоре.

буктат, -тим, несвр. пламсати, рас

пламсавати се, нагло надолазити и тећи

(о води). — Виђи како букте ова дрва

иако су сирова. Букти низ Јамски поток

ка ујесен.

була, -е, ж. муслиманска жена, чест

женски надимак. — Уграбио је булу у

Турчина и покрстио је. Долазила ми је

јучен Була ж ђецом.

булат, -ам, несвр. паковати. — Неуми

јеш ти то да булаш, пушти мене! Не знам

ко би ми умио забулат пакет да га пошљем

сину у војску, ја не умијем булат.

булумента, -е, ж. скупина беспризор

них, неваљалаца и сл. — Не дружи се с

онбм лазарокрском булументом. То су

скотови, булумента! Показаћу ја поса тој

булументи безобразној!

буљавко, -а, М. буљоока мушка особа.

буљас, -ста, -сто буљоок, који је избу

љених очију. — Буљаста је, не свиђа ми

се, има ђевојака и беж ње. Какво је оно

мало Златанино — ниско, дебело, буља

сто, грдно ли је!

буљит (се), буљим (се), несвр. гледа

ти отворених, разрогачених очију, на

падно гледати; завиривати, гледати из

прикрајка како се то не би примијетило.

— Ништа не буљи очи, овакб ти је како

ти кажем! Што се буљиш тако, али не

умијеш глејат ка остали свијет!?

буљо, -a и буљо, -а, м. (посебно у ан

тропонимима), 1. буљоок човјек. — Виђе

ли ђе онога буља НиколинбГа? Сретох ју

трбс онога буља Новичина. 2. мушки на

димак. — Мињак Буљов је био паметан

и шаљив чоек. Јеси ли познава Буља? Од

Буља су Буљовићи.

буљок, -а, -о који је буљавих, избуље

них очију. — Што ти је они најмлађи бу

љок, да није от чеса болесан? Премлого је

буљока Јаничина ђевојка. Буљок је још

отка је мали био, преболова је неку болес.

буљока, -е, ж. (супстантивизовано) 1.

женска особа избуљених очију, особа

крупних очију. — Милица је мамина бу

љока, има очи ка дукат. Каква је буљока

Драгова, стрелица је устријелила! 2. фиг.

она која пажљиво и нападно посматра,

која уочава. — Немо да те види та буљб

ка, но скри те паре негђе.

буљокас, -ста, -сто мало буљоок. —

Је ли Милан мало буљокас или ми се

чини? Лијепа ђевојка да није буљокаста.

буљокиле и буљбкиле и буљоокиле,

-а, м, човјек буљавих очију, буљавко. —

Не помињи ми онога буљокила, па да се

нећу удават. Дошла је пјешке с Милано

вијем буљокилем зГрада. Они буљбкиле

Стевов је погани о свакојега ђетета у За

гарач. Видиш онога буљоокила Мило

шевога, ништа од њега није поштеније.

буљубаша, -е, м. (заст.) старешина

хајдучке дружине.
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буљук, -а, м. 1. скупина стоке (круп

не или ситне, најчешће оваца, коза или

говеди), крдо, стадо: уп. кумбуљ 1. —

Никола вазде ћераше велики буљук ова

ца. Имали смо пријед у Загарач велике

буљуке оваца а сад — само покоја овца.

2. фиг. много дјеце. — Има буљук ђеце, а

не може ни двоје држат.

буључит, -им, несвр. П. стварати бу

љук (стоке) подизањем подмлатка. —

Буључи Милан браве, имаће их проз коју

годину више от сто. Она буључи стоку,

па ће да продаје мрс и месо. Та фамеља

буључи овце и козе све боље. П. — се кр

дити се, умножавати се (о стоци). —

Буључе им се овце мимо свијет.

бумбар, -а, м. врста крупног инсек

та. — Главу ти бумбар не би мога об

лећет колика тије. Бумбар може да лети,

то је велика муха.

буниште и буњиште, -a, c. склади

ште смећа, буњак. — Мичите буњиште

испрет куће, смјестите га у не шипкови

не. Држе буниште у обор те га кокошке

разбачују.

буњак, -а, м. сметлиште. — Понеси

ово и бачи на буњак иза куће. фиг. неред,

нечистоћа, роваш. — Рашчисти буњак из

камаре, не може се тамо уљећ.

бупит, -им, свр, лупнути, треснути,

пасти; уп. бапит. — Бупи нешто на пе

тар, виђи да мачке нијесу обалиле месо.

Бупио је на џаду колико је дуг и широк.

бупнут, -нем, свр. лупити, треснути,

уп. бапит, изненада стићи, уп. бапнут. —

Што ме ово бупну у главу, ка да паде

крушка с те крушке, а не виђех је. Буп

нуло те у срце, дабогда, какав си! Изне

нада бупнуше прет кућу некакви непо

знати људи.

бупњиват, -ивам, несвр. 1. изненада

почети лупати, почети одједанпут да се

дешава каква лупа. — Бупњиваше нешто

унутра у млин, кад ми тамо, аоли се сло

мио кош за жито и удара у плочу од мли

на. 2. палити се (о уличним свјетиљка

ма). — Зачудио сам се кад оно поче да

бупњива електрика на не стубове ули

цбм, све одједном.

бура, -е, ж. 1. влага, влажност. —

Ако им бидне бура, добро ће родит, не

треба их гноит. 2. невријеме. — Иде не

чесова бура од мбра, треба покупит сије

но.

буран, -рна, -рно влажан, кишовит

(обично о годишњем добу). — Бјеше то

љето бурно и све ни роди. Прољеће је

било бурно, било је влаге доста свему.

Прошла година је била бурна, жито је до

бро родило.

бурат (се), -ам (се), несвр. мокрити

(се), избацивати мокраћу (обично о дје

ци). — Бура се тун, немамо ка свраћат.

Бураш ли, Мурица? Бура, бура, пиш,

пиш! Бураш ли се то пред врата, мали?

Иди и бура се у те шипковине. Ко ово од

вас, ђецо, све бура на ову смокву? Што се

бураш, мали, тун, ижљежи наизван! Немо

се бурат пред врата, не ваља се.

бургија, -е, ж, тања ћускија за копа

ње рупа у камену у циљу минирања. —

Носио сам у вигањ бургије да ми се на

остре, затупиле су се од млого мињања.

бурдање, -а, с. гл. им. од бурдат (се).

— Ова ти је појата таман за буpдање, од

ње можеш фино искористит кам.

бурдат (се), -ам (се), несвр. рушити

(се), обарати (се), стропоштавати (ce).

— Ка с јесени пану кише, низ мартинићке

стране се на неколико мљеста бурдау

слапови воде. Што бурдате та зид, оћете

ли да га презиђујете? Сваке године ми се

она доња међа бурда, треба је једанпут

добро озидат да се не бурда више. Не

бурда, дијете, тб камење низ долину!

бурило, -а, с. дрвена посуда за воду,

елипсастог облика, са два дна, на једној

страни ужа, прти се, захвата око 20ли

тара. — Све сам буpило пртила и одила

на воду док нијесмо направили бистијер
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ну. У бурило може да стане око петнаес

бка воде.

бурмут, -а, м. ситан дуван (дуванска

прашина) за ушмркивање у нос. — Не

пушим ја, но ушмркујем бурмут.

бурмутица, -е, ж, кутија (или сличан

предмет) у којој се држи бурмут. —

Виђи дако ми донесеш једну фину бур

мутицу истога свијета. Направила сам

бурмутицу от кутије от крема.

бурно, прил. кишовито. — Цијело је

љето било бурно, па дувани нијесу ка кад

им је сушно.

буруликање, -а, с. гл. им. од бурули

кат. — Чујаше се по цио дан некакво бу

руликање крава и волбва. Нека ти буру

ликање по селу! Уфатило га је некакво

буруликање, не сличе више чељадма.

Оно није буруликање говеди нб нешто

друго.

буруликат, -икам и -ичем, несвр., 3.

л. мн. през. -ичу и -икаурикати (о воло

вима и кравама). — Буруликау говеда,

жедна су. Буруличу волови када те да се

пободу, неја. Буруликау говеда, гладна

су, треба да их пуштимо. Бурулика је

ноћас Шароња цијелу ноћ. фиг. галамити,

дерати се, правити вику, јако вришта

ти, покаткад неартикулисано да личи

на рику волова. — Поваздан буруликау

око Дома. Ништа не умијеш нб бурули

кат. Бурулика она маса, не чује се ко

више граје. Ето их, буруликау улицама,

нешто се буне.

бус, -а, м, бусењ, уп. бусика. — Све

су бусови по ливади, тешко је косит.

бусика, -е, ж, бусењ, уп. бус. —Треба

поравнат бусике по ливади, неће се моћ

косит.

бутига, -е, ж. (заст) продавница. —

Купи ми у неку од онија бутига у Град

клинце за поткивање коња.

бутра, -е, ж, дјевојчица буцмастог

лица, дебељушкаста дјевојчица. — Што

дајете овој бутри те овакб дебела.

бутpac, -ста, -сто који је буцмастог

лица, дебељушкаст (о млађој особи); уп.

буцкас. — Сва су им ђеца бутраста, увр

гла су се дати у ујчевину. На кога ти

сличе ови мали те овако бутрас, а сви сте

мршави.

бућит, -им, свр. упасти, ускочити у

воду. — Чува се да не бућиш у бистијер

ну, не нагињи се!

бућка, -е, ж, буцмаста дјевојчица,

каткад женски надимак. — Послуша ме,

бућка моја, донеси ми мало дрва. Она

средња Томашева, је ли оно Бућка или

она најмлађа.

бућко, -а, м. буцмаст, дебељушкаст

дјечак. — Добро ти напредује ови бућко,

брзо ће проговорит.

буцат, буцам, несвр. П. 1. цијепати.

— Ђеца буцау робу млого брже от стари

ја. Припази те цревље, не буца их овуди

јен. 2. јести обилно и халапљиво. — Буца

она онија сомуна сваки дан, не бој бј се.

Буцау краве ђетелину. П. — се цијепати

се. — Ова куповна роба се лако буца, не

дура. Лако се буца ови без, неће ти ваљат

за гаће.

буцка, -е, ж, буцмаста дјевојчица, де

бељуца; уп. бућка. — Пошљи ми малу

буцку да ме нешто послуша.

буцкас, -ста, -сто дебељушкаст; уп.

буцмас, бутрас. — Дајете ли овоме буц

кастоме више да ије нб осталој ђеци?

буцкат, -ам, несвр. боцкати, бости.

— Све га буцка спицбм, дражи га, реци

Му.

буцко, -а, м. дебељушкаст дјечак, уп.

бућко. — Дођи, буцко, код ђеда.

буцмас, -ста, -сто дебељушкаст, буц

каст. — Сва су им ђеца буцмаста.

буџак, -а, м, 1. угао у кући. — И пе

пељак и црепуљак су у буџак от куће. 2.

роваш, сметлиште. — Бачи и ово на ни

буџак, нека је више тантара. Направила

си буџак от собе, што је та неред?!
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вабит, вабим и фабит, фабим, несвр.

вабити, дозивати животињу. — Не ваби

тога пса е ће одма ускочит у кућу.

вабљење и фабљење, -а гл. им. од ва

бит. — Не помаже ти тун вабљење

ништа, нб отидите их доћерај.

вабнут, вабнем и фабнут, фабнем,

свр. дозвати, вабнути домаћу животи

њу. — Вабни говеда да дођу да им дам

да пију. Фабни то пашче да ме не закоље.

вавијек, прил, увијек, стално. — Ва

вијек сам у мој живот била сиромашна.

Помагали смо га вавијек, и није ни ни

зафалио. Вавијекје чекала мужа с ратова.

Вавијек смо се бојали за имање и кућу.

ваган, -а, м, 1. велика, обично овална

и дубља посуда из које су јели сви члано

ви породице (директно или су из ње узи

мали у своје посуде), стајала је на сре

дини трпезе или стола. — Пријед су

били они вагани и сва чељад су јела из

њих. Напунила сам ваган качамака, па

нека ију, имау и варевине. Преспи кртолу

у ваган, брже ће се оладит. 2. фиг. a. ма

теријално стање. — Дошла је на пун ва

ган. Танушан им је ваган иако се господе.

б. заједничка исхрана, исхрана уопште,

издржавање. — Све док си на мој ваган,

мораш радит како ти ја кажем. Неће ми

га та долазит на мој ваган.

ваганчић, -а, м. дем. од ваган. —

Ђеци смо давали да ију из онија ва

ганчића да се не мијешау са старима.

вада, ваде, ж. рок, рата. — Била му

је вада да врати паре око Илинадне, а он

се није помаља. Да ми је зајам на три

ваде, прва на Митровдан, друга на Јовањ

дан зимски а трећа око Ускрса.

вадит, -им, несвр. 1. вадити. 2. дуби

ти, дупсти. — Вадим корито у ви кам у

обор за прасад.

вађевина, -е, ж. 1. вађење. — Је ли

вријеме за вађевину кpтоле? 2. крчевина,

искрчено земљиште. — Направио сам

вађевину од оне запушћене долине, оћу

да усијем у њу мало кpтоле. Вађевина је

искрчена земља, 3. вересија. — Узео сам

мало брашна на вађевину.

ваздашњи, -а, -е свакидашњи. — Оста

је они ваздашњи шаљивџија, не мијења

Се..

вазде, прил, увијек, вазда. — Вазде

смо Васо и ја били добро. Вазде ми те

мило срес.

ваистину, речца уистину, заиста. —

Нијесам га ја, ваистину, зва, но је сам

доша. Тако је, ваистину.

вајда и фајда, -е, ж. корист, добит,

ћар. — Је ли ти за вајду Загарач“? Нема о

тога вајде никакве. Мало је фајде о тога
**

фрута.

вајдит (се), вајдим (се) и фајдит (се),

фајдим (се), несвр. користити (се), има

ти добит. — Вајди оно имање, ваљаће

ти. Никад ништа нијесам фајдио отoлен.

вајдица и фајдица, -е, ж. ситна ко

pист. — Побери оно мало грожђа, вајди

ца је. Биће и од вина мало вајдице. Фај

дицу смо, теке, имали.

вајкат се, -ам се, несвр. жалити се.

— Не фале се на њега комшије нб се све

нешто вајкау и на њега и на ђецу му.

вакат, вакта, м. вријеме (у протоку,

не и атмосферско вријеме), доба. — Ва

кат је да кренемо. Није било вакта да

спремим све. У ни вакат су ни сви доди

ли. Је ли вакат да ми врћеш они дуг? У

та вакат се нијесу носиле цревљенб само

опанци.

вакмајстор и факмајстор, -а, м. ау

стријски подофицир (наредник, подна

редник). — Био је у Загарач аустрински

вакмајстор, био је командијер полиције.

И рече они факмајстор да не дирау заро

бљеника, нб нека га пуште кући.
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вал, -а, м. талас. — Јеси ли гледа кад

валове на море? Ђевојке воле момке с ко

сом на валове.

вала, -е, ж, увала, удолина; уп. увала.

— Загарачка вала је питомина. Иди валбм

и доћеш право у Васа.

вала, речца заиста, доиста. — Јесам

га, вала, добро излема. Немо тун ćес! Е

öћу, вала!

вала и фала, -е, ж. 1. похвала, хвали

сање. — Знамо њихову и валу и зафал

нос! Досадила ми је њихова фала и фа

лисање. 2. захвалност. — То ми је фала

за све што сам за вас учињела! 3. речца

за захваљивање. — Фала свијама што сте

дошли.

валид, -а, м. (заст) инвалид. — Ја сам

валид из балканскија ратбва, рањен сам

на Брегалницу у руку и у ногу.

валида, валиде, ж. инвалид(нин)а. —

Прима сам те валиде доста, но сад паре

нијесу низашто. С овом валидом се не

може пролазит.

валовит, -а, -о таласаст. — Кад је

млађи био, коса му је била сва валовита

а сад му се скоро исправила. Кад набуја,

Сушица је валовита ка каква велика ри

јека.

ваљан, -а, -о вриједан, радан, који ва

ља, који је квалитетан (о особи); уп. Ва

љас. — Ваљани су синови Машови, оба

су га добро скућили.

ваљас, -ста, -сто вриједан, спретан,

окретан, радан, храбар, предузимљив,

који ваља и сл. — Ваљаста су ми сва ђеца,

што гођ им тражим, све оће да учине, и

то брзо и лијепо. Ваљасто је оно Мишово

момче ка поједно, и коси и оре, и друго

ради боље од свија. Ваљасто ти је оно

момче, биће силан радник. Виђи ваљасте

ђевојчице, богјој помога. Милан Бранков

је ваљаска да му је двадес година.

ваљат, -ам, несвр. ваљати, изр, ваља

се тако треба. — Метни конац у уста ка

ти мајка крпи гаће на тебе, ваља се.

ваљевица, -е, Ж. 1, торба (која се но

си преко рамена). — Носила сам прео

Црне Горе до Котора по пуну ваљевицу

кртоле или чеса другога, а отуд опет пу

нану ваљевицу соли или жита. То су оне

велике ваљевице у које је мога стат

багаш жита. 2. углава свадбе. — Пријате

љи на углаву морау доћ с пуном ваљеви

цом, па се углава зове и ваљевица.

вамеља и фамеља, -е, ж, породица,

фамилија. — Осрамотио је цијелу фаме

љу своијема лажима, отац и мајка му ни

црне ни бијеле.

вампир и вампијер, -а, м. вампир. —

Виђела је, вели, вампијера у Комуницу,

сва се о страха најежила.

вампор и вапор, -а, м. лађа. — Одили

смо вампором у Америку више од мље

сец, Укрцали су не у вапоре у Котор, тре

бало је да идемо до Ријеке, па не све

врнуше.

вар, -а, м. најтоплији дио дана, жа

ропек. — Дођоше ми ђеца зГрада у вар

o(д) дневи. Бљеше највиши вар обд) дне

ви.

варавина и варевина, -е, ж. слатко

млијеко, уп. вараника и вареника. — Сва

ри ону варавину. Овча варавина је

нагушћа ујесен. Помузла сам јутрбс само

пб кила варавине. Да му мало варевине,

биће му лаше.

варакат (се), -ам (се), несвр. варати

(се), обмањивати (се), привидно нешто

чинити, доводити у недоумицу, у варљи

ве околности. — Варакау једно друго,

мисле да обоје то не знау. Немоте се ва

ракат, но кажитеједни другијема што ми

слите. Неколико неђеља ме варака за оне

паре, све ми обећаје е ће ми их вратит,

па превари. Немо се вaракат, нећу ти

опростит ако ме слажеш.

варакнут (се), -нем (се), свр. помје

pити (се). — Варакни се мало тамо да

ćеднемо и ми. Изгледа је мужа варакнула

ис кревета.
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вараника и вареника, -е, ж. слатко

млијеко, уп. варавина и варевина. — Ка

сам била с Драгицом, нијесам имала ва

ранике. Полока мачка сву варенику! По

пила бих мало варанике. С вареником

смо слабо.

вардалама, -е, ж, брбљивац, причали

ца, особа којој се не вјерује. — Био је до

бро чељаде али велика вардалама, ништа

му нијеси мога вљероват.

вардања, -е, ж, лупњава, лупа, тре

ска, галама, преметачина; уп. Вардање,

вардачина 1. — Каква је то вардања по

кући, што то чините? Настаде их вардања

низ Јамску страну ка да се руши брдо.

вардање, -а, с. гл. им. од вардат. —

Какво је то вардање у избу? Није ми ми

ло никакво вардање у кућу. Престаните

с тијем вардањем!

вардат, -ам, несвр. лупати, галами

ти, преметати ствари по некој просто

рији уз лупњаву, премијештати ствари

без реда. — Што оно варда на петар, да

нијесу мишеви? По ваздан вардаш нешто

по кући, смири се већ једном! Ако

почнете вардат по кући, ишћераћу ве на

поље. Вардаћу колико ми је мило! Што

нб вардаше јучен у вашу кућу?

вардачина, -е, ж. 1. лупа, лупњава,

преметачина, треска; уп. вардања. —

Кад су дошли, одма су почели вардачину

по кући, дати су тражили Милисавов ле

вор. Што је та вардачина доље, ђецо!

Нећу бђен да чујем никакву вардачину,

умирите се! 2. причалица, галамџија. —

Ристо је велика вардачина.

„ варевина, -е, ж, вересија, причек —

Узео сам два стара умертина на вареви

ну, док приспије овугодишњи. Варевина

је ка те неко чека да му платиш или

врнеш оно што си од њега узео.

варен и варен, -а, -о скуван. — Дали

су ни варенога скорупа и киселога мли

јека, предpучковали смо ка никад. Варена

шеница се ије кад је слава, а ка се износи

на гроб, зове се кољиво.

вариво, -a, c. оно што се кува, што

се вари. — Није било никаквога варива

нако меса доста, ни чбрбе није било.

варит (се), варим (се), несвр. кувати

(се). — Виђи гори ли у шпорет, вари ли

се та ручак? За вријеме Аустрије варили

смо лободу и жућеницу.

варићак, -а, м. Посуда од дрвета или

од коре од дрвета која служи као мјера

за жито, пасуљ, кромпир и сл. (запреми

не од око 10 l}. — Узајмила ми је Миле

варићак брашна, немам ђаоље зрно док

не самељем. Варићаком се мјерило жито,

а начињен је био од липове коре или од

нечесовога дрвета, ка пућерица.

Варице, -ица, ж., pl. t. празник, Ваве

дење Богородице, 4. децембра, када се

кува зрневље и једе се као „варице“. —

Не славе се Варице бђен више, а пријед

су сви одили прет цркву и носили варени

умертин помијешан са шеницбм, лећом

или пасуљом.

вародневи, -а, м. (= вар од дана) нај

топлији дио дана; уп. варопек, жаропек.

— Немоте додит у вародневи, нб или при

јед или кад залади, кат попушти врућина.

варопек, -а, м. најврући дио љетног

дана; уп. вародневи, жаропек. — Што сте

додили по овоме варопеку, могли сте

причекат док мало залади.

вароточина, -е, ж, велика врућина. —

Не можемо га садијеват у ву вароточину,

оставимо га за довечен, кад мало залади.

вас, сва, све замј. и придј. сав. — Вас.

свијет ме не може убиједит да нијеси зна

вала. Бјеше доша вас бијели свијет на по

кајање.

васвијек и васивијек, прил. стално,

увијек, вазда. — Васвијек је жељела сина.

Ођен је васвијек било финија момака. Ва

сивијек сам се бојала да се не врну и не

узму ово имање испред овија сирочади.

васељена, -ене, ж, васиона (само у

емоционалном говору, клетви и сл.), сви

јет (у приповиједању). — Васељена га
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спржила, дабогда! Сва му васељена не

оћаше помоћ. Свети Сава је, веле, одио

свуђ по васељени. Сву ће васељену запа

лит ови Американци.

Васиљевдан, -а, м. Нова година по

старом календару. — Некад су на Васи

љевдан додиле одиве у род да сретњикау

Нову годину.

Васкрс и Ускрс, -а, м. дан Христовог

васкрснућа, општехришћански празник.

— Доће ми одива око Ускрса. На Васкрс

су се родиле и Милка и Ружица, када су

се договарале.

васцијели, -а, -ö сав, цио, цијели. —

Тражили смо га васцијелу ноћ и нијесмо

га нашли. Васцијели боговетни дан те

чекам.

ватат, -ам, несвр. в. фатат.

ватра, -е, ж. (новије и ријетко) пови

шена температура. — Тркни код Илије,

донеси ми топломјер да измљерим овоме

ђетету ватру, изгоре.

ватраљ, -а, м. метална полуга за под

стицање ватре, жарач. — Ану ми да та

ватраљ да гршнем ови огањ.

ваћкалица и фаћкалица, -е, ж. „ла

ка“ женска особа, женска особа која

„хвата“ мушкарце. — Забавио си се око

оне ваћкалице, отац ти се чува од њенија

тетака. Уфатила га некаква вáћкалица из

Града, тако ми бога боим се е ће се

оженит ш њом да остане за уклин народу.

Само ко је стио, мога је бит с оном

фаћкалицом.

ваћкат се, -ам се, несвр. в. фаћкат

Ce.

вацулет и врцулет и фацулет и фр

цулет, -а, м. крпа за главу, женска убра

дача. — Купила ми је снаха рашу и ва

цулет. И ђевојке су се пријед убрађивале

врцулетом. У цијело село нема жене која

не носи црни фрцулет. Ми га зовемо и

фацулет и фрцулет, и вацулет и врцулет,

то је све једно истб.

ваџола и фаџола, -е, ж, пасуљ (Phas

solus). — Усијали смо окб седамдесет

кућица ваџбле, оне шарене. Требау ми

притке за ваџблу. Фаџблу најчешће сије

мо проз жито.

везиља, -е, ж, женска особа која ве

зе. — Мируна је добра везиља, нико ка

она не умије извес оне шаре.

везитка, -е, ж, већа игла за везење, са

већим ушима. — Купи ми пешес везитака,

öћу нешто да везем. Остала сам без оне

лијепе везитке, ш њом сам извезла све

ове везове што их видиш. Купи ми једну

везитку у ну продавницу што се продају

игле. Везитком се везе а шитком се шије.

векетат, векећем, несвр. вечати, ве

кетати, испуштати гласове „вее“ (о ко

зама). — Векећу козе, гладне су. Веке

таше на долину Анђина коза свезана.

Што векеће јарац?

вел, -а, м. Посебна врста мараме коју

носе старије жене (или невјесте, али

оне ређе), забацује се преко косе, дио

староцрногорске женске ношње. — Кад

ћаше пребачит вел прео главе, не бљеше.

љеше жене у пазар од Савице. Велове

није умио сваки мајстор да направи.

веледун, -а, м. кратак огртач, ка

пут, сако, џемпер, уопште горњи дио од

јеће изнад појаса. — Фин ти је та веле

дун, ђе си га купио? Испод веледуна носи

фањелу, а испод ње кошуљу. Огpни какав

веледун, биће ти студено.

Велестовац, -öвца, м. мушка особа из

Велестова. — Сврати један Велестовац и

насади ми секиру на његово држало,

носаше их у Град на пљацу.

велестовачки, -а, -ö који припада Ве

лестову, који потиче из Велестова.

Велестoвка, -е, ж, женска особа из

Велестова. — Оженио се Велестбвком,

од Мићуновића.

величање, -a, c. 1, узношење (некога

или нечега). — Све своје они величау а

туђе потцјењују, доста ни је више свије
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ма њиховога величања. 2. зауларивање,

зауздавање. — Не подноси наш Путаљ ве

личање, кад види е му прилазимо, почне

да се гица.

величат, -ăм, несвр. Зауларивати; уп.

ВИЛИЧа"T.

вељат се, вељам се, несвр. правити

се великим, важним, уважавати себе,

бити уображен. — Све се нешто веља, а

знамо га ко је и што је. Лако ти се вељат

бђен прет сиротињом. Све се нешто веља

ка да је принцеза.

вељи, -а, -ě велики (што је чешће у

употреби него вељи). — Вељи си ти ма

гарац! Одмарау на Веље ждријело. Дода

ми ту вељу блању.

вељу, 1. л. jд. през. ст. глагола велети

велим. — Вељу ти да ме више не зивкаш!

Поручујем му и вељу му да се мане ћора

ва посла!

вепар, вепра, м. мужјак свиње (било

који). — Жирим једнога вепра и једну

крмачу.

вепрић, -а, м. мушко свињче, мушки

прасић. — Вепрића ћу да држим да га до

године ужирим. Крмача је опрасила три

гудице и два вепрића.

вересија, -е, ж, причек, отплата на

почек, уп. варевина. — Да сам му јуницу

на вересију до Петковадне.

вериге, верига, ж., pl. t. ланац с вели

ким алкама што виси на греди изнад ог

њишта о који се вјешају посуде у којима

се кува. — Не смијем објесит тежи кота

на вериге, слабе су. Има ли сад ђеверига

да се купе?

веселица, -е, ж, весела, доброћудна

жена, шаљива женска особа. — Мируна

је била веселица, није имала друге, ћаше

свуђ заметнут шалу.

весело, -öга, c. (супстантивизовано)

игранка, сијело, посијело. — Оћемо ли у

Дом на веселб2 У суботу ће бит веселб

у Задружни дом. То је било оне ноћи ка

смо били на веселб код Димитрије.

весељак, -а, м, весео човјек, оптими

ста. — Бјеше покојни Мињак велики ве

сељак, ни на што се он не жаљаше.

весељко, -а, м, весео човјек, шаљив

чина. — Није било весељка ка Милоша,

ђе гођ дође, заметне шалу и весеље.

ветак и фетак, тка, -тко стар, ис

трошен, издеран. — Имаш ли што ветки

је да обучеш за косидбу? Имам једну вет

ку аљину. Тбођело ти је фетко, имаш ли

другога?

већ, прил. још (али и друга значења

која се јављају у говорима и књижевном

језику). — Што их већ нема, фала богу?

вечат, вечим, несвр. векетати, про

изводити гласове „веe“ (о кози). — Ако

козе почну вечат, донеси им у појату

нешто да изију, поčечи коју грану с

кошћеле. Цио дан ти коза вечи у обор,

пушти је мало, јадна. Вечи оно јаре, мора

да је гладно.

вибла и фибла, -е, ж, баглама на про

зору или на вратима. — Зарђале су ове

вибле на врата, виђи нећеш ли их нечим

подмазат. Фибла и вибла —то ти је истб.

вигањ, вигња, м. ковачница. — Носио

сам у вигањ ćекиру да је клепљем.

вигњиште, -a, c. мјесто гдје је вигањ,

ковачница, уп. вигањ, микротопоним. —

Ођен код мене је ка у вигњиште, све раз

бачано. Понеси у Вигњиште ови косијер

да га клепљу.

вид, -а, м. (поред општих значења)

очи (нарочито у заклињању, уз придјев

очњи ). — Ако имам, остала без очњега

вида!

вида, виде, ж, шараф. — Изгубио сам

виду што ми је стајала на косијер, сад се

расколеца. |-

видање, -а, с. гл. им. од видат (се).

— Био је на видање у Италију тринаес
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мјесеца, нијесу га шћели отпуштит све

док није оздравио.

видање, -а, с. гл. им. од видат. —

Ништа ти то видање не помаже, али не

видиш е се вида покварила.

видар, -а, м. човјек који вида, који ли

јечи, надриљекар. — Одили смо код свија

видара за које смо чули и ништа није по

могло, умрла је назад годину. Машо је

био познати видар у цијелу Црну Гору.

видарица, -е, ж, жена која вида, која

лијечи, надриљекарка. — Веле да има у

Пећ видарица која вида све ране. Дошла

је вила видарица и оживјела га.

видат, -ам, несвр. шарафити, заша

рафљивати. — Немаш рашта то видат, не

помаже ништа, не ради та вида.

видат (се), видам (се), несвр. лијечи

ти (се). — Вида сам се у болницу три и

по мјесеца. Талијани су га видали за ври

јеме рата. Свако љето се вида у Пецку

бању, али раматиз се тешко вида. Видали

су је талијански доктори, сад је добро.

Вида сам се у грчки шпедат.

видок, -а, -о који својом вриједно

шћу, величином и сл. пада у очи и изазива

завист. — Видока ви је била свака наша

слога, стално сте шћели да не завадите.

видоко, прил. уочљиво, завидно, љу

боморно. — Све ти је моје видоко, моја

је сламка виша но твоја греда. Све јој је

наше видоко, а не види њезино ништа.

видокос, -ости, ж, љубомора, завист,

осјећање веће вриједности туђе својине.

— Ако ико крепа од видокости, ти ћеш!

Видокбс је кад неко завиди другоме на

добро.

виђелица, -е, ж, дневна свјетлост,

свјетлост уопште, доба дана кад је вид

но, кад се види, гдје је видно. — Ођен је

фина виђелица. Иди по виђелици, не чека

мрак. Лако је одит по виђелици, нбајде

по мраку. Да унесемо дуван по виђелици,

потље се може просут.

виђело, -a, c. 1. дневна свјетлост,

вријеме кад се види, видјелица. — Изиди

на виђело. Оћеш ли овамо, на виђело? С

виђелом ћемо покосит. Морамо за виђела

да сађедемо сијено. Дођите за дана, по

виђелу. 2. извор свјетлости, лампа (или

што друго). — Донеси виђело да ми сви

неше не видим извадит нешто из скриње.

Дода ми виђело да поглејам нешто. Сла

бо ми је виђело у нову кућу. Пријед није

било никаквога виђела до луча или зу

бље.

виђен, -а, -о угледан, који се истиче.

— Дате им шћер, то су виђени људи, ко

се не би ш њима пријатељио.

виђет, видим и виђу, несвр. видјети.

— Лијепо виђу е за мене тун нема посла.

виђу, 1. л. jд. през. гл. виђет видим.

вижлаче и фижлаче, -ачета, с., зб.

-āчад, немирно, несташно дијете, вижле.

— Онакве вижлaчади још нијесам видио.

Удари ме оно Владово фижлаче. Боим се

онбга вижлачета.

вижле и фижле, -ета и -ета, с., зб.

вижлад, немирно, несташно дијете, ви

жлаче. — Припази оно вижле, е ћу му

уши искус! Вижлад су оно а не ђеца.

Опсова ме оно фижле поганб.

вижљас и фижљас, -ста, -сто 1. мр

шав и издужен (о дјетету). — Вижљас

је ови мали, биће висок. Мршава је и

вижљаста. 2. немиран, распуштен. — Сва

су Блажова ђеца вижљаста. Ако биднеш

фижљас, избићу те ка се вратиш.

вијарац, -ăрца, м. врло снажан ва

здушни ковитлац, „пијавица“, који дува

у круг од земље према горе (понекад рас

крива куће и руши све на шта наиђе, че

сто прави велике штете усјевима и др.

имовини), по вјеровању — праве га здува

чи, вједогоње. — Раскрио ми је вијарац

све стогове на Подоље. Вијарац ми је

дига они највиши стог сијена. У вијарац

се бију вједогоње. Вијарац ми је ишчупа

јабуку. Кад је оне године пунуо вијарац,
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обалио је ону канадску тополу код За

дружнога дома. С вијарцем је доша и

страшни пљусак.

вијат, јем, несвр. П. развијавати. —

Јесте ли још вијали ону шеницу на гум

но? Ш. — се вијорити се. — На кућу му

се, дабогда, црни барјак вија изр. дух се

вије једва се животари. — Како је баба?

Ето, још јбј се дух вије.

вијенац, вијенца, м, 1. вијенац (у свим

значењима која ова именица има у срп

ском језику). 2. ћердан од мјехурића на

ракији у боци или чаши, по којему се ци

јени квалитет ракије: што дуже мјеху

рићи остају, то је ракија квалитетнија.

— Е, ова држи вијенац, има се од ње што

попит. Ракија која не држи вијенац није

ракија.

вијетат, вијетам, несвр. нудити, обе

ћавати. — Кумство му је вијета само да

не каже е и он био ш њима. Вијетала му

је кумство само да не каже да је видио с

Радованом. Вијетаху на почетку е ће ни

све учињет, али о тога не би потље

ништа. Вијета му је е ће га запослит. Ви

јета кумство ко му нађе кера. Вијетали

су му лијепу кућу — само да остане, али

није стио. Све ће ти он вијетат, али не

знам оће ли испунит. -

вијећат, вијећам, несвр. договарати

се, вијећати (на скупу већег броја лично

сти). — Вијећали су главари у кућу попа

Риста и рекли су да Јевта треба проћерат.

вијоглав, -а, -о намћораст, својеглав,

непаметан. — Вијоглавијег чељадета од

Влада нема. Маки, то је вијоглаво, ништа

не зна.

вијомозга, -е, ж, непаметна, лакоум

на женска особа. — Што ће ти она ви

јомозга, зар не можеш паметнију ђевојку

наћ?

вијомозгас, -ста, -сто непаметан, ла

коуман, недовољно урачунљив, који не

размишља. — Вијомозгаста су им сва

ђеца, када су се увргла у ону сулуду тет

ку. Вијомозгастога је лако преварит. Не

зна оно ништа, вијомозгастоје.

вијомозгиле, -а, м. вјетропир. — Је

ли ти додио јучен вијомозгиле из Брда

што врлуда по селима?

вила, виле, ж, лијепо, замишљено

натприродно биће. — Ка се пријед про

лазило Комуницбм, све су се чељадма

претварале виле како играу коло. фиг. изу

зетно згодна женска особа. — Била је

баница женска, права вила. Данас ни ис

куће водите вилу, нека и вас послуша ка

што је слушала нас и бићемо задовољни

(из родитељске здравице када удају

кћер).

виле, вила, ж., pl. t. пољопривредна

метална или дрвена алатка за скупљање

сијена и сл. — Донеси ми оне гвоздене

виле е не могу ово ситно покупит овије

ма дрвенијама.

виленик, -а, м. Љепотан, јунак (у

емоционалном говорењу). — Наши су

момци ка виленици ударали на неприја

теља. Радован покојни бјеше прави виле

ник.

вилењак, -а, м. вилин син, митско би

ће, обично живи у води. — Зачела је,

веле, с некаквијем вилењаком, и родила

је крилатбга ата. Вилењака нико није ви

дио.

виличат, -ам, несвр. стављати коњу

или магарцу узду, оглав, или им канапом

везати њушку, виличати се може и ов

ца, коза, говече и сл. животиња (уздом

само коњ или магаре), кротити живо

тињу вежући јој уста (њушку); уп. ве

личат, виличит. — Виличате ли још овб

магаре? Виличали смо тадер и вола и

краву и упрезали их у рало.

виличит, -им, несвр. зауздавати (о

коњу или магарцу); уп. Виличат. — Није

сам још виличио онб ждријебе, жа ми га

је, младо је.

виловит, -а, -о изузетно лијеп, спре

тан и окретан. — Виловита момка у оно
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га сина Радовановога, фала богу! Мило

је био виловито и поштено момче.

вименита (само ж. род) која има ве

лико виме. — Наше кравице нијесу виме

ните ка оне из равнице.

винопија, -е, м. онај који може да

попије много вина; пијаница. — Слаб сам

ти ја винопија, нако кад забијелим. Ове

наше винопије би попиле све што је за

пиће.

вински, -а, -б који се односи на вино,

који припада вину (посуда, нпр.), који по

тиче од вина. — Немам винскија бачава

нако једну. Грожђе је већ почела да на

пада винска мушица.

винчуга, -е, ж. слабо вино. — Нема

више ђаоља кап, остало је само мало

винчуге на дно бачве.

винштина и винштина, -е, ж. слaбo

вино; уп. винчуга. — Има те винштине до

ста у те бачве, не продајемо га, уостиће се.

винштица, -е, ж, просторија у којој се

чува вино. — Купио сам двије нове бачве,

боим се е ми нете стат у винштицу.

вир, -а, м. удубљење у ријеци или по

току, дубље и проширено мјесто на реч

ном току. — Сушица је пуна вирбва, и

то дубокија. Сваки вир на Сушицу код

Почкаља има име: Малб купало, Велико

купало, Мостина, Марков вир, Млачи

цс...

вирит, -им, несвр. гледати из при

крајка, гледати испод ока. — Што вири

те, ђецо, али нијесте гледали чељаде?!

Баба само што вири исћошка што ће које

учињет.

висибаба, -е, ж, врста цвијета (Ga

lanthus nivalis). — Почеле су висибабе,

нема више зиме.

висменица, -е, ж, доњи, трбушни дио

тијела свиње. — Касап ми је да с онијем

бутом и једно кило висменице, ваљаће,

растопићу је у мас.

вита, витла, м. витао.

витез, -а, м, снажан и добар човјек,

високо морална личност, јунак. — Наши

стари су били витезови, а ко смо и што

смо ми? Мијајло је био витез каквога

није било у наше племе.

виторог, -а, м. (супстантивизовано)

онај који је савијених, увијених и дугих

рогова (обично о овну). — Не бих ти да

овога виторога за два друга овна. Неко

лике овце су ми витороге.

виш, -а, м, 1. врста траве (Sesleria

coelurea). — Виш расте по тијама брдима,

највише га има између камења и у шкри

пове, а ми га жњијевемо српом и оста

вљамо за зиму живоме. 2. нека врста

мољца, сипе, нагриза суво дрво (кровну

конструкцију и др.) које није ничим им

прегнирано. — Виш ије дрво кад је у су

воту и свега га претвори у рупе и пепео,

те потље није ни за што.

вишање и бишање, -а, с. гл. им. од

вишат/бишат. — Вишање греде суту

pише више од ичеca.

вишат и бишат, -ам, несвр. постаја

ти шупаљ (о дрвету) усљед нагризања

дрвета од стране неке врсте мољаца, при

чему се Поред шупљина појављује дрвена

прашина, ситнија од пилотине. — Греда

брзо биша ако се не поспе газом или чим

друго. Вишау кантињеле од нечеca.

вишина, -е, ж, више особа, мноштво

(углавном мушких) особа, већина. —

Вишина су сеђели, а само је мало њих сто

јало. Вишина су је просили, али је бирала,

и тако ће, изгледа, остатусеђелица. У Ђура

је дошло вишина њих, никога нијесам по

зна. Стига је с вишинбм, не знам косу.

вишница, -е, ж, мјесто гдје се вјеша

месо у циљу сушења, сушница. — Ођен

нема нако једна вишница и то она Петро

ва, за цијело село.

вишњак, -а, м. врста жестоког пића

(са ракијом се помијешају вишње и ше

ћер). — Иако је јак, мило ми је попит по.
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чашу-двије вишњака, друго пиће не узи

мам.

вишњи, -éга, м. (супстантивизовано)

бог, синоним за јакога. — Вишњи те на

грдио! Како је право рекла, тако је

вишњи казнио!

вједит, -a, -е немиран, вјетропираст,

пастушаст, преосјетљив (по вјеровању,

вједит је онај који се роди у особитој

бијелој кошуљици, и од њега настаје вје

догоња или здувач). — Вједит је био ка

ниједан чоек, њему се није смјело ништа

рећ. Вједита је кобила Машова, њу не

може свако јахат.

вједогоња, -е, м, човјечји дух који

прави зло; вампир, потеченик, здувач, за

мишљена особа с натприродним особи

нама, дух. — Кад се појави вијарац — оно

се бију вједогоње. Лежала је у сан с вје

догоњбм, па је потље родила сина. Вје

догоње су људи што су рођени бес

кошуљице. Цио дан се, веле, био с вједо

гоњом и увечен је доша умбран ка да је

косио. Потеченик је вампир а вједогоња

је здувач, то је дух.

вјеђе, вјеђа, ж., мн. (јд, вјеђа, ређе је

у употреби) обрве. — Чујала сам да ђевој

ке и жене боје и чупау вјеђе, али ме јад

зна ако сам до данас чујала да то чине и

љуђи, анђели ш њима божи.

вјенчаница, -е, ж, 1. сва значења која

ова лексема има у књижевном језику. 2.

греда на којој почива кровна конструк

ција. — Вјенчанице су на кућу од тополе.

вјенчат се и вљенчат се, -ам се, свр.

склопити брак. — Са се вјенчају само у

општину а мало ко у цркву.

вјера и вљера, -е, ж. оно у што се

вјерује, убјеђење, припадност конфесији.

— То је чељаде без икакве вљере, он само

себе вљерује и никоме и ничему више. У

Загарач нема никога ко није православне

вјере.

вјеридба и вљеридба, -е, ж. обичај

заручивања младенаца, давање дјевојци

обиљежја (прстена или сл.) као знак да

ће се удати за младића. — Пошто ђевој

ку испросе, долази вљеридба, па углава,

па свадба.

вјерит (се) и вљерит (се), -им (се),

свр. заручити се. — ВЉерила ми се нај

млађа шћер, о Петковадне ће да се удаје.

вјероват и вљероват, -ујем, несвр.

бити убијеђен у нешто, припадати вје

ри. — Не вљерује, паса милет, ни у Бога

ни у људе! Вјерујем ја тебе нб не вјеру

јем Милици.

вјетар и вљетар, -тра, м, 1. струјање

ваздуха, изр. ударит у манити/луди вјетар

полудјети, постати луд, махнит. —

Ударила у манити вјетар. Уфатио је луди

вјетар, дат – утећи. — Да је петама вље

тар.

вјетрогоња, -е, ж, вјетропир. — Нека

ти дружење с ониjeм вјетрогоњом, од

њега ти не може ништа добро пријенут.

вјеш и вљеш, -шта, -што спретан и

умјешан, лукав. — ВЉеш је Марко свако

јему послу. Вјешта је она, не можеш је

ти лако преварит.

вјештац/вјештац и вљештац/вљеш

тац, -ешца, м. лукава и препредена му

шка особа. — Дочека ме они стари

вљештац ка на нож.

вјештица и вљештица, -е, ж, жен

ско биће са натприродним особинама,

појам зла и несреће. — Пријед је било

вљештица на сваку банду, садечкле их

нема. фиг. зла женска особа. — Она

вјештица му је попила мозак, па се свеза

за њу.

влачег, -а, м. ланац или канап који

служи за вучу (плуга, кола или сл.). —

Попуцали су ми влачези за плуг, а немам

другијех.

влачење, -а, с. гл. им. од влачит. —

Можеш је слободно оставит без влачења,

родиће она ка вазда.
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влачит, влачим, несвр. дрљати, рав

нати узорану земљу, уп. повлачит, вући

(какав терет). — Данас ћу да влачим ону

зграду што сам је јучен узора. Орање сам

влачио магаретом. Влачили су мои воло

ви највише стубове за далековод.

влaштина, -е, ж. (заст.) власништво,

посјед. — Почкаље је вазда било зага

рачка влаштина. Котлијеш је малензачка

влaштина. Уљегла је у задругу с три рала

влaштине.

вода, воде, ж. 1. течност — НоО; мје

сто одакле се узима вода — извор, бунар

и др. изр. a. цио у голу воду мокар до

коже, знојав до коже. — Опотио сам се,

цио сам у голу воду, б. спопала ме је сту

дена - ознојио сам се од страха или ка

кве болести. — Студена вода ме спопала

ка сам виђела малбга наднесенбга надби

стијернбм. в. ни - ни гора ништа, ника

ко, ни на који начин. — Не може га опрат

ни вода ни гора за то што је учинио. 2.

кровна страна. — Кућа му је на три воде,

није ка ова наша на једну.

водењак, -а, м. дио опне ембриона у

којему је вода, прска испред порођаја,

amnion. — Пошла је да роди, прска јбј је

водењак. Од прскања водењака до

порођаја прође мало времена.

водиjер, -а, м. посебна посуда (од др

вета или метала) у којој се, заједно са

водом, држи белегија при косидби. —

Био ми је Бано направио један водиjер од

дебеле ластре, нб је зимус зарђа у појату

и сад не држи воду, проточио је. У води

јер се држи беленђија да се у њега кваси

и лаше остри коса.

водит се, водим се, несвр. парити се,

тражити вола (о крави) у циљу парења.

— Изгледа се јуница води те се помами

ла, боље да је поведемо до Велишинбга

вола.

водица и водица, -е, ж, вода коју

освештава свештеник за славу, или по

слије сахране умрлога у кући његових нај

ближих. — Таман бљеше поп Јован

освешта водицу ка дођоше. Освештана.

водица се чува у кућу и ш њом се могу

протрљат очи кад засрбе.

водоваљ и водовар, -а, м. земљиште

са којега се слива кишница и улива се у

бистијерну (резервоар за воду, који је

укопан у земљу и који има свака кућа),

слив — Нечис је водоваљ наше бистијер

не, треба да га нечим оградимо да не ула

зи живб у њега. Водоваљ за нашу бисти

јерну је цио ови обер, па се у њу купи

свашто. Треба очистит водовар од бисти

јерне, кише ће. Наша бистијерна има ве

лики водовар, зачас се напуни.

вододерина, -е, ж. мјесто које је из

локала вода спирањем, обично удубљено.

— Оном вододеринбмус Црни поток ћете

налаше ижљећ.

водопој, -а, м. мјесто гдје се стока

поји водом, појилиште. — Наш водопој

на Сушицу је на Мостину.

воз, воза и воза, м, 1. жељезнички

воз, композиција. — Кад иде воз зГрада

у Никшић, знаш ли? 2. возило — аутобус,

ауто. — Нећете тијем возом ви моћ прео

Чакора.

воимја, речца (арх.) забога, у име...

(у чуђењу). — Воимја оца и сина, што је

овоме ђетету?! Што му би, воимја?!

војвода, -е, м, 1. командант веће вој

не јединице, војсковођа; старешина пле

мена. — Војвода Мијајло је има кулу на

Враницке Њиве. 2. функција у сватови

ма. — Ка се женио Милош, Драган му је

био војвода.

војевање, -а, с. гл. им. од војеват. —

Доста је било војевања нас старија, сад

је ред на вас млађе.

војеват, војујем, несвр. ратовати. —

Војују ли ђе данас у свијет, фала богу?

Ми смо цио живот војевали, час с Тур

цима час са Аустријанцима.

војна, -е, ж. (заст.) рат. — Заједно

смо ја и Милован били на војну, умало

он не погибе на Брдањол.
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војштење и војштење, -а, с. гл. им.

од војштит. — Доста је било и твога и

мога војштења, навојштили смо се и за

бога и за народ.

војштит, војштим, несвр. (заст) воје

вати, ратовати. — Војштили су За

гарчани свијех ратовах. Јопет ћемо ми

стари, ако треба, војштит. Војштили су

Загарчани за турскога рата ка иједни Цр

ногорци.

волат, волта, м, лучни свод од камена

на води или подруму. — Направили су воду

на волат. Је ли ти изба на волат? Оно што

је зидано на волат нема му смрти.

воловодак, -тка, м. јунац од 2-3 го

дине. — Фин ти је ови воловодак, јеси ли

га још фата у рало?

воловотка, -е, Ж. јуница у узрасту ка

да је спремна за оплодњу, када тражи

оплодњу. — Воловотка ће ми се водит ус

коро, мајка јој се истом млада отелила.

Ову ћу воловотку да чувам за приплод,

а изгледа да ће бит и мљекара. Још мало

па ће ова воловотка тражит вола.

волтање, -а, с. гл. им. од волтат. —

Ово волтање бистијерне како га је радио

Мираш, боим се, неће ваљат ништа.

волтат, -ам, несвр. правити волат,

сволтавати. — Бистијерну Буљовића су

волтали добри мајстори. Волтаћу је ја, а да

што ћу. Волта сам ја с покојнијем оцем.

волтица и волтица, -е, ж. мали ша

нац. — Заклонисмо се заједну волтицу а

ћаше не убит. Лежа је под волтицом у

Гођене и тун га је погодило зрно.

вољеник, -а, м. онај који се воли, ми

љеник. — Био је вољеник тетака више од

иједнога од њих.

воњ, -а, м. смрад, тежак задах. — Из

уста му се оčећа некакав воњ ка да је

труо. Избија воњ из онога шкрипа кот

смокве, да није што унутра цркло.

восак, воска, м, материја која се до

бија топљењем пчелињег саћа, изр, жут

ка восак преблијед, жућкаст. — Ето га

лежи ка восак, не знам што му је.

восковарина, -е, ж. отпаци воска са

свијеће. — Та восковарина што се разлива

треба да се покупи и јопет метне у сви

јећу.

вотњак и воћњак, -а, м. мјесто за

сађено воћкама. — Скитара од вотњака

до вотњака те краде туђе воће. Наше сли

ве у воћњак изнад куће су пуне.

вöч, узв. позив говечету да пије, или

да дође. — Böч, Шароња, ајде да пијеш!

Böч, малб, воч, позобали те ђаоли!

воштаница, -е, ж, воштана свијећа.

— Ми смо сами правили воштанице за

славу од домаћега воска. Чим је умро, за

палили смо му воштаницу изнад главе.

врабац, врапца, м. врста птице изр.

пун је приче ка врабац гована много го

вори.

враг, -а, м, 1. ћаво. — Веле е се у

пбноћ на Комуницу купе врагови и играу

у коло. 2. несташна, немирна особа, вра

голан. — Не мошти томе врагу ништа,

боље зна да прича од икога и да зафркаје.

Врагови су она унучад Јованина, то кућу

дигне на себе кад дође.

врага, -е, ж. искрчено земљиште; то

поним на неколико мјеста. — Родиће кр

толу она врага добро, само је мало по

гној. Имамо седам-осам редбва лоза у

Враге доље, добро рађу сваке године.

вражбина, -е, ж, в, враџбина.

вражење, -а, с. гл. им. од вражит. —

Вазде ми је најтежи рад био вражење.

Послије вражења долину треба нагноит

ако ћеш да ти роди.

вражит, -им, несвр. претварати не

плодно земљиште у крчевину, у плодно,

крчити. — Прво запалим ону травуљину

па онда вражим. Вражио сам између

шипковина у Зграде да посадим мало кр

толе прољетбс.

вран“, -а, м. гавран, симбол злослут

нице, грабљивица. — Погинуо је ђе му
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вран кости не може изнијет. Вран се не

би мога припет у та невиђбог ђе се он

населио.

вран“ и врањ, -а, м. врста црног гр

ожђа; уп. вранац. — У два доња реда је

све вран, а у горњи љутица. Од врана је

фино вино. Врањ и гојковица су наљеше

лозе у Загарач.

вран, -а, -о таман, црн. — Да ти није

млого вран ови капот? Вран је црн, а мрк

је сивкас и мање црн.

врана, -е, Ж. врста птице, изр. вране

су му очи попиле занесен је нечим, па не

зна шта ради.

вранац, вранца, м. 1. врста црног гр

ожђа и вино од њега; уп. вран. — Вранац

сам издвоио у посебну бачву, оћу да

имам мало лијепога вина. Све моје лозе

су голи вранац. Наљеше вино и ракија су

од вранца. 2. коњ црне длаке.

врањ, -а, м. в. вранац 1.

врат, -а, м, 1. дио организма човјека

или животиње. 2. коровска биљка која

расте уз пшеницу, јечам, овас и сл. (Lo

lium). — Шеница је пуна врата, мбраћемо

га некако истријебит.

вратник, -а, м. оквир за врата, дрве

ни или камени, вратница. — Испала је ба

глама из вратника, а ја је не умијем на

мјестит. Пријед су се вратници правили

от камена.

вратница, -е, ж. оквир у којему стоје

врата; уп. вратник. — Вратнице на ова

врата от собе су јелове а на ова наизван

од јасеновине. Неке вратнице су от каме

на, тако је било на све старе куће.

вратоња, -е, м. човјек јака врата,

шијоња. — Немо се фатат с онијем вра

тöњбм, сломиће те!

врачарица, -е, ж. она која нагађа, ко

ја врача, гатарка. — Водио га је код неке

врачарице у Пећ, и ништа му није помо

гло. Сви су знали да врачарица ништа не

погађе а опет су одили код ње.

враџбина и вражбина, -е, ж, гатање,

гатка, чини. — Свакакве вражбине је

чинила да заустави млијеко у Јованово

живб. Бави се враџбинама ка вјештица.

врба, врбе, ж, врста дрвенасте биљ

ке (Salix).

врбак, -а, м. скуп врба на једном мје

сту, врбови густиш; (ређе) врбови прут

или штап. — Поčечи, брате, из мојега вр

бака кот Купала колико оћеш.

врбов, -а, -о који је од врбе. — Оплео

сам котарину од врбовога прућа. Врбове

кочеве можеш побос у ливаду и ако им

буде буре, примиће се.

врбовак, -а, М. прут или штап од вр

бовине. — Избила сам га једнијем врбо

ваком док му се стужило.

врбовина и врбовина, -е, ж, врбово

дрво. — Врбовина је слаба за дрва, од ње

је жар слаби нб од јеловине. Нема огња

и гријања од врбовине, церова дрва су

права дрва.

врвит, -им, несвр. кретати се без ре

да у гужви. — Врвљаше данас у Град вас

бијели свијет народа. Врве мраваљи на

леб, отреси их и очисти леб.

вргнут, -нем, свp. ставити, метну

ти; уп. врћ 1. — Вргнуо му је неко био

у дуванску кутију малу змију, па кад је

отворио, није мога вјероват да се то њему

десило.

вребат (се), вребам (се), несвр. ишче

кивати сусрет, очекивати нешто да се

догоди. — Вреба сам прилику да по

бљежем. Све вребау једно друго нете ли

се уфатит у грешку. Вребали смо се двије

године и напотље се пофатасмо.

врева, -е, ж. мноштво народа који се

креће (нпр. на пијаци), гужва. — Није се

могло од вреве данас на пазар мрднут,

скупио се бљеше вас бијели свијет.

врека, -е, ж, вречање (о козама). —

Настала је врека онија коза, да их није

Што Напало?
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вретено, -a, c. ваљкасто дрво заши

љено на крајевима на које се намотава

пређа при предењу, раније: вратило код

статива, уређаја за ткање. — Љеше је

јасеново али муpвовб вретено од јелово

га, теже је па се љеше на њега пређа на

мотаје.

врећа, -е, ж. иак. — Доћерала сам из

Марковине пет врећа кртоле, биће ни за

три мјесеца. Родило ми је на ону долину

прео триес врећа умертина.

вречање, -а, с. гл. им. од вречат. —

Чује ли се оно вречање коза?

вречат, -чим, несвр. мекетати, веча

ти (о кози). — Вречи Суле цио дан,

пушти је мало у те шипковине. Врече она

јадна јарад, гладна су, донеси им мало

лишћа с онија доњија лоза, фиг. вришта

ти, неразговијетно галамити. — Што

вречиш тун, што фино не зовеш?

врзат, вржем, несвр. стављати, ме

тати. — Не вржемо ми у ракију ништа.

вријежа, вријеже, ж. 1. изданци биљ

ке (тикве, лубенице, јагоде и сл.) који пу

зе по земљи. — На сваку од онија вријежа

има по десет-петнаес заметака крастава

ца. 2. породично поријекло, грана, ста

бло. — Од наше вријеже Новаковића само

је још пешес фамеља у Загарач, сви су

се други иселили.

вријес, -а, м. врста траве (Calluna

vulgaris). — Поћера их у брањевину нека

чупау они вријес. Магаре се ако нема

чеса другога сито напасе вријеса.

--

вријесло, -а, с. дршка за канту или

сл. посуду, обично од жице, лучног обли

ка, повраз. — Распичило ми се вријесло

на канту, не могу вадит воду из бисти

јерне. Мбраћу купит вријесло ако га буде

у Задругу.

вриска и фриска, -е, ж,јако плакање,

колеж, вриштање. — Каква је оно ври

ска код Задруге, да се није ко побио и

настрада? Од вриске ове ђечине ништа се

не чује, умирите се!

вриштат, -тим, несвр. врискати; уп.

фиштат.

вркадела и фркадела, -е, ж, већа уко

сница (уп. венец, forcadela). — За твоју

косу не ваљау шноле, требаути вркаделе,

густа ти је. Скупи косу фркаделбм.

врлет, -и, ж, врло узвишено мјесто,

скоро неприступачно, до којега је тешко

доћи. — Векова кућа је у ну врлет

ровачку, тун вран не би кости изнио, а

некмоли чоек.

врлетан, -тна,-тно који је у непроход

ном крају (о селу, области), непроходан,

планински. — Врлетни су крајеви горе по

Нахији, нигђе пута ни богазе, а воде

нема.

врлудат, -ам, несвр. лутати, базати,

ићи кривудаво, као пијаница. — Врлуда

по цио дан по селу, не умије кући доћ,

Врлудала је љетос негђе по мору.

врљ и фрљ, -a, -е који не види на јед

но око, који је без једног ока. — Врља су

jбј обоје ђеце, изгледа сличу оној тетки

што им је удата у Брда.

врљав и фрљав, -а, -о који је без јед

ног ока, који не види наједно око. — Она

мала Симонова врљава је лијепа ка јабу

ка, да није слаба у то око фиг. који слабо

види.

врљика, -е, Ж. дуга мотка (служи за

сламом покривене зграде, нпр. штале, да

се ојача стабилност сламе, или за сто

гове сијена и сл.), осушена дуга грана ли

ста; уп. лис. — Треба ми за појату неко

лико јасеновија врљика, па дођох да те

питам оли ми дат да их поčечем у ваше

Осоје. Покупи оне врљике што су козе

очоплиле од листа.

врљов и фрљов, -а, м. (помало пе

јор.) мушка особа која не види на једно

око. — Виђи ти врљова како погађе!

врљока и фрљока, -е, ж. (пејор.)

женска особа која не види на једно око

или која нема једно око. — Вала, избих
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данас ону врљоку, неће јој падат нам

више да ве задиркује.

врљбкан и фрљбкан, -а, м. (пејор.)

мушка особа која је врљава на једно око

или која не види добро на једно око. —

Чекај ме ако смијеш, врљбкане врљави,

паса милети ниједна!

врнут (се), врнем (се), свр. 1. врати

ти (се). — Не врнух ти оне паре, а брзо

ћу, чим добијем пензију. Оћеш ли ми ти

врнут косу? Врни овце овамо! Врнуо се

Миодраг из Нишића. Јесу ли се врнула

ђеца и школе? Врнуће се у мрак. 2. одго

ворити. — Врнуо сам му истим ријечима.

врнчаница и фрнчаница, -е, ж. 1.

пречка (на обући, мердевинама и сл.). —

Направила сам ђеци опанке на врнчани

це, нијесам имала доста опуте да их фино

учиним. Сломила ми се на стубе најдоња

фрнчаница. 2. (у мн.) опанци. — Обу ка

кве врнчанице, не носи те цревље.

врсник, -а, м. онај који је истих го

дина као неко други, уп. исписник. — Ови

дуб и ја смо врсници. Само му је један

врсник жив. Машо и Мијајло су били

прави врсници, Исте године су рођени.

Дружи се са врсницима а никад неће с

млађијама или старијама.

врсница, -е, Ж. 1, она која је истих

година као неко други. — Новка и ја смо

биле врснице, исте ноћи смо се родиле.

Иди са своијама врсницама, што ће ти

ова балафурда. Дошла је с једном врсни

цöм, исто је млада и лијепа ка она, 2. фиг.

вагина. — Добро чува врсницу.

вртат (се), врћем (се), несвр. враћати

(се). — Врћи ми више паре што сам ти

да! Немо се вртат ако ишта слабо чујем о

њему! Оли ми ти вртат ону косу или не?

Ка смо се вртали исПећи, срели смо се у

Андријевицу, Врћем се јаз Града, кадаоли

на сре пута такулин. Не врћи се више ова

мо! Нећете се наћас вртат, не ли?

вртигуз, -а, м. нестално, немирно му

шко дијете; уп. вртиреп. — Што то чини

та вртигуз, немо да ми почопли те смокве

зелене.

вртигуза, -е, ж, дјевојчица несталне

природе, немирна дјевојчица, женска

особа изазовног понашања; уп. вртирепа.

— Ова се вртигуза неће удават ако овакб

бидне слободна кад поодрасте.

вртиреп, -a, M. млађа ли особа неста

билног понашања; уп. вртигуз. — Оће ли

знат они вртиреп купит ćекиру, или ја

морам одит у Град? Вртиреп је усбвно

мушко дијете, погано, немирно.

вртирепа, -е, ж, млађа женска особа

несталног понашања, слободнија у пона

шању, заводница; уп. Вртигуза. — Дошла

некаква вртирепа из Нишића и заводи

момке по Загарачу.

вртутма и фртутма, -е, ж, гужва,

гунгула; недостатак времена. — Утули

неко свијетло и настаде по Дому вртутма,

није се знало ко кога гура и ко се о коме

рња. Сад ми је нека фртутма, па ћу доћ

потље.

врћ, вргнем, свр. 1. ставити, метну

ти; уп. вргнут. — Оли ми врћ ову масна

плећи е сам изгорио од сунца? Бјеше врга

црногорску капу на главу и ојде некуђ.

Врзи капот на рамена. Вргла је црвенило

на образ. Вргни ми у лулу мало тога ду

вана. 2. нагло кренути. — Чим ме виђе,

врже побљеже.

врћ, вршем, несвр., 3. л. мн. през.

врху/вршу, 1. л. мн. фут. врхћу, 3. л. мн.

фут. врхтč, 1. л. мн. импф. вршијасмо од

вајати зрневље жита од сламе, вријећи

(о житу); уп. вршит. — Сутра ћемо врћ

ону раж с Подоља. Врхћемо на старб

гумно. Вршијасмо шеницу кат чусмо за

Милорада.

врћат (се), врћем (се), несвр. враћати

(се). — Оли ми врћат оне паре? Таман ce

врћах зГрада кад ми казаше е Никола

рањен.

врућица, -е, ж, висока температура:

уп. горушица. — Цио гори од врућице,

метни му компрес на стомак.
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врцакнут се, -нем се, свр. ритнути

се, нагло се помјерити. — Да ме закачи

магаре ка се врцакну, сломило би ми ре

бра. Она се врцакну и измигољи му се

некако из рука.

врцкалица, -е, ж, млада женска осо

ба која лута, женска особа која заводи

мушкарце. — Била је кад је млађа била

велика врцкалица, доста је нестална

била, и богоми се фино удаде.

врцкало, -a, c. особа врцкастог по

нашања. — Оно је право врцкало, уфати

се сад за једнога сад за другога.

врцкас, -ста, -сто који је непостоја

ног понашања, који је нестабилан, који

врцка при ходању. — Припази ову малу,

чини ми се е почела да по мало врцка.

Кад иде, врцка гузичицама.

врцулет, -а, м. в. вацулет.

врџопац, -пца, м. поодрастао дјечак,

адолесцент. — Припазите ову малу е се

око ње мотау врџопци.

врџопица, -е, ж. поодрасла дјевојчи

ца, адолесценткиња. — Старија ми је већ

врџопица, по мало већ глеја момке.

врџопчић, -а, м. дјечак на почетку

адолесценције, млађи врџопац (10—13 го

дина). — Бљеху се око Милене скупили

неки врџопчићи, и да је не поведох — ко

зна што би јој радили.

вршат, -ам, свp. добијати метличар

ске овpшке (о кукурузу). — Умертин је

почео да врша, скоро ће и свилат.

габељ, -а, м, 1. Циганин; уп. гурбет.

— Озидали су за Габеље куће на Ббжову

главицу. 2. фиг. (пејор.) неуредан човјек.

— Прави си габељ, обучи што, не ваља

такб да излазиш.

габељица, -е, ж. 1. (дјелимично пе

јор.) Циганка; уп. гурбетка. — Ето иду

Габељице по селу те просе. 2. фиг. (пејор.)

вршидба, -е, ж, вријеме кад се врше

жито, сам процес вршења. — Нећу имат

кад у вршидбу, нб ћу доћ послијед.

вршит, вршем, несвр., 3. л. мн. през.

врху, 1. л. мн. импф. вршијасмо одваја

ти зрневље жита од сламе; уп. врћ. —

Ка ћемо да вршемо онб жито? Боље би

било да уграбимо пред временом и да

вршемо ćутра.

вуница, -е, ж, памучно влакно. — Ис

плела сам му фањелу од вунице, нијесам

имала ни прамена вуне.

вуцарат се, -ам се, несвр. скитничи

ти, блудничити. — Ето колика је а већ

се вуцара по тија шипковина с момци

ма. Вуцарала се и с Талијанима и потље

ш Њемцима, па су је послије рата стри

јељали.

вуцна, -е, ж, женска особа која се ву

цара са сваким, проститутка, курва. —

Нећеш се ни да јаки бог женит оном вуц

Hбм?!

вучад, -и, с., зб. 1. вучићи, младунци

вукова. — Нашли смо у Коравац троје

вучади. Не нађосте мајку онијама

вучадима? 2. Љута, дрска дјеца. — Она

вучад од Пеćöве ђеце само што ми не

пријенуше за очи. Ћерате лазарокрску

вучад здолина, то нијесу ђеца нбајдуци.

вучићи, вучића, м., мн. први дјечји зу

би. — Почели су овоме малбме да ничу

вучићи, па плаче.

запуштена жена. — Удри ти ону габе

љицу твоју да се ја не скањам.

габељка, -е, ж. 1. Циганка; уп. гур

бетка, габељица. — Данас ми је фалетала

једна Габељка, све ми је погодила. 2. фиг.

(пејор.) неуредна и лоше одјевена жена.

— Умало се не побих с оном габељком

Милорадовом.



54 габељски — гањц

габељски, -а, -ö који припада габељи

ма, цигански. — Стигла сам га таман код

габељскија кућа.

габељче, габељчета, с. 1. Циганче, уп.

гурбече. — Гађала су ме Габељчад на

Ббжову главицу. 2. фиг. (пејор.) неуредно

и прљаво дијете. — Речи ономе твојему

габељчету да ми не задијева ову малу!

““

гад, -а, м. човјек лоших особина. —

Умало се не побих с онијем гадом, умало

што не опоганих руке.

гадуља, -е, ж. 1. нечиста, неуредна

женска особа; уп. гадура. — Не би из

руке оне гадуље што обишла да би ме

поćека. То бљеше једна гадуља, не бих

јој из руке јаје узела. 2. неморална, по

кварена женска особа. — Гадуља је била

велика, свакоме је напакостила. Јеси ли

се уфатио с оном гадуљбм?!

гадура, -е, ж, покварена, неморална

женска особа; нечиста и неуредна жен

ска особа; уп. гадуља. — Узе ону гадуру

из Барјамовице, а мога се фино и одолен

оженит, али, што ћеш, нафака. Не виђех

у мој вијек такве гадуре — и глибава, и

покварена, и погана.

гађат се, гађем се, несвр. гађати се.

— Гађеш ли се то ти камењем на кућу!?

Гађу се ђеца кад гођ пролазим поред њи

хове куће. Гађау се тијема зипицама, раз

бите којему главу.

газ, -а, м. петролеум, „гас“ за лампе.

— Немам ни капљу газа. Успи мало газа

у ту чкиљавицу.

газап, -а, м. невријеме с кишом или

снијегом. — Био је те јесени велики газап,

Сушица је била збријега у бријег.

Дођоше по ономе највишему газапу, а

били су без лумбера.

газија, -е, м. и ж. онај који је снажан,

крут, стабилан, постојан, сигуран у се

бе. — Радован бјеше газија љуцка, увијек

ослонац браству и племену. Дође с нека

квом газијом, имаше му метар с рамена

на рамо.

гаирет, -а, м, весеље, нешто необич

нo весело; особа која прави весеље. —На

прависмо ш њим гаирет, није се знава вр

нут дома. Не можеш ти с онијем гаире

том ништа, он све обрне на шалу.

галиот, -а, м. несташан човјек, не

сташко, спадало, шаљивчина, који се

каткад грубо шали, препредењак. —

Мичи ми тога галиота од ђеце е ће их.

свачему научит. Исмијасмо се причама

Милановијема, таквога галиота одамно

нијесам видио. Како су ти они галиоти

од синбва? Поша је с некијама галиотима

на фузбалу.

галиотас, -ста, -сто шаљив, неста

шан, препреден, немиран. — Галиотаста

су ова наша ђеца, не можеш ти ш њима

лако на крај ижљећ, нако да почнеш и ти

да се спрдаш и зановијеташ.

галиотит, -им, несвр. бити неста

шан, шалити се, бити немиран. — Немо

те, ђецо, тамо галиотит да од вас бидну

на муку чељад.

галиоче, -очета, с., зб. Галиочад дије

те галиОпи, Мали галиопи, шаљиво и не

мирно дијете. — Скида се са трешње, га

лиоче једно. Не шиљи ми оно галиоче

овамо нако да ме секира. Не пуштај је да

се дружи више с онијем галиочетом е ће

је покварит. Она Јованина ђеца су права

галиочад.

галоња, -е, м. во тамне длаке, често

име таквом волу. — Поведити галоњу а

ја ћу рудоњу, па ћемо виђет кои је бољи.

Мој Галоња најбоље оре у пар с Николи

нијем Сивоњом.

галуља, -е, ж, крава тамне длаке, че

сто име таквој крави. — Имам једну га

лyљу и јунца ш њом. Доћерај Галyљу

овођен на ђетелину.

гаља, -еж, назив (и име) за овцу мрке

боје главе (у пејор. смислу се тако може

именовати и жена).

гањц и ганц, прил. сасвим, сасвим

нов. — Купио сам га гањц новбга, код
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мене је више од годину. Добио је от ко

мандира ганц нови левор.

гара, -е, ж, црнокоса и тамнопута

женска особа; женски надимак. — Бо

гоми ти је она гара фина, оћеш ли се

женит ш њом? Згодна ли је била Гара кад

бјеше ђевојка, фала богу.

гарабин и карабин, -а, м. врста пу

шке (једноцијевке), пушка уопште. — Је

си ли то поша с гарабином у лбв?

гаранта, -е, ж. гаранција. — Во под

гаранту да ћу доћ.

гареж, -и, ж. 1. гар. — Велика се

гареж скупила у сулундар. 2. биљни па

разит (Ustilago). — Напа је некакви

гареж цио умертин.

гарење, -а, с. гл. им. од гарит. — Не

ваља земља без гарења ништа, а ако је

узгариш, дупло боље роди.

гариб, -а, м. ружна и јадног изгледа

особа. — Што му шће да се жени онијем

гарибом, онакав момак!

гарит, гарим, несвр. орати послије

скидања усјева ради лакшег орања при

сијању, како би се земља природно више

ђубрила. — Ми смо вазде пријед гарили

ујесен а у прољеће орали, тако земља

боље роди.

гарнут, -нем, свр. задјести; подста

ћи. — Кад сам пролазио поред њихове

куће, они мали гарну на мене пса, замало

ме не закла. Гарни та огањ мало да се не

утули.

гарушан, -а, м. младић тамнопуте

боје и црне косе; уп. мркаљ (фиг.). — Зrö

дан је они гарушан Миланов, биће лијеп

момак.

гарчаник, -а, м, вјетар који дува с

Гарча у Загарачу. — Гарчаник зими пува

јако зГарча, а љети само испред ноћи и

ноћу ка повјетарац.

гасер, -а, м. врста пиштоља, пи

штољ уопште. — Извадио је гасер и са

суо у њега четири метка. -

гасит, гасим, несвр. 1. гасити. 2. до

давањем воде у живи креч претварати.

га у течни. — Ко ти је гасио ови клак,

метнуо је премлого воде.

гатњик, -а, м. врпца или канап за

привезивање гаћа, у прошлости и панта

лона (тј. мушкија гаћа), учкур. — Мет

нула сам ти у гаће гатњик од сиџима,

биће ти јак, не бој се. Носила је, веле,

свилени гатњик. Бољи је пртени гатњик

од онога од ластике. Гаће се не могу но

сит без гатњика. Гатњиком се вежу доње

гаће. На гаће сам тадер има гатњик од

лике.

гаће, гаћа, ж. pl. t. 1. доњи дио рубља.

— Откинуо ми се гатњик на гаће, оли ми

га некако ушит” 2. панталоне. — Бљеше

Мијајло обука свитне црногорске гаће и

џамадан.

гаћетине, -ина, ж., pl. t. аугм. од гаће,

грубе панталоне, грубе старинске гаће. —

Остави више те гаћетине, купили смо ти

нове панталоне, биће ти доста комотне.

гаче, -ета, с., зб. Гачад немирно, пога

но дијете. — Немо ми доводит сеоску

гачад кући нако да ми чине штету по

кући и обору.

гвожђа, гвожђа, с., pl. t. клопка, кљу

са, справа за хватање дивљачи. — Раза

пео сам гвожђа у Гођене дако се уфати

лисица. Не бјеше гвожђа у Град, а стио

сам да купим једна не бих ли уфатио ко

јега зеца е немам никакве пушке.

гвоз, гвозда, м. крупна густа шума.

— Имали смо у Осоје један добар гвоз

шуме, па смо га продали ка смо по

пра(в)љали кућу.

гвоздиво, -a, c. метални алат. —

Гвоздиво се понекад избачује искуће кад

грми.

геак, -а, м. неугледан, јадан, непаме

тан човјек, сиротиња. — Бјеше геак, ни

љеба се не умијаше најес. Аj да ми под

вали ко — нб геак. Јади су оно и геаци

бöЖИ.
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гевељат, -ам, несвр. с напором, лага

но ићи, показивати знаке немоћи и умора

при ходу. — Мош ли? А, ево некако ге

вељам. Једва вала гевељам ео некб доба,

удави мераматиз. Гевељам овудијен окб

куће, нигђе даље не мрдам. Некако ћу ге

вељат, дако изгевељам до куће. Богоми

ми обоје старија добро још гевељау. Је

два гевељам, нешто сам слаб.

гегат се, гегам се, несвр. ићи љуљају

ћи се, ићи с напором, трoмо ићи. — Гега

се уз улицу, изгледа је опет попио. Никуђ

не могу нако што се гегам по овија улица.

пете, гета, м., мн. докољенице (без

стопала). — Данас нико више не носи

Гете, а пријед су оне биле спас за чоека.

гибет, -а, м. особа лошег карактера,

нечовјек (обично о ситнијој особи). —

Све су то гибечад, паса милет. Гибет је

оно а не чељаде. Живи у град с некакви

јем гибетом. Срете ме јутрбс они гибет

од Јована и свашто ми рече, замало се не

побисмо.
-

гиликнут, -нем, свр. 1. зашкакљати,

заголицати. — Гиликнуо ме, а ја то не

подносим. Гиликни га мало да видимо

öће ли се љутит. Гиликнула си га ка спа

ва. 2. обости коња за трк, да галопира.

— Гиликнуо сам коња па сам им утека.

Гиликну коња и полећеше ка стријела.

гиликтат, -кћем и -ћем, несвр. 1. го

лицати, шкакљати. — Реци Мију, мама,

све ме гиликће! Не гилићи ме! Гиликтали

су се до миле воље. 2. подстицати коња,

јахати жустро. — Глеја како неко ги

ликће коња Вељијем пољем. Гиликта сам

и ја коња у моје вријеме.

гилићат, -ћем, несвр. голицати, шка

кљати. — Немо то дијете гилићат, запла

каће се!

гицање, -а, с. гл. им. од гицат се. —

Какво је то гицање, ђецо, по креветима!

гицат се, -ам се, несвр. ритати се. —

Гица се ово магаре, не смијем га ћерат,

öће да ме удари. Не тицате се, ђецо, по

тој трави!

гицнут се, -нем се, свр. ритнути се.

— Чува се, ако се гицне то магаре, сло

миће те.

глава, главе, ж, дио људског органи

зма (и сва друга значења) изр, изгубит

главу збунити се, урадити како не тре

ба, направити велику грешку не разми

шљајући. — Потпуно си изгубио главу за

онбм ђевојкбм.

главар, -а, м. старешина. — Главари

су вазде заборављали народ.

главарство, -a, c. власт, чин, упра

вљање, владање. — Од вазде су овођен

главарство држали најбогати, а нијесу

мбрали бит најпаметни.

главешина, -е, м. онај који је на по

ложају, који одлучује. — Никад се сиро

тиња није питала, вазде су главну водиле

главешине.

главињат, -ам, несвр. кретати се с

напором; преживљавати. — Главињаше

Ристо низа страну ка да бљеше пљан, или

слаб, Ео, некако главињамо, имамо поне

што да поијемо и попијемо и то је све.

главит, главим, несвр. уређивати, до

говарати се, углављивати, заказивати.

— Главили смо свадбу с пријатељима и

углавили смо је за послије Божића. Све

нешто главе да ми не знамо.

главица, -е, ж. 1. мала глава, 2. плод

поврћа (ука, купуса и сл.). — Фино

замеће купус, биће добре главице. Дони

јећу ти двије главице лука, 3. узвишење

(чука), мало брдо, брдашце. — Не могу

ижљећ уз ову главицу. Ето ти овце испод

главице.

главичит, -им, несвр. формирати

главице (о купусу, луку и сл. поврћу). —

Главичи ти купус фино. Главичили лук,

јеси ли гледа?

главна, -е, ж, (супстантивизовано)

она која је најзначајнија, одлучујућа (о

ријечи). — Вазде је њихова била главна.
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главња, главње и гламња, гламње,

ж. крупно дрво на отвореној ватри, на

огњишту, крупно дрво за ложење. —

Метни тија главања на огњиште. Натова

pили оне главње церове па тутњи. Глам

ње не могу горет док се огањ не разгори.

Кад увечен запрећем главњу у пепео,

остане жар до ујутро.

главождер, -а, м. убица (вишестру

ки). — Био је, веле, у рат велики гла

вождер, млоге је мајке завио у црно.

главоња, -е, м. 1. човјек велике главе.

— Ако дође они главоња, речите му да

га нијесам мога више чекат. 2. човјек који

је на високом положају. — Он је велики

главоња у предузеће, може ти учињет

што оћеш.

главоњица, -а, м. мушка особа вели

ке главе а малог тијела. — Срете ме они

главоњица Милушин и не рече ми ни до

бро јутро.

главоčек, -а, м. (помало пејор.) онај

који је сјекао главе у рату, јунак. — И

стари су му били главоčеци, и он је јунак

био, мало је ко убија ка он.

главоčековић, -а, м. (помало пејор.)

потомак главосјеча, потомак јунака. —

А знамо ве, чоче, е сте главоčековићи,

али ни ми ниjeсмо било ко! -

гладило, -a, c. посебан уређај од др

вета и коже који служи за оштрење

бритве бријаће. — Доста ми је ову бри

тву превућ два пута прео гладила и ш

њом се може бријат.

гладиш, -а, м. врста траве (Опопis);

уп. гладишевина. — Пунана је ливада гла

диша, а они сметау сијену.

гладишевина, -е, ж, врста траве

(Ononis); уп. гладиш. — Притисла је гла

дишевина ливаду.

гладно, -öга, c. (супстантивизовано)

дио стопала између прстију и пете, уву

чени дио стопала. — Убола ме драча у

гладно, а ну нећеш ли ми је извадите ме

боли ка у око.

гладнов, -а, м. халапљив човјек, из

гладњели човјек, човјек који може много

да поједе, сиромашан човјек. — Вазде је

био гладнов, никад му доста није било,

колико гођ изије. Они су сви велики

гладнови, вјечито им је мало. Што даде

шћер онијама гладновима, доста се

мучила и код тебе?!

гладунит се, -уним се, несвр. уређи

вати се, гладити се, лицкати се. — По

цио дан се гладуни и уређује и то јбј је

ГЛаBНИ ПОСa.

гладуница, -е, ж, (каткад пејор.)

женска особа која се умиља, згодна

женска особа, женска особа спремна за

љубав, женска особа која се много уре

ђује. — Лако је тебе ка се сваке ноћи

јакаш с оном гладуницом. Довео је гла

дуницу па је сад заборавио старб

друштво.

глас, -а, м. оно што се чује изр. бес

трага и гласа незнано куда, не зна се гдје.

— Нема му ни трага ни гласа откако је

зимус додио.

гласит, -а, -о чувен, познат, угледан,

уп. гласовит. — Удала се у најгласитију

кућу у Велестово. Његови стари су били

гласити јунаци у свијема ратовима.

гласкат се, -ам се, несвр. јављати се.

— Одавно се не гласка Мијо, што је ш

њим, фала богу? Не гласкате се ео неко

доба.

гласнут се, -нем се, свp. јавити се,

дати глас од себе. — Што се не гласнеш

ђе, ништа за тебе не знамо? Гласнуо се

испред Нове године и то ти је све. Гласни

се и онијама моијама кад дођеш тамо.

гласовит, -а, -о чувен, угледан, ува

жен; уп. гласит. — Заноћили су код гла

совитбга Јеврема Марковбга.

гледан, -дна, -дно који је лијепог из

гледа, наочит. — Радован је био ка

на(ј)гледни Загарчанин, нијесте се у њега

ниједно увргли. Бљеше збран и гледан

момак, није има равнога себе.
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гледат (се) и глејат (се), -ам (се), не

свр. 1. гледати (ce), виђати (се), посма

трати (се). — Глејаш ли онога сина Ва

сöвбга ђе? Глејамо се често, долазио је

зимус неколико пута. 2. сусретати (ce),

посјећивати некога ради виђења (најче

шће ако је болестан). — Одио је да гледа

ђевојку. Гледали су се они више суббта

у Град. Одили смо да гледамо Ђока, у

бблницу је. Гледасте ли Новељу, није

нешто добро.

„ глиб, -а, м, блато, прљавштина. —

Ујесен ка су кише, по Бјелопавлића је ве

лики глиб. Уми се мали, ето ти глиб око

врата.

глибав, -а, -о прљав, — Глибава ми је

кошуља, опери ми је. Ово дијете је гли

баво, окупа га.

плибавица, -е, ж, прљава, неуредна,

глибава жена. — Не узима ништа из оне

глибавице! Како се не стидиш да шеташ

с онбм глибавицом?

глибара, -е, ж. (ређе) глибава, прљава

жена, глибуља. — Рече ли ти што она

глибара глибава о Милени?

плибат (се), глибам (се), несвр. прља

ти (се), постајати прљав, — Више гли

баш обућу и от кога. Бијеле кошуље се

глибаулаше од другија.

глибуља, -е, ж, прљава, нечиста же

на; уп. баздуља. — Узимам скоруп и сир

код оне глибуље, па се гадим, а немам ђе

друго узимат. Виђех те данас с оном гли

буљбм.

глијето, -a, c. длијето. — Копа сам

глијетом каменицу у обор, али ми је било

тупо, па сам разбио кам.

глиста и глистра, глисте, ж. глиста.

— Све те глистре ми зовемо црви. Оне

дугачке јесење глисте купе кокошке по

долина.

глоба, -е, ж, казна. — Пала је на њега

велика глоба, мора да плати грдне паре.

Није то порез но глоба.

глобит, глобим, свр. казнити. — Гло

били су га с три мљесеца затвора, јер се

потука с милиционером. Глобили су ме

у суд новчано. Не смијем, глобиће ме

шумар.

глобљават, -јем, несвр. кажњавати,

глобити. — Никога није штедио, свакбга

је глобљава — био му познат био непо

знат. Глобљавали су ме финанси због

шверца често.

глогиња, -е, ж, врста биљке (Сratae

gus monogупа) и њен плод. — Мене су

миле глогиње кад здрeну.

глоговац, -öвца, м. глогови колац,

глогова мотка. — Ка су му поболи гло

говац у гроб, више се није јавља ка вам

пир. Окрпи га тијем глоговцем да се не

мота овудијен.

глоговач, -а, м. глогови штап, глого

ва мотка. — Направио сам фин глоговач,

може се ш њим ижљећ на пљацу.

гложит се, гложим се, несвр. свађати

се, бити у сукобу. — Гложили смо се и

до суда. Ова се ђеца гложе и бију по цио

дан, можеш ли их ти како умирит”?

гноит (се), гноим (се), несвр. ћубрити

(се). — Гнои му се рана, па га боли. Гно

ило ми се под пазухо, мислио сам е чир.

Гноје се овудијен и ливаде понекад, боље

роде сијено. Оли гноит купус? Долина се

гнои набоље ако на њу оставиш кочањи

не да струну.

гној, гноја, м, 1. bубриво (стајско,

али и вјештачко). — Ишћерала сам из по

jате дваестовара гноја на долину. Овчи

је гној прејак за дуван, може да га изгори.

Метни лозама доста гноја, кад их око

паш, па ће се поврнут. Усућу мало гноја

ус коријен смокве. 2. жућкаста теч

ност на (загнојеној) рани, чиру и сл.,

гнојна течност. — Истекло ми је исчира

кварат гноја. Цио гној исчира сам ти ис

циједила, неће те више бољет. Точи ми

још помало гноја из ране.
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гнојав, -а, -о испуњен ђубрем, гнојем,

сукpвицом, нечистоћом која се ствара

одумирањем живих ћелија. — Гнојава ми

је рана још. Што ти је то гнојавб испод

ОКа?

гнојавица, -е, ж. ситна гнојна изра

слина, гнојна пухавица. — Што су му оно

лике гнојавице по образу, када је, боже

ми помози, губав.

гњат, -а, м., мн. гњатови стегно, дио

ноге над кољеном, али и листови ногу, и

нога. — Не иди голија гњатова по тој

зими нб обучи нешто топлије. Не ваља

да такб голија гњатова идеш по селу.

Виђех једну ђевојку с гњатовима ка у

на(ј)вишега момка. Виде јбј се гњатови

до гузице.

гњечит, гњечим, несвр. притискати,

прштити. — Сутра ћу да гњечим грожђе.

Фино лези, немој да гњечиш то дијете,

виђи како си се навалио на њега.

гњида, -е, ж. 1. ларва ваши. — Пунана

ти је коса гњида, мpчна друго, сва ћеш

се оушљат. 2. фиг. загрижљива, ситнича

ва, намћораста особа. — Чуо сам е ве

лика гњида, да је ништа чоек.

гњијев, -а, м, 1. немоћна особа. — По

макни се отoлен, гњијеву један 2. досад

на особа, давеж. — Е, вала, она Јаница

је прави гњијев, кад уфати некога, не

пуштаје га лако.

гњијездо, -a, c. гнијездо изр. савит

гњијездо наћи дом, скрасити се. — Са

вила је гњијездо у ну пустињу.

гњила, -е, ж. глина. — Послије рата

креде смо правили од гњиле, није било

другија. Гњила кот Купала је фина за

црепуље, Анђе је све отoлен доносила.

гњилав, -а, -о који је од глине. — На

мало мјеста овудијен има гњилаве земље,

гњиле има у Брда доста.

гњио, гњила, гњило труо. — Баби је

најмилије кад јбј дамо гњилу дуњу, њу,

вели, само може јес. Бачи прасадима тија

гњилија крушака.

гоба, -е, ж. грба (на леђима). —

Скучила га је она гоба на плећи.

гобав, -а, -о који је погнут у леђима,

који има грбу на леђима, грбав. — Није

сте је, дати, удали за онога гобавбга мом

ка ко толико просаца што је имала!?

roбавац, -авца, м, човјек који има гр

бу на леђима, грбавац. — Удала се за не

каквога гобавца, али јбј је добар ка злато,

а могла се и љеше удат.

гобавица, -е, ж. грбава женска осо

ба, грбавица. — Ђе нађе ону гобавицу да

љубавиш ш њом?! Има гобу на плећи па

је ђеца зову гобавица, нб она се на њих

не љути.

röбавко, -а, м. грбав(и), погрбљен(и)

човјек. — Замисли, они гобавко Јованов

се јутрбс бљеше припео на ону највишу

трешњу.

говед и говеда, -и, ж. зб. им. од го

ведо и говече. — Пушти говед у пашу!

Немамо ми говеди до једну краву. Шаров

стално иде с овцама и говедима, боје се

од њега и не смију у штету. Да говедма

мало сијена. Нијесмо јутрбс ништа дава

ли говедима.

говедо, -a, c. говече. — Говедо је и

крава, и во, и теле је говедо, а и понекб

чељаде, фиг. глупа особа.

говнар, -а, м. мушка особа лошег ка

рактера.

говнара, -е, Ж. клозет на отвореном

простору, клозет уопште. — Замисли,

њима су говнаре усрет куће! Најпрво смо

га звали говнара, па говносер, па ћенеф,

ћенифа, па клозет, па веце најпотље.

говно, -a, c.1. Људски измет. — Чули

смо да негђе гноје памидоре говном. 2.

фиг. лош човјек, некарактерна особа, не

што безвриједно. — Велика су говна и

син и отац му. Повеза се с некаквијема

говнима, па краду.

говноваљ, -а, м. 1. врста инсекта оп

нокрилца, назива се тако зато што пра
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ви лоптице од балеге; уп. гундељ. — Јеси

ли видио колику је лопту направио говно

ваљ22. фиг. слаб, некарактеран човјек —

Поручи ономе говноваљу од Јована да нећу

да чујем за њега. Избих онога Велишинбга

говноваља, није смио зуцнут.

говносер, -а, м. клозет, пољски кло

зет ван куће. — Озида бјеше Јован гов

носер таман ус кућу, а до тадер су све

излазили у шипковине иза куће.

говнуља, -е, ж, нечиста женска осо

ба, некарактерна женска особа; уп. по

серуља. — Из рука оне говнуље ни јаје

не бих узела. Вазде је била говнуља и то

је остала, никад од ње чељадета да ваља.

гогољ, -а, м. врста бијелог грожђа

(сличног „смедеревки“). — На Бобовиште

смо имали највише розаклије и гогоља,

понеку крљу врања и једну суpицу. Има

мо свега неколико коријена гогоља, то је

наслађе грожђе. Они гогољ у зграду је

добро родио.

годименат, -ента, м. угодност, оно

што је угодно, што је пријатно. —

Онбђен ти је, на ону главицу, годименат,

вазде мош да глејаш како пролази народ.

Нијесам ти ја задовољнија с тијем годи

ментом од живота у град код ђеце.

годит (се), годим (се), свр. бацити

предмет у правцу некога или нечега, „гађ

нути“, уп. згодит I. — Годио сам га у врх

главе каменом. Годи те кокошке да не иду

на лозе. Виђе ли ко се оно годио на кућу.

Годи се на говеда да не упану у жито.

гојковица, -е, ж, врста црнога гро

жђа. —У наше лозе има свега неколико

крља гојковице, а то је најљеше грожђе.

Накалемио сам на љутицу мало гојкови

це. Зрна на гојковицу су мало дугуљаста.

голем, -а, -о велики, крупан. — Нећеш

му ти ништа цапицбм моћ, голем је то

кам, њега треба мином разбит.

големит, -а, -о велики, голем. — Го

лемита им је кућа, треба то уредит и на

големо, прил. дуго. — Чекали смо Ла

зарокршћане, богоми, големо, ја мислим

— најмање по уре.

голет, -и, ж, земљиште без растиња,

обично голи пропланак или страна. —

Идите све том голети и ижљећете на ње

гову кућу. Видиш ли ону голет у Црну

страну ђе су секли за клачницу, е — бњен

је наљеши кам.

голица, -е, ж, пшеница без осја. —

Сад има свуђ голице а пријед је била

само она с великијем оčем. Голица ми зо

вемо ону талијанску шеницу.

голишчад, -и, с., зб. дјеца сирочићи,

дјеца која су у врло сиромашној породи

ци; фиг. дјечурлија. — Покрепаће она

голишчад покојнбга Јована ако им се с

које банде не поможе. Трчим дома е ће

ми покрепат она голишчад од глади. Ку

ће, несретница, с оном голишчади.

гологлав, -а, -о који је без капе или

чега другога на глави. — Не иди тако го

логлав по киши, преладићеш! Пријед су

ђевојке носиле или капицу или крпу а сад

су све гологлаве.

гологуз, -а, -о неприкладно одјевен,

необучен, који је голе задњице. — Што

идеш све гологуза, обуци нешто љеше,

проз ту рашу ти се види све. Виђе ли на

купало једну гологузу жену? Не да(ј)

ђеци да иду гологуза по селу, фиг. сиро

машан човјек — Била је гологуза све док

се није удала у богаство. Што узе онога

гологузбга момка код толико богатијех и

лијепијех?

гологуз, -а, м. фиr. човјек „голе зад

њице“, сиромашан човјек. — Уда ђевојку

за гологуза и ето ти дупла сиротиња.

гологуза, -е, ж. фиr. женска особа која

нема ништа, која је сиромашна, женска

особа која је сиротињски одјевена. — Оће,

вели, да узме ону гологузу из Велестова,

што нема ни кучета ни мачета. Ако узмеш

какву гологузу, немо ми је у кућу уводит,

нб заједно теците дом.
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гологузас, -ста, -сто који је неодјевен,

који је голе задњице. — Кад је мала била,

стално је одила гологузаста. фиг. сирома

шан, оскудно одјевен, уп. гологуз. — Сви

сте одили гологузасти док Мбмо не

заврши школу.

гологузиле, -а, м. онај који нема ни

шта, који је сиромашан, који је „голе

задњице“. — Што ће ти они гологузиле,

нађи богатбга. Не дружи се с онијем го

логузилом, све ће ти истрицкат. Пошла

је да се уда за некаквога гологузила, вели

ë се воле.

голометина, -е, ж, брисани простор,

отворени простор. — Уфатише не Њем

ци на ону голометину на Ладов дуб, једва

смо се извукли с двоицом рањенија.

голомразица, -е, ж, врло хладно суво

вријеме; уп. сувомразица. — Не иди бес

кабанице по вој голомразици, назешћеш.

голопизда, -е, ж, дјевојка одн, жена

која иде слободније одјевена. — Не поми

њи ми ону голопизду, вода је мутна по

нијела.

голотиња, -е, ж. сиромаштво; уп. бо

сотиња. — Нијесам тадер мога мрднут од

голотиње, немасмо ништа. Оно је голо

тиња, све сиротиња. Голотиња и босоти

ња су зли другови.

голотрб, -а, м. (супстантивизовано)

човјек који нема ништа, сиромах. — Бо

гати су вазде пуштали ове голотрбе да

иду у борбу први, тун су им само давали

првијенство.

голотрб, -а, -о који је голог трбуха,

недовољно одјевен. — Не иди тако голо

трб по овој мећави, обучи нешто. фиг. си

ромашан. — Све су то, мој Драго, голо

трбе фамеље, ништа они немау,

голотрбовић, -а, м. онај који потиче

из сиротиње, који је сиротиња. — Пову

кли су за собом неколико геака и голо

трбовића и то им је било све.

голошијас, -ста, -сто који је голог

врата, голе шије. — Што идеш тако го

лошијас по овој зими? фиг, који је сиро

лмох.

голубиња, -е, ж. пећина (било која) у

којој се сакупљају голубови, назив једне

пећине у Гарчићу. — Нијесу голубиње ове

јаме по Загарачу нако оне по Гарчу и

Гарчићу. Има једна голубиња у Мали

Гарач. Чије су оно козе изнад Голубиње?

гомила, -е, ж. 1, хрта, 2. заобљено уз

вишење, брдашце, микротопоним на не

колико мјеста у Загарачу. — Видиш ли

ону гомилу више кућа Велимировића, ē

тун су убили онога Њемца. Имамо једну

брањевину код Гомиле од гробовља.

гомуљица, -е, ж, врста биљке чији се

подземни дио (коријен) једе (Тuberdria).

— Ископа сам доста гомуљица и ио сам

их онакб фрешке. Гомуљица је укусна

скоро ка репља.

röн, -а, м. уски појас земљишта који

се окопава, чисти или сл., фашица зе

мљишта која се обрађује. — Ја сам уско

па три гона умертина а ти свега један и

Пб.

гонетање, -а, с. гл. или, од гонетат.

— Живљела је од гонетања, понеко јбј је

понешто дава. Остави се ти гонетања, нб

ми речи оће ли што бит од онога што смо

се договарали.

гонетат, -етам, несвр. нагађати, га

тати, наговјештавати, погађати. —

Што све гонеташ ка Габељка, што прво

не видиш оће ли што бит па онда да

речеш сигурно?

гора, горе, ж. 1. шума. — Имали смо

мало горе у Уше, но је свак бере. 2. др

вена грађа за кућу. — Озидаћу је лако али

не могу гору да набавим, треба ми дваес

греда и неколика кубника кантињела. 3.

брдо, планина. — Ћасмо пријед пушти

бвце и козе у гору, па су се саме увечен

вртале.

гора, -е, ж. (супстантивизовано) изр.

да не буде гора да не дође до већег су

коба. — Немо ме изазиват да међу нама
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не бидне гора. Умирите га, ђецо, е би

гора! Прекини е ће бит гора! Не, да не

бидне горе!

горажда и горужда, -е, ж. (ријетко)

кутлача; уп. ћепчија. — Давали су ни за

ручак по једну горажду некакве чорбу

љине и мрву леба и то је било све.

гордељив, -а, -о помало поносан, уо

бражен. — Гордељиви су, чоче, када ни

кöга беж њих нема ко што ваља. Бљеше

му најстарија шћер некако гордељива и

неприступачна.

горњица, -е, ж. комад сланине са

свињског хрбата, дуж кичме, од врата

до репа и са страна до средине свиње,

који се издваја као цјелина за сушење. —

Ова крмача је имала горњицу дебелу

ромачу. Ове године ни је горњица вели

ка, имаћемо сланине доста. Горњица од

вепра је дебела четири прста, а тешка је

прео десет кила. Сву сланину осим гор

њице ћу истопит. Да начнемо горњицу!

горњозагарачки, -а, -б који припада

Г. Загарачу, који потиче из Г. Загарача.

Горњозагарчанин, -а, м. мушка осо

ба из Г. Загарача.

Горњозагарчанка, -е, ж, женска

особа из Г. Загарача.

горовит, -а, -о кршевит, непроходан,

брдски. — Лијепо је Бјелопавлићима у

равницу нб тешко живе они у горовитије

крајеве, по онија брда, особито ђе нема

воде. Димно је нама буђен, но је у Горњи

Загарач и у Марковину горовито.

горолом, -а, м. непроходан брдски

терен, непроходан простор. —Уљегосмо

у некакав горолом, мислио сам е отоле

нећемо живе главе извуковат.

горопадан, -дна, -дно који је у пла

нинском крају далеко од питомијих пред

јела, који је кршевит у високим предје

лима, непроходан. — Горопадна су сва

мљеста по Нахији, мало је путева а све

голи кам и драча.

горопадник и горопадник, -а, м. на

бусит човјек, намћор, свадљив човјек. —

Немо се ш њим завађат е ће те зло наћ,

он је горопадник каквога нема надалеко.

горопадница, -е, ж, зла, љута, набу

сита жена. — Оженио се с горопадни

цбм каква није додила у наше крајеве.

Чека само да видимо што ће му рећ она

горопадница од жене.

горушица, -е, ж. грозница од високе

температуре, врућица. — Уфатила ме čo

два три дана некаква горушица, не изла

зим искревета.

господ, господа, м. Бог. — Каква је,

дабогда је господ спржио! Молим се го

споду и светоме Василији. -

господичић, -а, м, 1. дијете из го

сподске породице. — Чува се да те не за

луде они господичићи у град, тешко ћеш

се ти ш њима погодит. 2. (понекад пејор.)

дијете које је „госпочаста“ изгледа. —

Они на(ј)млађи Савов је прави госпо

дичић, отмен је ка да је раста у какву го

споцку фамељу.

госпоство, -а, с госпоштина, богат

ство. — Лако је њој кад живи у госпо

ство, нб би је требало питат каква би

била у сиротињу.

госпоче, -очета, с., зб. госпочад дије

те, млађа особа господског рода, господ

ског понашања. — Неће госпочад љети да

дођу код бабе на село.

готован, -а, м. лијенштина, нерадник.

— Не доводи ми готоване из града нако

да ми сметау овођен радит.

готовит, -им, несвр. П. кувати, при

премати јело. — Нећу данас за ручак

ништа готовит. Данима нијесмо готовили

качамак, ужелио сам му се. П. — се 1. ку

вати се. — Готови ли се што у ову кућу

за вечеру? Готови се скроб, нема ништа

другб. 2. спремати се, припремати се. —

Готовиш ли се то на пазар? Готовим се

за Миланову свадбу.
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граваја и граваља, -е, ж, цријеп ко

ритастог облика који се ставља на врх

сљемена, на споју црепова двију страна

крова. — Фали ми неколико граваља за

крова немауђе да се купе ни оне обичне

тигле. Граваје су сличне онијама нашија

ма старијама тиглама. За ови кров не тре

ба више од тридес граваја. Граваје су ве

лике тигле за врх крова.

Град, -а, м. Даниловград. — Је ли

било које од вас у Град? Донио ми је

Славко синоћ новине зГрада, прочита

сам е се негђе у Азију рати.

градобитина, -е, ж. оно што је оста

ло од усјева, стабала или плодова и сл.

послије града (туче), остаци плодова по

слије града. — Од ове градобитине од

грожђа моћ ћемо испећ мало ракије, и то

је све. Греота је погледат ону градобити

ну у дуваниште. Остало је на лозе само

мало градобитине, нема здравога грозда.

граја, -е, ж, вика, галама. — Што је

та граја у кућу! Чујеш ли грају? Милан

вазде мора зграјбм, никад мирно и лије

по,

"We a -

грајат, -јем, несвр. галамити, вика

ти. — Што грајететблико, зар не можете

мало тише! Грају ђеца, ништа ве не

чујем, умирите их!

грактање, -а, с. гл. им, од грактат.

— Чујем грактање, ка да ће киша. Је ли

оно грактање или што друго? Нека ви то

грактање, ђецо, умирите се.

грактат, -тим и гракћем, несвр. грак

тати (о птицама, посебно о вранама).

— Гракћу вране, да није напало што ону

јагњад? фиг. галамити, викати хорски,

гласно чаврљати. — Што грактите тун,

не може чоек од вас попричат с пријате

љем! Што грактиш цијело јутро, кои су

ти јади! Не гракћи тун! Гракташе ли оно

Иконија?

гранат, гранам, несвр. 1. млатарати

рукама у љутњи. — Грана рукама, не

смирује се. Ништа не грана, ја ти то не

признајем. Виђаше се — гранаху обоица

рукама. 2. галамити. — Грана — не чује

се ништа. Не грана, но се умири!

гранут, -нем, свp. сванути, обасјати.

— Давно је грануло сунце. фиг. постати

срећан. — Дако и нама кад грану бољи

дани.

гранчиж, -а, м. суво грање. — Покупи.

тога гранчижа е ова сирова нете да горе

СаМа.

грабр, -а, м. грахорина (Lathyrus). —

Пуна је долина грабра, треба окопат кр

толу да јој не смета. Грабр слатко ију и

бвце и говеда.

граорас, -ста, -сто сив, грахораст.

граорина, -е, ж, врста траве, грахо

pина (Lathyrus); уп. граор. — Пунана је

долина граорине, треба је ишчупат и дат

прасадма.

Грахово, -a, c. насеље у Црној Гори.

грација, -е, ж, весеље, весела особа.

— Направише синоћ на корубање у Стева

праву грацију и спрдачину. Ова мала је

грација у кућу.

грацијат, -ам, несвр. забављати се уз

смијех и весеље, веселити се, шалити се.

— Грацијаху код Илије, скупила се ђеца

и унучад, па весељу нема краја. Она и

кат прича — грација, река би е се све

шали.

грба, -е, ж, већа израслина на леђима

човјека; хрбат код животиња; уп. гоба.

— Израсла му је велика грба на плећи.

Веле да има некаква животиња су двије

грбе.

грбав, -а, -о који има већу израслину

на леђима, који је много савијен у леђи

ма; уп. гобав. — Намлађа Јокичина шћер

је грбава од рођења. -

грбавац, -авца, м. (пејор.) грбава му

шка особа. — Не може ти они грбавац

ништа помоћ, нако да ти смета.

грбача, -е, ж. 1. леђа и рамена. —

Припни ми се на грбачу да те носим. 2.
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фиг живот, организам; терет који се

подноси. — Сви су ми се већ попели на

грбачу, не могу их више подносит.

грбина и грбина, -е, ж, већа израсли

на на леђима, грба, грба у животиња. —

Боже ме сабрани, колико му је порасла

она грбина на плећи. Грбина код коза је

öстра, шиљата а код оваца заобљена.

гргољит и гргорит, -им, несвр. кло

котати: уп. брборит 1. — Гргољаше ис

под моста Сушица, теке цмилијаше. Гр

горим мало с водом грло, нешто ме гребе

унутра. Испод снијега гргораше вода,

ОТапа се.

гргор, -а, м, жагор, жубор. —Чујаше

се у кућу некакви гргор, дати су му

дошла ђеца. Сушица оће да пресуши,

теке што се чује гргор.

гргора, -е, ж, врста кобасице, пуњена

брашном. — Направили смо више о два

кила гргбра, оне су љепше о другија ко

басица. Гргора се може направљат само

от прасећија цријева.

грготат, -ћем, несвр. клокотати, гр

гољити, гргорити. — Али не видиш како

гргоће вода проз међу?

гргуљав, -а, -о коврџав. — Сви имате

гргуљаву косу ка ви покојни отац. Свака

гргуљава коса је густа и јака.

грдан, -дна, -дно 1. ружан. — Грдна

му је она најмлађа, нема куђ грђа. 2. кру

пан, много велики. —Ломили смо све оне

грдне стијене. 3. тежак, мучан. — Грдан

је то поса, нећемо се лако извућ из њега.

грде и (старије) грде, грде, ж, 1. ру

жна женска особа, ругоба. — Узе ону

грду Милованову, али су им ђеца фина.

2. унесрећена, несрећна женска особа. —

Што учиње, грде, што ми образ окиде?!

грдило, -a, c. 1. ружна особа, ругоба,

нагрда. — Ђе нађе оно грдило женско?!

Што дадосте ту вилу ономе грдилу?! Има

ли вишега грдила нб што је Мићo? 2. не

што ружно уопште. — Не може се виђет

од грдила. Све то што чините велико је

грдило и брука, 3. зло, невоља, несрећа,

болештина (обично у клетвама). — Гр

дило га снашло, какав је! Бог ти грдило

да! Каква је — дабогда је грдило спопало!

Ћути тун, да те не снађе какво грдило!

грдит, грдим, несвр. говорити некоме

ружне и тешке ријечи. — Грдимо га сва

ки дан али не помаже, злочесто рођено.

грдно, прил. тешко, мучно: ружно,

лоше; много. — Изгледа те грдно

дочекаше у ујчевину те си се брзо врнуо.

Грдно смо им се замљеpили што нијесмо

одили на покајање Блажу. Грдно ће то

она моћ пребољет.

грднов и грдов, -а, м. 1. ружан чо

вјек. — Hilјесте јој могли наћ вишега грд

нова од њега. 2. јадник, несрећник, не

вољник, слабић. — Уљега, грднов, међу

ђевојке и само да видиш кат почеше ш

њим да сеире. Што ће грдов, он би нај

више волио да има.

грдуља, -е, ж. 1. ружна женска осо

ба. — Кад нијесте могли љепшу, нијесте

му морали доводит ни ону грдуљу. 2. јад

ница, несрећница. — Остала је, грдуља,

сама без икога свога.

грeбаница, -е, ж, загорели дио млије

ка (или каквог другог јела, нпр. качамака)

настао на дну лонца при кувању; уп. гpe

бица. — Ја највише волим да гребем гре

баницу од варанике. Не ваља ђевојке да

гребу гребаницу, нете се удават. Остало

ти је од гребанице око уста, очисти се. И

грeбаницу от качамака сам волио.

гребенање, -а, с. гл. им. од гребенат.

— Мене је теже гребенање нб било кои

други поса.

гребенат, -ам, несвр. чешљати вуну

гребенама. — Не умије Милица да гребе

на, узми ти те изгребена(ј) то мало вуне.

Јеси ли још гребенала вуну?

гребене, -ена, ж., pl. t. уређај за че

шљање, гребенање, влачење вуне: има

мању ручку, „главу“, сличну грабуљама

а зупци су метални, дворедни. — Иш
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чешљала сам мало вуне гребенама за

чарапе. Уболо ми се дијете на клинац од

гребена. Треба да ми неко наостри зупце

на гребене, затупили су се.

грeбица, -е, ж, кора на дну посуде ко

ја остане послије кувања; уп. гребаница.

— Ако ми даш пљену и гребицу, одићу

за живијем. Гребица остаје од варевине

и от качамака, па је ђеци мила.

гребуљање, -а, с. гл. им. од гребу

љат. — Иако је теже, мене је милије

плашћење од гребуљања.

гребуљат, -ам, несвр. 1. прикупљати

грабуљама. — Цијело јутро сам гребуља

ла ливаду, нијесмо сијено добро покупи

ли вилама. 2. грепсти. — Ову земљу је

нешто, ка пас, гребуљало.

гребуље, гребуља, ж., pl. t. грабуље

(алатка са зупцима за прикупљање сије

на). — Промијенио сам све зупце на гре

буље, са ће бит тврде. Јеси ли добро из

гребуља гребуљама ливаду?

греда, греде, ж. 1. отесани или обли

балван који држи кровну конструкцију.

2. велика камена стијена, камењар од

крупних стијена (увијек у страни, у стр

мини, на коси). — Јолетина је кућа испо

саме греде, зову је Попова греда. Видиш

ли ону стрму греду изнад малензачкија

кућа?

гредељ, -а, м. осовина између јарма и

плуга односно рала, руда. — Што је гре

дељ тврђи и тежи, боље се оре.

греота, -е, ж. грехота.

греоте, речца (окамењени Гjд. од им.

греота) грехота је. — Избише оно дијете,

греоте.

грес, гребем, несвр. 1. грепсти. —

Немо ти грес кота, не смију ђевојке грес

грeбаницу — нете им рас сисе. Гребем

дно бачви — дако се лакше опере. 2. по

гријебати, потапати лозу (или другу

биљку). — Ја сваке године гребем по не

колико лоза, и тако правим нове редове

кои Исте године рађау.

греховат, -ујем, несвр. радити на цр

квени празник. — Греховала сам, богоми,

овога прољећа, да ми бoг опрости, ради

ла сам и кад се није смљело.

грешпа, -е, ж, чипка, плетиво, тј.

предмет од украшеног плетива са већим

рупама, урађен за столњак или какав

други украс у кући, чак и на одјећи. —

Даривала ме Миле једном лијепом

грешпом, исплела је, вели, за мој таулин.

Рукаве за блузу је направила од грешпе.

Метнула сам на аљину фину грешпу, ис

плела сам је сама. Грешпама се украша

вау астали.

гривња, -е, ж, низ (листова дувана,

сувих смокава, рибе или сл.) добијен на

мицањем на конац или жицу, или прут,

—У сваку гривњу дувана што сам наниза

има по метар и по. Понијела сам била на

пљацу пешес гpивања смокава да продам.

Од овогодишњије смокава продала сам

пешес гpивања, а све остале које смо

сушили послала сам ђеци у Подгорицу.

Од гривње дувана добије се кило или ока

дувана, ако је добар.

гриз, -а, м, 1. симбол за желудац (у

клетви). — Гриз ти пука! Тако се каже

кад се неко преједе због халапљивости (а

то значи да му „експлодира“ желудац,

односно да поврати оно што је појео).) 2.

крупније лvвевено брашно, које се као

храна кува дјеци. — Сварила сам ђетету

мало гриза, не доим га ео два мјесеца.

гријешит, гријешим, несвр. 1. грије

шити. 2. западати у друго стање (о не

удатој дјевојци, или жени са човјеком

који јој није муж). — Обадвије су гри

јешиле по два пута, сад имау по двоје

ђеце фине.

гринут, -нем, свр. навалити, надоћи

нагло. — Кад грину она војска изненада,

нађосмо се у чудо сви, нијесмо их очеки

вали. Кад макосмо завој, гринуше црви

из ране.

гриња, -е, ж. 1. мољац. — ИЗеле су

ми гриње сву робу што сам била метнула
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у баун, нијесам је била посула дуваном.

2. фиг. Закерало, напаст, досадан човјек,

загрижљива особа. — Она стара гриња

досади и богу и народу. Поваздан она

гриња нешто закера. Што ти рече она

гриња Јован, је ли те прво пита о свему

па ти онда одговбрио?

грињат, -ăм, несвр. закерати, доса

ђивати, шкртарити и сл. — Вазда нешто

гриња, све је незадовољна. Немо да гри

њаш и досађујеш тој ђеци!

грк, -a, -o 1. горак. — Ове су крушке

нешто грке, да нијесу почеле да гњију?

2. фиг. тежак, тешко зарађен. — Грка ти

је кора леба, види се.

грка, грке, ж. (супстантивизовано)

непријатна, оштра, лоша ријеч, свађа

лачка ријеч. — Међу нама никад није

било грке. Мора да је за њих негђе река

грку те су га замрзли. Досад међу нама

никад није било грке, а сат се нешто не

глејамо добро, а не знам зашто.

гркнут, -нем, несвр. бити нагорак,

горчати. — Ови купус кисели помало

гркне, оће прољеће.

грло, -a, c. 1. дио људског организма.

2. отвор на пећини, бистијерни и сл. —

Почкаљска јама има уско грло чим се

уљеже у њу. 3. јединка домаће животи

ње. — Прода сам јесенас пешес грла ова

ца и једну јуницу.

грмаљ, -а, м. груб мушкарац, груби

јан. — Рекоше ми е ће да се удаје за онога

грмаља Видојевога.

гроб, -а, м. 1. мјесто гдје је неко са

храњен, хумка. 2. изнемогла стара особа,

гробина. — Немоте се огријешит о онога

ђеда, он је већ гроб.

гробина, -е, ж. 1, старо изнемогло

чељаде. — Не знам што ћу зимус с оне

двије гробине, нити сам та да их водим

у град нити да их остаљам у ву пећину

от куће. 2. стара, полусрушена кућа. —

Немам пара да уредим мало ову гробину

от куће.

гробница, -е, ж. гроб урађен од каме

на или од бетона, уређен гроб. — Дамно

смо ми направили породичну гробницу,

у њу су четири мјеста.

гробовље и гробље, -а, с мјесто гдје

се сахрањују мртви. — Пунана је она је

сења крушка код гробовља. Запуштили

смо ми наше гробовље, нико се на њега

не обрће.

грбжђа и грбжђе, -е, ж. грожђевара

кија, грожђевача. — Свако јутро попијем

по чашу грбжђе и то ми је све пиће.

Грбжђе је добра за свашто, знаш како

брзо ишчисти пувице с коже. Наша

грбжђа је добра, а веле да је најбоља

љешанска.

грожђе и грожђе, -а, с плод винове

лозе. — Добра су грожђа свуђ по Загара

чу. Грожђе од љутице је добро за танко

вино и за ракију.

грожђевача, грожђевача и грожђе

вача, -е, ж. ракија од грожђа, од винове

лозе. — Ако нема грожђеваче, не могу ни

какву другу ракију. Пијем грожђевачу

због чира на стомак. Грожђевача је добра

за стомак.

гроздић, -а, м. дем. од грозд. — Нема

ове године ђаољега гроздића на не лозе.

грозница, -е, ж. 1. маларија. — Двије

године послије рата нијесам мога да из

лијечим грозницу. 2. дрхтавица. — Уфа

тила га бљеше грозница от страха, дрх

тијаше ка прут.

гроктање, -а, с. гл. им. од гроктат.

— Чује ли се оно доље у зграде гроктање

прасади?

гроктат, -тим и (ређе) грокћем, не

свр. роктати, испуштати гласове гро

-гро (о свињи). — Што грокћу прасад,

знаш ли? фиг. а. испрекидано пуцати

кратким рафалима. — Грокће митрољез.

б. испуштати неартикулисане гласове с

прекидима, кезити се уз гласан грохот.

— Ето га, грокће ка вепар, опљанио се.

Миљан грокти а не смије се.
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гром, грома, м, 1. електрична појава,

пуцањ при електричном пражњењу. 2.

врло јака ракија. — Ово ти је гром-раки

ја, алал ти вјера како си је испека. Напио

се онога грома лозовога.

громовача и громовача, -е, ж, врло

јака ракија, први литар или два из казана

за печење ракије. — Попи ове грoмoваче

свако јутро наштесрца, па се не бој. По

пили су ми цијелу боцу громоваче лозо

ве.

громорадан, -дна, -дно груб, раштр

кан, неспретан, несмајан. — Громорадан

је, па ћеш га тешко понијет (о столу). На

громораднија су дрва ка се товаре.

громорадно, прил, грубо, неприклад

но, рогобатно. — Нећеш га моћ носит,

тако ти је грoмoрадно да га држиш. Гро

морадно си сијено садио.

гроница, -е, ж, болест грла код сви

ња. — Умијеш ли прасету извадит грбни

цу, не може да риља ни да лоче. Умио је

Стево да миче прасадма грбнице. Разбо

љело ми се гуде од грбнице.

гротло, -a, c. већи отвор на провали

ји. — Какво је гротло на Калину јаму, да

знаш! Јама у Гарчић има велико гротло.

грохот, -а, м, 1. гласан смијех. —

Нико се тако грохбтом не смије ка Петар.

Од његовбга грохота сви су се заразили

и почели се смијат. 2. фиг. пуцњава, ка

нонада.

грош, -а, м. 1. некадашња новчана је

диница. — Кило леба је било дваес гроша.

фиг. мала вриједност. — Не ваља ти поса

ни гроша! 2. новац који зет даје невје

стиној мајци при одвођењу дјевојке (не

гдје то чини младожењин отац, или

други сват, или пак сви сватови). — Ко

лико си добила мајчинбга гроша? Мајчин

грош је оно што од сватова добије мајка

ђевојке ка ђевојку воде сватови.

- грсти, грсти, ж. и грста, грста, с., мн.

1. унутрашња страна обје шаке подеше

на да може нешто да држи или прихва

ти. — Дала ми је баба Анђе пуне грсти

љешника. Напунила ми је грста локуми

ма цукра, није ме шћела пуштит да идем

приједно сам их узео, и поздравила те.

2. количина нечега која би стала у гр

стима, мала Количина нечега. — Нема

тун грсти пасуља, слабо је родило.

грување, -а, с. „цвјетање“ лоза, за

метање гроздова и зрна. — Грување лоза

је ћетање и зачињање гроздбва. Какво је

грување — такво је и грожђе, ако не буде

града. Розаклија је ове године слаба, пала

jбј је киша у грување, па нема доста

грожђа.

груват, -ам, несвр. П. 1. правити пло

тунску пуцњаву, чинити канонаду. —

Чују се мине ђе грувау, тамо у Слатину

раде пут, па минају оне стијене. Цијелу

ноћ су негђе далеко, ка пут Цетиња, гру

вали топови. 2. фиг. јако, напорно, напад

но кашљати, искашљавати много шлај

ма. — Нешто млого груваш од те прехла

де, боље да си поша код доктора. Он не

кашље, но грува по цијелу ноћ. Је ли јев

тичав те онако грува. П. — се цвјетати,

заметати плодове (о лозама). — За лозе

се вели е се грувау, а за трешње, јабуке

и друго да ћета. Сад се лозе грувау, не

би им ваљала киша. Кад се лозе грувау,

опасно је ако пуне или почне да што на

оди.

груда, -е, ж. 1. колут сира. — Само

ове неђеље сам усирила седам груда

сиpa. 2. родна земља, родна груда. —

Дошли су из Америке да бране груду

своју.

грудва, -е, ж. лоптица од снијега. —

Мама, речи Бранку, све ме гађе грудвама

снијега!

грудвање, -а, с. гл. им. од грудват се.

— Кат пане снијег, идемо прет цркву на

грудвање.

грудват се, -ам се, несвр. грудвати

се. — Кад гођ пане снијег, сви се прет

школом грудвамо, наставници ни не за

брањују.
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грудоња, -е, м, човјек развијен у груд

ном кошу; уп. прсоња. — Кате уфати они

грудоња, свака ће ти кос испуцат! Није

било грудоње ка Радоице.

грудоњица, -e, M. дјечак или омања

мушка особа са развијеним грудним ко

шем, кочоперан дјечак, уп. прсоњица. —

Не можеш се ти јакат с онијем грудоњи

цбм, ео у зарок да ће те обалит.

грун и грум, -а, м. грумен (земље). —

Цио дан сам матиком разбија грунове на

долину. Мбраћу удробит грумове што су

остали иза плуга.

грушавина и грушавина, -е, ж. сир

и кајмак помијешани, обично у мијеху. —

Направила је Босе љетбс на Лукавицу до

ста грушавине. И сир и скоруп су били

одлични за грушавину, направили смо

пунан мијех.

грушат, -ам, несвр. П. дробити умли

јеко или у какву другу течност хљеб и

тако их мијешати. — Грушам у варени

ку кекс, да знадеш како је то лијепо! II.

- се згрушавати се, згушњавати се. —

Нешто се груша ова варавина, да није по

кварена? Оно мало вина на дно бачве је

почело да се груша.

грчица, -е, ж. 1. врста горке траве

(Мenyanthes). — Пио сам чај од грчице и

сад ми је боље. 2. кафа. — Метни двије

грчице да попијемо, али немо стаљат

млого цукра, није мене мила слатка кафа.

гршкат, -ам, несвр. 1. подстицати

(нпр. ватру да гори). — Што гршкаш та

огањ? 2. задиркивати. — Не гршка га е

ће се излајат. Гршкаш ли их то да се по

свађау?

гршнут, -нем, свр. 1. подстаћи (ва

тру). — Гршни по(т) тијем казаном!

Гршнуо сам огањ. 2. задирнути (човјека

или животињу). — Ако га гршнеш, за

клаће те (о псу). Гршнух их ја те се сва

дише.

губа, -е, ж. 1. врста болести (лепра)

(најчешће у клетвама).— Губа га је свега

расточила. Губа ти нос изела! Што ми да

нас учиње, бог наредио да је губа рас

точи! Губа га разгубала, поган лије! Бо

гоми, он се излијечи од губе. 2. свраб. —

Није оно ништа до губа по рукама. Губа

је тежи сраб. 3. фиг. покварењаштво, по

кварен човјек. — Не дате оној губи има

ње! Муч, губо ниједна!

губав, -a, -o 1. који је болестан од

губе, који има губу. — Сви смо у логор

били губави, с ониjeма великијема кра

стама по тијелу. Сва су им ђеца губава,

с прољећа почињу да се губау, па се мало

зими примири, и опет. Сврати, чоче, ни

јесмо губави! 2. фиг. који је покварен, ко

ји је лошег карактера, који другима ми

сли зло. — Губавијега чељадета нијесам

гледа, само глеја како ће ти што подва

лит. Губавијега створења није било од

њега, бог да му душу прости. Губав ли

си, јадо, што не помислиш нешто добро

нó све о злу. Губава је више но што је

тешка. Губав ли си, што ти то пада нам!

губавац, -авца, м. 1. губав човјек. —

Тблико губаваца ка у логор Нађмеђер ни

јесам гледа у мој живот. 2. фиг. покварен

човјек. — Јеси ли се дружио са онијем

Живковијем губавцем.

губавица, -е, ж. 1, жена која је губа

ва. — У некијема собама болнице сам

виђела све губавице, има и младија и ста

pија. 2. фиг, жена лошег карактера. —

Сретох ону губавицу, каква је, дабогда је

муке снашле! Ђе нађе ону губавицу?

Нећу губавици ни воде дат ка ми дође у

кућу. 3. жаба крастача. — Губавице или

живе у воду или напоље али ђе влажно.

Образ јој се искраста ка жаба губавица.

Ријетко се бјен нађе губавица, оне више

живе доље око Сушице. Ео пре кућу јед

на губавица, оклен је дошла, зајаде. Не

дира губавицу, дијете!

губат се, -ам се, несвр. постајати гу

бав, разболијевати се од губе. — Сваке

године се у прољеће ови пас губа. Веле

да се негђе у Азију људи стално губау.
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Сваке године у прољеће губау им се

ђеца, дати од нечисте воде.

губер, -а, м. (заст.) прекривач. изр.

Пружи се колик ти је губер (= понашај

се према могућностима).

губодроб, -а, -о који се сјекира, нер

возан, „сичијав“. — Губодроби су сви у

фамељу, ништа ни једноме не смијеш рећ

нако да се наљути.

гуванце, -анцета, с дем, од гувно. —

Малб је оно гуванце за бликб жита, ни

кад се неће оврћ. Ономе гуванцету Ми

pojeвоме ђе ћемо да вршемо ćyтра треба

усут наћас мало воде.

гувниште и гумниште, -a, c. површи

на гувна, мјесто гдје је некада било гув

но. — Ономе гувну се мора мало раширит

гумниште. На гувниште још има струка

шенице а на њега не вршемо више о три

године.

гувно и гумно, -a, c. мјесто нарочи

то уређено за вршидбу жита. — У За

гарач има свега пешес каменија гумана.

Сеђели су сви на гувно попа Риста.

““

гуде, гудета и гудета, с прасенце, ма

ло прасе; уп. гуре. — Купио сам двоје гу

дади. Је ли ти какво онб гуде?

гудетина, -е, ж. месо од младе свиње,

прасетина. — Дала сам и ђеци гудетине,

нека је и она провау. Гудетина је месо

од гудета, од младбга прасета.

„ гудећак, -а, м. измет од прасета. —

Откуђ оволико гудећака по обору, Јеле

на? Све загадише гудећацима, ћера ту

прасад из обора!

гудица, -е, ж. млада свиња женског

рода, женско свињче, уп. гурица. — Гу

дицу ћемо да жиримо а вепрића ћемо

продат.

гудура, -е, ж, непроходна планина,

беспуће у узвишењима. — Крили су се и

борили по овија гудура четири године.

Пријеша сам све босанске гудуре и

невиђббге.

гужба и гужва, -е, ж. 1. од дрвета

оплетена или усукана алка која служи

за везање јарма или рала. — Метнуо сам

на јарам кошћелову гужбу, па је спа те

љиг с јарма. 2. неред, метеж. — Изгуби

ми се негђе у ну гужву.

гужђела, -е, ж, геодетска метална

трака. — Мљерили су гужђелама око

кућа ђе те поставит чесме.

гузељат, -ам, несвр. ситно корачати

(о ниској особи, о особи кратких ногу).

— Ето је ђе гузеља позанама, не може

брже. Гузеља мало, нискб, дебељушкасто

чељаде.

гузица, -е, ж. 1. задњи дио људског

тијела изнад доњих удова. 2. фиг. а. ха

лапљива особа, тврдица. — ИЗеле би оне

гузице да је њихово по Загарача б. особа

која је глупа. — Ништа ти он не прифата,

ништа не разумије, то је гузица, јадан.

гузичка, -е, ж. халапљива, похлепна

женска особа. — Ето иде она гузичка,

ништа јбј не дате. Велика је гузичка, про

пало се под њом! Ако га ожените с онбм

гузичком, рашћераће ве.

гузичко, -а, м. халапљива, похлепна

мушка особа. — Неће се они гузичко за

уставит док не покупује сва ова имања.

Гузичко је то ка му мајка, вазда му фали.

Гузичко ти је стриц, све би узео. Тешко

се нагодит с онијем гузичком, вазде му

је мало.

гузна, -е, ж. 1, жена велике задњице,

крупна жена. — Она ће ти гузна доћ гла

ве, ја ти кажем, прву ноћ ће те удавит у

кревет. 2. фиг. халапљива женска особа.

— Не би оној гузни по Загарача било до

СТа

гузбња, -е, м. 1. мушкарац с великом

задњицом, крупна м. особа. — Може они

гузоња радит, ништа га не жали. Колики

је они гузоња, ето је шири но дужи. 2.

фиг. халапљива, похлепна љушка особа. —

Гузона је Миливоје, вазде му је мало. Ка

се примаче они гузоња Велишин, опиљу
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га таулин за трен, изеде више од настро

је.

гузоњица, -е, м. мали, дебељушкасти

дјечак, дебељкаста мушка особа малог

раста, халапљиви дјечак. — Изио би сам

ови гузоњица колико двоје великија.

гуја, гује, ж. 1. змија, опасна и велика

змија. — Каква си, гуја те печила, па се

не дизала 2. фиг. a. опасна, зла особа. —

Довео је гују, а мислили смо е ће то бит

мирна и поштена невљеста, али смо се

преварили. б. мушка особа јунак. — Кад

јурнуше на бункере оне гује љуцке, не

оставише ниједнога живога. изр. држати,

крити гују у њедрима штитити некога

или нешто што је опасно. — Макни ис

куће бомбе, не чувај гује у њедра!

гује, узв. позив свињи да дође, или да

оде. — ГујĆ, мало, гује овамо!

гука, -е, ж. 1. отеклина, израслина,

чворуга. — Порасла ми је некаква гука

испот пазуха, изгледа ће тун чир. Пора

сла ми је на лакат велика гука, мбраћу

да је аперишем. На чело му је велика

гука. Има некакву гуку на прси. 2. ocje

ћање да се има отеклина. — У грло ми

је порасла гука од муке. Некакву гуку

oćећам у прси, 3. крупан комад хране

(нпр. меса, кромпира). — Да видиш како

убачиваше оне гуке меса у грло!

гукат, гукам и гучем, несвр. 1. про

изводити звуке као голуб (гу-гу). — Држи

голубове и свакб му јутро на зору гукау

те га буде. 2. фиг. умиљавати се, говори

ти умилне ријечи. — Лако је тебе ка ти

у кревет гуче млада невљеста.

гукнут, гукнем и гукнут, -нем, свр.

рећи, казати. — Ако ми још једну гук

неш, залијепићуте! Гукни само још једну

и виђећеш што ћу учињет.

гуланфер, -а, м. бескућник, скитница,

мангуп, — Припазите оно грожђе на Вра

ку од овија гуланфера што се мотау по

Загарачу.

гулит, гулим и жулит, жулим, несвр.

гулити. — Како то жулиш ту кртолу?

Гули ми нешто кору с онија садница, не

знам да нијесу зечеви.

гумарабика, -е, ж, љепило, љепило за

лијепљење гумених предмета. — Тркни

до продавнице и купи ми ону гумарабику.

ë су ми се одлијепиле цревље, дако их

она уфати.

гумаче, гумача, ж., мн. обућа напра

вљена од гуме за сеоске услове кретања,

особито по блатњавом терену. — Не

можеш ти с цревљама овудијен, бђен се

само с гумачама може.

гумењак, -а, м. опанак од гуме. — Ку

пио сам ђеци гумењаке, ваљаће им за

кишу. Пошто су ти ти гумењаци? Гуме

њаци се лако раздеру по овијама камењи

Ма.

гунгула, -е, ж. метеж, гужва, неред,

гомила, хрпа. — Направише гунгулу у

кућу, није се знало што кое ради. Не могу

да подносим гунгулу на море. Каква је

онб гунгула ко цркве? Украде жени та

кулин и умаче у гунгулу народа.

гундало, -а, с. гудало. — Направио је

гундало од некаквога засуканога дријена,

па му сличе на змију, на врњега је изреза

змијску главу.

гундељ, -а, м, црни опнокрилац, ду

жине 2-3 ст; уп. говноваљ. — Гундељ

је они говноваљ, што све ваља балеге у

ЛöПТе.

гунђет, -дим, несвр. гудјети, гусла

ти. — Нико не зна да гунди ка Радуле

Јовановић, а зна и да запоје, јади га уби

ли, ка радио. Гундијаше и покојни Васо

лијепо, гусле му пјеваху. Он гундијаше

царски. Гунђели смо ми заједно, па ме

побиједио.

гуњ, -а, м, горњи дио одјеће сличан

доламици, направљен од сукна, општи

појам за огртач. — Ми смо пошли у

Америку у не наше гуњеве и чим смо

тамо стигли, дали су ни права ођела.
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гуњина, -е, ж, горњи дио одјеће. —

Огрни какву гуњину, биће ти успут сту

дено. изр. Нема ни гуњине ни баштине (=

сиротиња је, нема ништа).

гурбет и гурбет, -а, м. 1. Циганин

чергар; уп. raфељ. — Носаху неки гурбе

ти котлове и продаваху их. Дала сам гур

бетима оно старб магаре за један кота.

Даћу гурбетима да ми калаишу пињату.

Рамо не личи гурбетима. 2. фиг. (пејор.)

особа која се понаша врло лоше. — Гур

бет је он прве врсте! Не помињи ми оно

га гурбета!

гурбетка, -е, ж. 1. Циганка чергарка;

уп. габељка. — Гатале су му гурбетке и

рекле му да ће се брзо женит. Јеси ли

дала што онијама гурбеткама што су ма

лопријед прошле? 2. фиг. (пејор.) женска

особа лошег понашања. — Не доводи ми

ону Милованову гурбетку у кућу!

гурбеткиња и гурбеткиња, -е, ж. 1.

Циганка чергарка. — Гатала ми је јутрбс

Гурбеткиња. Ето Гурбеткиње, припазите

се, ђецо! 2. фиг. (пејор.) женска особа ло

шег понашања. — Гурбеткиња једна, она

да ме учи! Не доводи ми гурбеткињу у

кућу, оћу поштену ђевојку!

гурбетлук, -а, м. непримјерено пона

шање, понашање на „гурбетски“ начин.

— Мани се гурбетлука, ради нешто! То

што ви радите грђе је од гурбетлука.

гурбецки, -а, -ö који припада гурбе

тима, који потиче од гурбета.

гурбецки, прил, на гурбетски начин.

— Преварио си ме гурбецки. Како те до

чекаше? Како, гурбецки, ада како ће они!

гурбече, -ечета, с. зб, гурбечад 1. Ци

ганчић, чергашко дијете. — Виђех јутрбс

на Главицу прео тридесеторо гурбечади,

ко зна окле су се скупила. 2. фиг. (пејор.)

дијете лошег понашања. — Не пуштај

онб гурбече на наше јабуке!

гуре, -ета и гурета, с. прасе; уп. гуде.

— Бјеше Томаш купио двоје троје гуради

на пљацу.

ч“.

гурица, -е, ж, женско прасе; уп. гу

дица. — Опрасила је једанаесторо, седам

гурица и четири вепрића.

гурњава, -е, ж, гурање, гужва, ме

теж. — Ка се утули свијетло, наста гур

њава, није се знало ко у кога удара.

гуслат, -ам, несвр. гуслати; уп. гун

ђет. — Гусла, свака му час, ка нико. Мла

ди данас мало гуслау.

гусле и гусли, гусала, ж, pl. t. народ

ни музички инструмент. — Гусли су не

у тешка времена одржале. Гусле се праве

од јаворбвога дрвета и ни от чеса више,

а гундало може од чеса било.

густират, -ирам, несвр. (новије) про

живљавати; уживати; испробавати. —

Нико не умије да густира вино ка Мијај

ло, он може у длаку да погоди јачину.

густиш, -а, м, густа шума или трава,

или уопште растиње; густо дно какве

течности (нпр. вина). — Уљега си у та

густиш, па је тун теже косит. Проčечи

они густиш багрема, не дау један друго

ме да расту. Оста је густиш од винчуге

на дно бачве.

гусеница, -е, ж, гусјеница. — Напале

су гусенице сливу, неће ове године ђаоља

бит.

гутунар, -а, м, 1. врста сточне боле

сти (вјероватно коњска — та/eus). —

Поразболијевало се, веле, живо горе у

Нахију од гутунара. Гутунар може да зго

ди било коју животињу. 2. некаква те

шка, опасна болест (особито у клетва

ма). — Киш, гутунар те згодио! Каћ!, гу

тунар те погодио! Иља, Шаруља, гутунар

те згодио! Ис!, гутунар ве згодио!

гучит (се), -им (се), несвр. скупљати

(се), савијати (се); скривати (се). — Што

гучиш паре, коме ћеш их оставит“? Све

нешто гучи по ћошковима, оставља неке

замотуљке. Гучио сам се од муке ка сам

видио што је учинио. Што се гучиш тун

ус пријеклад, раздрма се мало! Жестоко
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га боли рана, по цио дан се гучи у кревет.

Што то гучиш у џеп, не кри ништа.

гучица, -е, ж. 1. мала гука. 2. смоту

љак. — Донио је само гучицу пара и

ништа више. Бачила је за њом некакву

гучицу крпе, шћела је да је замађија.

гуџа, -е, ж. 1. парче дрвета косо за

резано на оба краја, служи за игру

„гуше“, клис. — Направи гуџу од сувбга

јасена, трајаће ни доста. 2. (само у обли

ку ген. Гуџе) врста игре. — Ајмо гуџе!

Нећемо лопте но гуџе (да играмо).

гуџање, -а, с. гл. им. од гуџат се. —

Вазде сам волио ка сам чобанова да се

играм гуџања. Одили смо на гуџање и по

по сата от куће. Оћемо ли на гуџање?

дава, даве, ж. 1. спор, јадање. — Оди

ли су лично код господара на даву, да он

пресуди ко је права ко крив. 2. учесник

у спору. — Одиле су даве на Цетиње да

им пресуди господар. Свађе међу давама

сређива је понекад и племенски капетан,

али највише господар.

давија, -е, ж. 1. свађа, вербални спор.

— Каква је оно давија код Задружнога

дома? 2. спорење, суђење, посебна врста

расправе у Старој Црној Гори, тужба

властима. — Одили су на давију код го

сподара на Цетиње, били су се нешто за

крвили. Примио их је сердар био на да

вију, па су потље опет одили на Цетиње

код господара.

давијање, -а, с. гл. им. од давијат се.

— Ја не знам што ће ви то давијање, кад

можете с миром да живите.

давијат, -ам, несвр. П. 1. галамити на

некога, гласно корити. — Не смијем, да

вијаће ме дома. П. — се 1. свађати се. —

Око чеса се то давијате, је ли ви врана

мозак попила!? 2. водити спор. — Одили

су те су се давијали кот капетана, па се

нијесу помирили.

гуџат се, гуџам се, несвр. играти се

гуџе; уп. клисат се. — Гуџали смо се по

некад о зоре до мрака. Гуџали смо се на

какву пољану. Ти све лукавиш ка се гуџа

мо, нећу више с тобом да играм.

гуша, -е, Ж. 1, предњи и доњи дио вра

та, грло. — Некако ти је гуша отекла,

боли ли те? 2. болест грла од које је оно

отечено, дифтерија. — Боловала сам од

гуше ка сам била мала, 3. предњи и доњи

дио врата код животиња, тј. месо од

тог дијела. — Исприга ни гушу от пра

сета да ијемо.

гушат се, -ам се, несвр. разболијева

ти се од гуше.

Д

давнашњи и дамнашњи, -а, -ě нека

дашњи, прастари, древни, давни; уп. дав

њи.

давно и дамно, прил, у далекој про

шлости.

давњи и дамњи, -а, -е давнашњи, ко

ји има (релативно) доста година. — Дав

ња је међа између нас она кошћела, а сад

причау нешто друго. Дамњи је он, има

више от четрдес година, вријеме му је да

се жени.

дако, речца (у истицању жеље да се

што оствари) еда би, не би ли, можда,

ваљда... — Глеја дако га ти наћераш да

дође. Дако ми донесете зГрада мало

прашка?

дако, окамењена, супстантивизована

речца оно у шта се вјерује, оно што се

очекује... (само у пословичком изр.). —

Дако је најгори чоек (= ништа не треба

очекивати од тога „можда“).

дамар, -а, м. живац, жила куцавица.

— Сваки ми је дамар претрнуо ка сам га

виђела како виси на ну висину. Брзо ти

бије дамар на десну руку.
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дангуба, -е, ж. онај који ништа нера

ди, беспослењак: губљење времена. — Нете

ове дангубе моје ништа да ми поможу. Све

су то дангубе и лезилебовићи.

дангубит, -им, несвр. 1. беспосличи

ти, не радити ништа. — Ова моја ђеца

само што дангубе кад нијесу у школу, ни

што раде ни што уче. 2. дангубљење. —

Све су то тричарије и дангубе.

дан-дањи, прил, још и данас. — И

дан-дањи сам му, тако ми бога, дужан по

кила дувана. Није га послала ни до дан

-дањи.

даник, -а, м, вјетар који пирка дању

с Гарча. — Излежава се пот смоквом,

пирка му даник и тако му пролазе дани

у беспослице.

Даниловград, -a и Данилова града, м.

варошица у средњем току Зете у Бјело

павлићима, центар општине којој припа

да и Загарач.

Даниловграђанин и Данилограђа

нин, -а, м. становник Даниловграда.

Даниловграђанка и Данилогра

ђанка, -е, ж. становница Даниловграда.

даниловграцки и данилограцки, -а,

-б који припада Даниловграду, који поти

че од Даниловграда.

данит, даним, свp. и несвр. 1. прове

сти/проводити дан, или дуже времена

(на одређеном мјесту). — Не дани, нб се

брзо врати! Данила сам само један дан

код ујака. Данимо у колибу или понекад

ижљежемо наизван, нб је студено. 2. ка

снити, предуго се задржа(ва)ши. — Не

моте данит нб поитајте!

дановат, -ујем, свp. и несвр. данити,

проводити/провести дан, дуго се задр

жа(ва)ти. — Данујемо буђен ка на пусти

њу. Дановала сам у род од Божића ево

до данас. Кад негђе пође, не умије да се

врне нб данује.

дану, речца узвик дај де, дедер, дела,

хајде; шта је то, да видим; уп. ану. —

Дану виђи да није тун пот кревет. Дану

ми они косијер да ово раскрчим! Дану

виђите што траже. Дану, да видим што

ти је то на ухо?

данут и данут, данем, свр. предахну

ти, одморити се мало. — Пушти ме сад

да данем душом, па ћу потље.

дар, -а, М. поклон, нешто што се даје

на поклон из љубави — предмет али и

сам чин поклањања. — Добио сам данас

један лијеп дар. Дар и даривање је лијеп

обичај.

даривање и даровање, -а, с. гл. им.

од дариват и дароват. — Видио сам да

код Њемаца нема даривања невљесте.

Кад дође на ред даровање, онда се сви

сватови маше за такулине.

дариват и дароват, дарујем, свp. и

несвр. поклањати/поклонити. — Даро

ваше данас невљесту богато. Мене су

сватови даривали ка ниједну другу.

дарнут, -нем, свр. подстаћи, дирну

ти. — Дарни га мало дако почне да

прича, е он сам неће. Дарну га некако

ониjeм штапом, а он мишљаше е стио да

га удари, па скочи ка манит.

даровни, -а, -б који је дарован.

даска, -е, ж, пречка на ралу или плугу

од гредеља до раоника. — Направио сам

даску за рало од дреновине, биће, божа

тивљера, јака.

дати, речца ваљда, зар. — Нећеш га,

дати, водит тако голбга, ни да јаки бог!?

Ђе Јово? Не знам, дати су га повела она

Мирунина ђеца.

даћа, -е, ж. обиљежавање одређеног

датума послије смрти, уз храну и пиће.

— Направили су велику даћу о четрде

сници Божове смрти.

дахтат, дахтим и дахћем, несвр. с на

пором дисати, дисањем показивати

умор (најчешће о псу). — Дахти усте

стране кад иде ка пас.
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дација, -е, ж, порез. — Ми никад ни

јесмо давали дацију Турцима, но смо је

почели дават откако је доша Даниле за

господара.

дванаес, број дванаест.

дваш, прил. два пута. — Дваш сам

додио, и ниједанпут те нијесам затека

дома. Дваш га закуми. Цијеле зиме ми

ђеца нијесу додила до дваш — око

Божића и окб Јовањадне. Дваш сам га

молила, и није помогло.

двизац, двисца, м. ован од двије го

дине. — Прода ми онога двисца. Ето се

јарица потуче с двисцем. Двисца припре

мам за угича, спремам му и посебно зво

но.

двизе, двизета и двизета, с., зб. дви

зад јагње које је зашло у другу годину

живота. — Од брава ћу оставит зимус

само пешесторо двизади, а остале ћу у

кастрадину. Жа ми је оно двизе ћерат на

пазар, а мораћу. Имам пешес оваца и

четворо двизади. Двизад су јагњад у дру

гу годину.

двизица, -е, ж. овца, тј. женско јаг

ње у другој години живота; уп. двиска.

— Изгледа се и ова двизица мpкала, таква

jбј је била и мајка. Имаш ли коју двизицу

у бвце? Двизице су сад наскупље. Зази

мићу само ово пешес двизица а остале ћу

поклат јесенас.

двиска, -е, ж. овца, тј. јагње у другој

години живота; уп. двизица. — Скоро се

не разликује ова двиска од другија оваца,

таква је сорта.

двогодац, -öца, м, мушка домаћа жи

вотиња од двије године (обично во, или

коњ, или ован). — Још никад нијесам

упреза вола двогоца у јарам, то је још

теле.

двоготка, -е, ж, двогодишња домаћа

животиња женског рода. — Она жуја

ми је двоготка, догодине ће да се мрка.

двојеродан, -дна, -дно који два пута

рађа у току године (о воћки — смокви

најчешће). — Изнад куће имау једну дво

јеродну смокву и једну која само један

пут рађе.

двор, -а, м. палата, велика и уредна

кућа. — Оно што је Бранко начинио је

прави двор, то су двори ка што су некад

били Матанови. изр, (изаћи) на двор поћи

напоље у циљу обављања нужде. — Та

ман сам била ижљегла на двор ка се чу

е неко тудијен пролази, те ја врзи побје

зи.

двoрeбрац, -епца, м, фиг. човјек који

као да има дупла ребра, снажан, јак чo

вјек. — Био је, веле, дворебрац, нико га

није смио напас, у кости је био јачи од

свакога.

двбрење, -а, с. гл. им. од дворет. —

Бјесмо ја и Новка пошле на двбрење у

Марка, а сутрадан су га укопали. Дворе

ње је и ка се ćеди код некога што умира.

двбрег и дворит, -им, несвр. 1. услу

живати, послуживати, стојећи понуђа

ти (госте или др.), чувати, бити у најму.

— Двије невљесте су не двореле кад смо

били код Јовице у Горњи Загарач, све су

пазиле да ни што на таулин не фали. Двб

рила је у Маша неколико година. Двори

ла сам и служила цијелу кућу, није ме

срамота о тога. 2. стајати изнад сватова

и дјевера (о невјести). — Дворела сам

прве ноћи сватове до поноћи, нијесам

смјела čес, што ћеш, такви су обичаји.

Двбрела сам сватове от подне до поноћи,

а било ми се смучило. Дворила је све док

су сви сватови пошли. 3. чувати болесни

ка. — Сву ноћ смо дворили (код) Радула.

4. чувати мртваца, бити уз мртваца у

току ноћи (обичај). — Дворели смо ције

лу ноћ бабу Миљушу. Цијелу ноћ смо

двбрели покојнога Сава.

дебелгуза и дебелогуза, -е, ж, жен

ска особа која је гојазна, лијена женска

особа. — Богоми се ти фино ожени, она

дебелогуза ће ти моћ носит бремена. Диш

се, дебелгуза, да пожњијевемо оно мало

ражи!
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дебелица, -е, ж. масна, дебела, родна

земља. — Мало је дебелице у ве зграде,

све је то танчица, кад се мало забоде тр

нокоп у земљу, удари се у плочу.

дебело, -öга, c. (супстантивизовано)

једна од мјера на кантару, гдје се може

више измјерити него на танко. — На де

бело се на ови кантар може измљерит до

педесет кила а на танкб само до десет.

девет, број ознака количине од девет

(9) јединица мјере, изр. (урадити) с пет на

девет! (урадити) лоше, како било, али не

добро.

дегенек, -а, м. 1. крупан штап, кру

пан клип кукуруза, крупан краставац и

сл. (што је дуго или дугуљасто). — Удри

га тијем дегенеком по ртеници. Убрасмо

онија дегенека умертиновија да испече

мо. Што си купила те дегенеке (о кра

ставцима), неће то ваљат ништа! 2. круп

на, најчешће приглупа мушка особа. — Ка

лежеш поред онога дегенека, виђећеш!

Немо ми доводит онога дегенека!

дегенечит (се), -им (се), несвр. тући

(се) дегенецима (моткама), тући (се)

уопште али јаче. — Ови се двоица деге

нече по цио дан. Дегенечи га отац сваки

дан, али ништа не помаже.

дежмекас, -ста, -сто дебељкаст, који

је широких и крутих леђа, омалешан. —

Милица онако витка а муж јој дежмекас,

па кад шетау, несмајно изгледау.

дек, -а, м. комад. — Метнула сам им

у ваљевице по деклеба и сира да ужинау

за живијем.

дек, -а, м. декаграм. — Нијесам имала

више пара, па сам узела соли само дваес

дека. Дек је мљеpa. м

декат, декам, несвр. јести у изобиљу,

обично незарађено. — Декау они од онога

имања Ђбкове ђеце, ништа им не фали.

Моја ђеца знау само да декау и да се од

марау, не дај боже да што које учини у

кућу или на баштину.

декик и декик, -а, м. (заст) минут

(временска јединица). — Било је седам

сати и десет декика кад су дошли. Ето

ме за неколико декика, причека(ј) ме.

Више о десе декика смо те чекали. На

декике се пријед рачунало вријеме.

декика, декике, ж. (заст.) десети дио

(нечега), десетина.

декица, -е, ж, hебе, дека. — Пријед

није било памучнија декица, нб су све

биле од вуне, и биле су топлије од овија

памучнија. Покривам се само једном де

кицом, и није ми зима. Оћах узет једну

декицу, но су скупе.

делија, -е, м. и ж, згодна мушка осо

ба; особа са финим манирима, чазбена

особа. — С онаквијем делијом је милина

прошетат проз пљацу, сви се за њим

окрећу. Био је, покојник, љуцка делија,

зна је коме како треба приступит.

делкота, -е, ж, комбине; уп. комби

нет. — Ето количка је, а већ је почела да

носи делкоту. Пријед су се носиле оне

делкоте ланене, није било свиленија.

демироџак, -рошка, м. гвоздена шип

ка са ногарима на крајевима која се ста

вља уз само огњиште да се на њу мећу

дрва како не би гушила ватру. — Не ваља

огњиште без демирошка е дрва нете да

горе.

демиџана, -е и -ане, ж. стаклени ба

лон, најчешће оплетен. — Понијела сам

им у град једну демиџану вина и два кила

ракије, нека имау за празнике.

демоња, -е, м. демон, митол, биће:

уп. демун. — Оно није дијете нб највиши

демоња којега сам икад чуо. Демоња и

демун — то ти је истб.

демун, -а, м. тврдоглава особа, ђаво,

сатана, демон, уп. демоња. — Оваквога

демуна моје очи још не виђеше, што му

гођ речеш — не слуша.

дењат, -ам, несвр. (обично у негаци

ји) прихватати, пристајати, оправдава

ти, одобравати, уважавати, симпати
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сати, хтјети, имати позитиван став

према некоме или нечему. — Не дења она

да иде с нама на пазар, више воли да иде

сама. Нијеси дења пријед, е са ти га не

дам! Дењала би она да иде с нама, но јој

не дау њезини. Не дења она с нама, ми

смо за њу сиротиња. Није дењала ника

квога момка и остаде уČеђелица. Дођи и

ти довечен ако дењаш. Не дењаш ти у

наше друштво, ти оћеш да се дружиш с

господбм.

деравија, -е, ж, црно платно око обо

да црногорске мушке народне капе (сим

бол жалости за изгубљеном слободом на

Косову). — Деравија је оно црнб на цр

ногорску капу, а значи короту за Косо

вом.

дерат, дерта, м. инат; љутња; за

вист. — Дерат ми је на Мијајла што ми

не јави есте кренули под Острог, шћела

CaM И ја да идем с вама, а овакб не могу

сама. Оћу, вала, дерат ми је да се оженим
* **

с Милицом, па пукните сви ако ћете.

дерињат се и дерњат се, -ам се, не

свр, дријети се, гласно викати или пла

кати, кричати. — Да чујем, ко се оно де

риња у камару! Умирите се, што се тун

дерњате, кућу сте дигли на себе! Што је

овоме малбме те се стално дерња, да није

болесан? Дерња се од ђаола, а нико га

није дира ни тука.

дернут, -нем, свр. закачити ударцем,

ударити; коснути, дотаћи се. — Дерни

нечим то пашче да се не мота овудијен,

брои ни залагаје. Кад га је дернуо оном

штапљугбм по глави, одмах му је крв ли

нула. Мене дерну кад ми оно рече за

моје.

дерњава, -е, ж, дрека, галама, вика.

— Каква се то дерњава чује, нећу да ми

нико више писне! Чује се некаква вика и

дерњава, мора да су се опет посвађали.

дерњавит се, -им се, несвр. дерати

се, галамити. — Само ако те још један

пут чујем да се дерњавиш, спреми живи

цу да те бијем! Дерњаве се она ђеца па

ништа не чујем.

дерњат се, -ам се, несвр. в. дерињат

Се..

десетина, -е, Ж. 1. десеторица. — За

Драгицу је додило таман десетина свато

ва. 2. десети дио. — Побио је град све,

није остала ни десетина од грожђа и од

смокава.

десечар, -а, м. десетар у старој цр

ногорској војсци. — Јован је на Бардањол

био десечар једне загарачке десетине.

десечарски, -а, -ö који припада десе

чару. — Носио је десечарски грб, то је

био чин десечара у црногорску војску.

детлић, -а, м. врста птице; уп. дрво

кљун. — Ми га зовемо дрвокљуна понеко

детлић, он врти у дрво онијем великијем

кљуном.

дешпект, -а, м. увреда. — Био ми је

велики дешпект због онога што ми је

река. Дешпект је ка те неко увриједи или

наљути.

дешпектоват (се), -ујем (се), несвр.

вријеђати (ce), љутити (се). — Он умије

да дешпектује чоека ка нико, да не зна што

да му одговори, поган је. Немоте се ви

дешпектоват што ви ја причам, то је све

Истина ка у зарок, па милo ли ви жали ви.

диван, -вна, -вно и диман, -мна, -мно

лијеп, фин. — Димно ли је ово дијете Ве

рино, нијесам љешега гледала. Дивна је

ђевојка била, ка најљеша.

дивина, -е, ж, дивљина, дивљач, не

цивилизована особа. — Реци оној дивини

божбј да ме више не меће у уста!

дивљака, -е, ж, дивља воћка (јабука,

крушка, смоква и сл.). — Понеко и од ди

вљака пече ракију. Смокве су ситне, ни

јесу више од дивљака. Помијешали смо

питоме јабуке с дивљакама и дали пра

садма да ију.

дивно и димно, прил. лијепо, фино.

— Дивно су ме дочекали ка најдимније.
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дизат, дижем, несвр. П. 1. подизати.

— Мога је Радоица да дигне више од сто

педесет кила. 2. пресељавати се, преди

зати. — Ка смо дизали у Метохију три

десте године, у нашу кућу је остала

општина. П. — се 1. подизати се, уста

јати. 2. бити активан, кретати се то

лико да се не лежи у постељи. — Стари

ми се обоје дижу још помало. Једва се

дижем од раматиза.

дика, дике, ж. 1. понос, дичење. — Он

је дика племена а некмоли куће искоје

је. 2. Љепота, украс. — Крстиња бјеше

женска дика, није љеше невљесте изла

зило из Загарача.

дикла, -е, ж (пејор) дјевојка. — Ајде,

дикла, дик се, већ си удавача а лежиш до

подне.

дим, -а, м, 1. гасовити производ ва

тре. 2. кућа, домаћинство. — У Лазарев

Крс има више од седамдесет кућнија ди

мбва.

диман, -мна, -мно в. диван.

димизоке, прил. брзо, хитро, (отићи)

не обазирући се на околину. — Спучи ди

мизоке низа страну. Оjде димизоке, и не

виђесмо га.

димије, димија, ж., pl. t. 1. дио мусли

манске женске одјеће. 2. дио староцр

ногорске мушке одјеће, врста пантадона

са врло проширеним ногавицама. — Обу

ка је димије и џамадан и поша у Град.

димно, прил. в. дивно.

димњак, -а, м, 1. уређај на кући кроз

који пролази дим. 2. кућа; уп. дим 2. —

У Загарач је некад било прео пет стотина

димњака а сад их је мање.

динамид, -а, м. врста експлозива, ди

намит.

диња, -е, ж, лубеница. — Посадио сам

неколико кућица диња. Није она диња

што си је купио здрела.

дињак, -а, м. мјесто гдје су посијане

лубенице (у овом говору — диње), боста

ниште. — Ово је први пут да сам у За

гарач видио дињак, никад се овођен ни

јесу садиле диње. Јесте ли садили дињак

ове године? Дињаци су по Бјелопавлићи

ма добри.

дио, дијела, м. изр. изгубит дио код

људи изгубити уважавање код људи, по

стати неваљао и неуважен.

дио, узвик коњу да иде, да се помјери

и сл.; уп. и ио! — Дио, Путаљу, цркавица

те згодила! Дио, ајде! Дио, ждријебац!

диплаш, -а, м. свирач у дипле. — До

ста је њих свирало уз дипле али диплаша

ка Њака није било.

дипле, дипала, ж., pl. t. музички ин

струмент с мијехом. — Покојни Милан

је фино умио да свира у диплe.

диплит, -им, несвр. 1. свирати у ди

пле. 2. спавати чврсто. — Попио је мало

па га ето сад ђе дипли у кревет.

дипломан, -а, м. вјешт човјек, спрет

њак, дипломата. — Никако не можеш ти

преварит онога дипломана, још се није

родио ко га је преварио. Био је тамо

негђе у Француску наш дипломан.
-

дирек, -а, м. стуб. — Све смо ове ди

реке за струју ми постављали.

диринчит, -им, несвр. радити напор

но. — По ваздан диринчим не бих ли што

зарадио фамељи, али ми то не поштују.

дић, дигнем, свp. I. 1. дићи, подићи.

2. украсти. — Диже ми неко такулин у

пљацу, није било млого пара али јесу до

кументи. II. - се дићи се.

дићање, -а, м. игра у којој се ситним

предметом (новцем, дугмадима или сл.)

циља мета, тј. биљега, и у којој добија

онај чији је предмет најближи биљези.

— Дићање је фина игра. Сви смо се у

школу за вријеме одмора играли дићања.

дићат, -ам, несвр. П. сисати. — Ово

дијете дића по цио дан. Дића(ј), дића(ј)

мали. П. — се играти се бацањем (новца,

дугмади или сл.) према циљу, добија онај
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који добаци ближе циљу. — Дића сам се

и ја у младбе пулицама. У паре се није

смо дићали.

дичење, -а, с. гл. им. од дичит се. —

Бљеше чоек, вала, за дичење племену.

дичит се, дичим се, несвр. поносити

се. — Стаквом ђевојком треба да се дичи

село и племе, стална је и поштена.

длан, -a, Гмн. дланова, м. 1. дио шаке.

2. мјера за ширину (око 8 cm), подланица.

— Широка је неколико дланова. 3. фиг.

женски полни орган. — Чува онб два дла

на међу ноге.

дланачке, прил. дланом, задлaницом.

— Исфрскај га прутом, немој тако дла

НаЧКé!

дневи, мн. дани (има само још Гjд, од

днева), употребљава се у два типа фраза:

(Гјд.) Нема о днева ништа (= кратак је

дан), (Hмн.) Ујаде му дневи одили! (кле

тва)

до, предлог и прил. (са њиховим зна

чењима у књ. језику, а посебно:) осим, је

дино. — Нико није дбдио до Мируна.

доакат, дoачем, свp. доскочити, до

хакати. — Вала смо му га доакали, неће

му више падат нам да не потказује.

добагљáт, -ам, свp. доћи с напором.

— Једва сам добагља до вас, не идем

никуђ. Нијесам могла добагљат ето тун

прет цркву.

добауљат, -ам, свp. доћи бауљањем.

— Виђи ђе је оно дијете добауљало! Нека

они стари добауљау до нас, доће ни при

јатељи. Не долази, добауљаћу ја сама.

Пушти га нека сам добауља. Једва смо

добауљали до буђен.

добачит, -ачим и -ачим, несвр. досе

ћи, добацити. — Оли ми га моћ добачит

камена с рамена? Вала ћу ти га добачит.

добит, -и, ж. оно што се добије од

неког рада, нпр. Љетина, камата на уло

жена средства. — Малу смо добит има

ли о тога имања ето колико је велико.

Има сам мало добити од онија пара што

сам био метнуо у банку.

добро, -a, c. богатство, имање. —

Погријешила је што га је оставила, оста

вит онакво добро може само лудб чеља

дć.

добровање, -а, с. гл. им. од доброват.

— Знамо ми ваше добровање, ништа се

не фалите!

доброват, -ујем, несвр. живјети у до

бру, уживати богатство. — Нећеш ни у

дом доброват ништа боље но овођен, па

не трчи да се удајеш.

добровeчeн, узвик добро вече,

добројутро и доброитро, узвик добро

јутро.

добростојан, -јна, -јно који добро

стоји, богат. — Лако је њима да дају си

ротињи, они су добростојни.

доброта и доброћа, -е, ж, поштење,

хуманост; онај који је поштен, хуман. —

Мало је такве доброће ка што је Милија.

Сви од његове доброте имау користи

нако он.

добротвор, -а, м. онај који чини до

бро, који помаже друге. — Нијесмо има

ли вишега добротвора от покојнбга Мар

ка, у све не пазио и водио о нама рачуна.

доброћа, -е, ж, в. доброта.

доваљат, -aљам, свр. П. ваљањем пре

мјестити. — Доваља сам три велика ка

мена. Доваљаћу и они велики (о камену).

II. - се фиг. доћи с напором. — Ео се не

како доваљасмо.

довечен, прил. вечерас. — Дођите

довечен да мало ćедимо.

дoвијек и довијека, прил, увијек, ва

зда. — Довијека смо бђен живљели мирно.

довршак, -шка, м. листови дувана

који су близу самог врха струка, беру се

у једној од посљедњих берби. — Неће ми

се довршак осушит, боим се е ће пријет

пас киша, а има га доста.
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догања, -е, ж, продавница. — Виђи да

нема у догању коњскога камена за лозе.

Отворио је догању да продаје пиће.

догевељат (се), -ам (се), свp. с напо

ром доћи, једва стићи (ходајући), стићи

суморним изгледом. — Једва сам догеве

љала до ваше куће, ослабиле су ми ноге.

Некако ћу догевељат до Града. Догевеља

сам успомоћ штапа. Ајде, догевеља и до

нас. Догевељаћу се некако.

догнат, -ам и дожeнем/дожденем,

свр. дотјерати. — Дожени ми коња да

ćутра идем у млин. Дождeните краве у

појату! Ако дожденем мене (= мени), до

гнаћу и тебе (= теби). Ако ми дрва не

догнаш до довечен, немо их догонит.

догодине, прил. идуће године. — До

године ћеш у школу, кад напуниш седам

година.

догон, -а, м. дотјеривање стоке. — Је

ли вакат за догон живога у обор?

догонит, -öним, несвр. дотјеривати.

— Догонио сам туђе браве. Догонила сам

ја с Лукавице сама по сто оваца и по де

сеторо говеди.

додиг, -а, м. додизање, предизање,

вријеме пресељења. — Било је то, некако,

таман у додиг с Лукавице.

додизат, -жем, пресељавати се. —

Доста фамеља је почело поново да

додиже у Загарач иc Титограда, доносе

силно мобиље.

додијат, -ам, свp. досадити, дозлогр

дити. — Додијало ми је више све — и

кућа и ђеца.

додит, (од: доходити) додим, несвр.

долазити. — Је ли ви дбдило које из Под

горице? Оћете ли додит љетос у Загарач“?

Додио сам ја у вашу кућу и пријед. Је ли

ви дбдило које од ђеце? Нећу га ја више

бђен додит. Додили су пријед чешће а са

су оређали. (Напомена: Нема имперфек

та, већ се формира од гл. долазит: дола

заху.)

додић, -гнем, свp. доселити се. — До

дигле су у Савову кућу биле неке избје

ГЛИЦе.

доженут и дожденут, -енем, свp. до

тјерати, догнати. — Дожденули смо

једну јаловицу испријатеља да је прези

мимо. Дожени говеда на попас чим

видиш е пригријало.

дозват се, дозовем се, свp. доћи себи,

схватити, вратити се на прави живот

ни пут. — Био је шенуо памећу, а сад се,

да је бог, дозва, па је добро. Лако је њој

сад, сва су јој се ђеца дозвала и свакоје

понешто ради. Дозови се више памети,

твоји другови су далеко доћерали!

доит, доим, несвр. дојити, подајати,

задајати. — Доиш ли још ту малу, је ли

jбј двије године? Доила је Вељка кад

Видна није имала млијека. Ђеца воле да

доје и кат поодрасту.

дојавит, -авим, свp. дотјерати сто

ку. — Ко је оно дојавио живб на ону Пе

транину ливаду? фиг. доћи, стићи. — Је

сте ли дојавили мало до старија?

дојекиват, -ујем, несвр. чути (ce).

стизати (о гласу, експлозији и сл.). — До

Загарача су дојекивале бомбе што су Ен

глези бачали на Подгорицу за вријеме

рата.

дојекнут, -екнем, свp чути се, стићи

до одређеног простора (о гласу, одјеку и

сл.). — Дојекнуо је и до нас они пуцањ

што се синоћ чуо у Малензу. Дојекнуће

и до нас глас само ако што слабо

учиниш, пази се!

докаживат, -ујем, несвр. доказивати.

— Докажива сам ти да је медник буђен,

али ми ти нијеси вљерова све док је тако

и Милован река.

дбколица, -е, ж. слободно вријеме,

беспосличење. — Губиш вријеме у доко

лицу, а могла би се за нешто прифатит,

и да учиниш што, неће ти перјаница от

пас! Доколица је најгора болес.
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доколичит, -им, несвр. бити у доко

лици, не радити ништа, беспосличити.

— Отка сам се разболио, по цио дан само

што дбколичим. Могла би ова ђеца

нешто радит да не доколиче стално.

докољенице, -ица, ж., мн. вунени или

сукнени омотач на ногама од кољена до

чланка; уп. гете. — Данас више нико не

носи докољенице, само чарапе.

дoкoнaт, -öнам, свp. схватити, доћи

до закључка. — Једва сам докбнала што

си стио. Докбнали су они како си стио

да им подвалиш.

докопат (се), -ам (се), свp. домоћи

(се), досегнути. — Ако се докопам какви

ја пара, узео бих још једно јалбвче за

мрс. Немо да те докопам овијем прутом,

но се смири! Докопали су се пара па им

је лако.

докотурат, -ам, свp. I. доваљати. —

Докотура ми бачву! Докотурали смо их

до куће (о гредама). П. — се фиг. доћи с

напором. — Докотурасмо се некако до

Града.

доктор, -а, м, љекар.

докучит, -учим, свр. 1. дохватити

куком. — Докучила сам нагорњу грану и

убрала с ње сваку сливу. 2. сазнати,

схватити, појмити. — Докучио сам што

су шћели да ми ураде, нијесу могли

скрит. Једва сам докучио што је мислио

да ми каже. 3. нерегуларно добити. —

Докучио сам неколико врећа брашна, а

нигђе га нема.

долактица, -е, ж, врста женског је

лечета с рукавима до лаката. — Жене

су пријед носиле и долактице, али само

невљесте и старије. Долактице су се

шиле од чоје.

долама, -е, ж. полукратки горњи ка

пут, огртач, уп. доламица. — Носаше

cepдар доламу до кољена, сва од црвене

чоје.

доламица, -е, ж. полукрашки горњи

капут, огртач; уп. долама. — Ка се не

ćећам, све носаше куповну доламицу.

долен, прил. до овдје.

доликоват, -ујем, несвр. пристајати,

бити у складу, приличити. — Не долику

је тебе старбме да се препиреш жђецом.

долина, -е, ж, њива: одређена равна

земљишна површина. — Вазде смо на ну

долину садили кртолу. Не идите преоти

ја долина, слом ви пука!

дом, дома, м, 1. кућа, породица. 2. по

родица у коју се уда дјевојка; уп. домо

вина 2. — Лијепо се уда(ј), иди у свој

дом! Пошла је у дом, вријеме јој је било

за удају. Ни о дома ни од рода нема ни

кога више.

домадеца и думадеца, -е, ж. влага у

кући. — Кућа ни је пунана думадеце, све

се овлажи. Од велике домадеце добија се

раматиз.

домазет, -а, м, човјек који је прешао

на женино имање. — Ја не знам кад је у

Загараче био кои домазет.

доманут, -анем, свp. I. дотјерати. —

Доманите козу у ву нашу зграду, наће по

нешто да чупне. Таман бљех доманула

живб, кад оно пуче невријеме да се није

могло ижљећ. П. — се наићи, свратити.

- Доманите се које понекад код ове бабе,

сама је. Иди ти слободно, ја ћу се дома

нут до ђеда.

домањиват се, -ујем се, несвр. наила

зити, свраћати. — Домањују ли ти се кад

унучад? Није се ниједно домањивало од

давнија доба.

домат, -а, м. парадајз (Solanum lyco

persicum). — Домати у Загарач одлично

рађу ђе има воде. Ми га зовемо памидора

а понеко домат, а то је све истб.

домаћи, -ега, м. (супстантивизовано)

који припада породици. — Не дау ми мои

домаћи да се женим ш њом.

домаћин, -а, м. 1. старјешина дома

ћинства. — Домаћин у ту кућу је Милош,

остали се мало питау, 2. газда, добар



домит (се) —доспјет 81

радник, онај који брине о унапређењу до

маћинства. — Становићи су били до

маћини каквија није било у Брда, 3. дом,

кућа, породица, породична јединица. — У

Лазарев Крс има око седамдесет до

маћина. 4. муж, супружник. — Таман ка

се удала, домаћина су јој позвали у ре

зерву на три мјесеца. Је ли какав та до

маћин Драгичин?

домит (се), домим (се), несвр. кућити

(се), стварати домаћинство. — Доме се

оно двоје лијепо, а почели су од ничеca.

домишљање, -а, с. гл. им. од доми

шљат се. — Никакво домишљање ти тун

не помаже, нб држ што си уфатила.

домишљат се, -ишљам се, несвр. при

сјећати се, долазити до сазнања, схва

тати, поимати, долазити до закључка.

— Домишљамо се на разне начине, а бо

гоми тешко пролазимо. Све сам се

домишљала што би то могло бит, и ни

јесам сватила.

домовина и домовина, -е, ж. 1.

отаџбина, родна земља, 2. породица у

коју се удала дјевојка. — У домовину

имам свекра и свекрву, три ђевера и дви

је јетрве. Позно је добила домовину, уда

ла се ка је имала прео триес година.

домовски, -а, -ö који припада кући у

коју се дјевојка удала. — Продала сам

póцко, а оставила само домовско имање.

Ка сам се удала, све ми је домовско не

како било туђе.

домодржница, -е, ж, добра домаћица,

кућаница. — Мало је таквија домо

држница било ка што је била покојна

Анђе. И Маре Петрова је била домо

држница ка поиједна.

домунђават се, -јем се, несвр. (нови

је) договарати се о каквом сумњивом по

слу, потајно се договарати. — Све ми се

чини е се ти, мала, домунђајеш с онијем

сином Милевинијем.

донолен, прил. до ондје. — Нијесам

могла мрднут донолeн, но ме придржава

ла Драгица.

доњозагарачки, -а, -б који припада

Д. Загарачу, који потиче из Д. Загарача.

Доњозагарчанин, -а, м. становник Д.

Загарача. — Нас Доњозагарчана има

више но Горњозагарчана.

Доњозагарчанка, -е, ж. становница

Д. Загарача. — Доста се Доњозагарчанка

удало у Брда.

допас и допанут, -нем, свр. припасти

(некоме); доћи у одређени положај. —

Вала, ако ме допане шака, неће му лако

бит! Припази се да не допанеш у невољу.

Допа је био грднија рана, у прву борбу

му је зрно оба ока избило. Од имања ме

само допала једна зградица, то није више

о двије ове куће.

допас се и допанут се, -нем се, свр.

допасти се, свидјети се. — Фала богу,

оће ли му се данас допас која од онија

ђевојака. Допа ми се они твој друг, озби

лан је и тих, ка ђевојка. Допанула му се.

допијецат, -ијецам поново пећи (ра

кију или сл.). — Мора сам поново да

печем ону ракију, да је допијецам, онако

би била премека. Врћала сам леб да га

допијецам, није се био испека.

дорат, -а, м. коњ црвенкастосмеђе

боје.

досељеник, -а, м. онај који се досе

лио, заједнички назив за Црногорце који

су били досељени у Метохију. — У

Рзниће не било досељеника доста, више

од дваес фамилија.

досле, прил. до сада. — Није ми се

досле нико јавља.

доспијеват, -ијевам, несвр. 1. заврша

вати посао. — Све у кућу ја сама доспи

јевам, нико ми не помаже. 2. стизати,

стасавати. — Кад доспијевау код вас

смокве? Доспијева у Новке лијепа млађа

шћер.

доспјет и доспљет, доспијем, свр. 1.

завршити посао. — Од јутрос сам доспје

ла све ово да учиним што видиш, 2. сти
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ћи, стасати. — Доспјела му је за удају

и млађа шћер. Оће ли ове смокве до

спљет до Петровадне?

дости, -а, -ö многи. — Дости су му

зборили да то не чини. Досте ђевојке би

се радо удале за њега.

достина, -е, ж. мнозина, доста њих,

много појединаца (преко 10, отприлике

до тридесет) (о мушким особама, али и

о мјешовитим, када је у питању маса).

— На покајање му је дошло достина њих

из Брда. Неки се жале на Станишу, а до

стина га фале. Доша је с достинбм људи,

дати није смио сам. Достина не (= доста

нас је).

дoćетит се, -им се, свp. досјетити се.

дотолен и дотoлен, прил. дотле. —

Оћеш ли га моћ донијет дотoлен? Ти

дођи дотoлен а ја ћу долен.

доћ, дођем, свр. 1. доћи. 2. надоћи. —

Во је доша леб, оћу ли га претат? Јеси

ли видио колико је дошла Морача, збри

јега у бријег.

доћукат, -укам, свр. (пејор.) доћи. —

Је ли она ибретница опет доћукала у За

гарач“?

доцкан, прил. 1. касно, позно. —

Синоћ си доцкан доша, ђе си био? 2. фиг.

никада. — Доцкан ћеш ти од њега паре

добит натраг.

дбчек, -а, м. угошћење. — Овођен

пријед није било никавија дочека Нове

године, а сад је сви славе. Направили су

ни пријатељи дбчек какав се не памти.

дочеклија, -е, м. онај који је госто

љубив. — Они су дочеклије ка та кућа,

мало је поштенија од њих.

дочекљив, -а, -о који зна да дочека

госта, гостољубив. — Дочекљива је Ма

pија била мимо друге, није се поред ње

зине куће могло проћ а да те не стима.

Сви су у моју ујчевину дочекљиви, могу

са собом повес десеторо и све ће их

дочекат.

дошаптач, -а, м. шпијун. — Увргли су

се у своје старе, сви су они вазде били

свачи дошаптачи. -

драгање, -а, с. гл. им. од драгат (се).

— Остави се ти драгања с мајком, но је

послуша!

драгат (се), -ам (се), несвр. инатити

се, бити тврдоглаву каквом ставу, би

ти непослушан. — Ова мала је већ почела

да ми драга. Драга се по цио дан с бабом,

ништа неће да је послуша.

драги, -а, -ö 1. драг, мио. 2. сав, цио.

— Драгу ноћ сам мислила што ћу сутра.

Вас драги дан тун ćедиш, мрдни се мало.

драго, прил. мило. — Драго ми је што

сте дошли, изр, бити (некоме) драго (не

коме) бити (односно не бити) драго, (не

коме) бити (одн. не бити) по вољи. —

Драго ми је, нећу!

драговбљан, -љна, -љно који хоће по

својој вољи, који пристаје по својој вољи.

— Ја сам драговољан да мијењамо оне ли

ваде у Трнове рупе.

драговољац, -бљца, м. добровољац.

— Васо и ја смо били драговољци у тур

ски рат, оба смо рањени на Брдањол.

драговољно, прил. 1. добровољно. —

Ми смо сви послије рата драговбљно

одили на пруге. Нико је није ћера, нб се

за њега удала драговбљно. 2. самовољно.

— Драговољно је прода ону ливаду, да

нико од његовија није знава.

драгоман, -а, м. преводилац. — Био је

тадер драгоман код Талијана, па су ми

слили е шпијава партизане.

драгоманит, -им, несвр. преводити.

— Драгомани некијама Французима што

зборе ови наши, фиг. (пејор.) посредовати

у преношењу нечијих мисли. — Не драго

мани ти, чујем ја што прича!

драм, -а, м. нешто сасвим мало,

грам. — Опирала се док је у њу било дра

ма снаге. Немамо више ни драма брашна.
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драча, -е, ж, врста бодљикаве биљке

(Раliurus aculeatus). — Пуно је Присоје

драча и шипковина. Драчбм се најбоље

огради воћка.

драчеви, -а, -ö који је од драче. —

Драчевијама живицама сам оградила цио

лучњак. Платићу ти драчевијама динари

ма (плод драче је округао и лепезаст, а

зову га динар, тако да је у претходној ре

ченици ријеч о иронији).

драчевина, -е, ж. остатак од драче,

њена крља, њен коријен, са дијелом ста

бла при земљи (посјеченог или на други

начин уништеног). — Искрља сам све

драчевине с доње долине, сад ће се моћ

косит.

дрвенас, -ста, -сто који је укочен као

дрво, нееластичан (о човјеку), који је

тврд као дрво (о воћу или поврћу). —Др

венастијега ђетета нијесам још гледала.

Некако је несмајна и дрвенаста, укочена.

Ове су мауне дрвенасте некако, а има

онија што су ка путер.

дрвит, -им, несвр. 1. стављати на ку

ћу дрвену грађу. — Сучим ћеш дрвит ову

појату, оћеш ли с онијама багремима с

Почкаља? 2. фиг. тући. — Дрви га отац

сваки дан, и ништа не помаже.

дрвљаник, -а, м. дрва сложена за чу

вање, мјесто гдје су та дрва. — Пун ми

је дрвљаник церовине и јасеновине. По

крио сам дрвљаник целофаном да се не

квасе дрва. Можеш ти зимит с оваквијем

дрвљаником.

дрвокљун, -а, м. птичица која дуби

(кљуном) гнијездо у дрвету, дјетлић, уп.

кљуцодуб, детлић. — Ео неколико јутара

откако чујем дрвокљуна како цука у

кошћелу, оће дати да направи гњијездо.

дреждање, -а, с. гл. им. од дреждат.

— Није то било спавање, нб дреждање, е

сам га цијелу ноћ очекива.

дреждат, -дим, несвр. ишчекивати

нешто у неповољним условима, чекати

напољу, чекати дуго, чекати безразло

жно, стајати у ишчекивању, дежура

ти; стражарити. — Знали су да

дреждимо наизван и да их очекујемо, али

се нијесу постарали да поитау. Дреждали

смо цијелу ноћ на станицу. Што

дреждиш напоље по тој киши, чекаш ли

кога? Што дреждиш, мали, тун, иди у

кућу! Дреждала сам по киши два сата.

Дреждаћеш ти мене како ти се неоће!

Сву ноћ смо дреждали украј дињака.

дрека, -е, ж, цика, вика. — Каква је

то дрека, ђецо?! Настаде их дрека и крив

њава ка да си их поčека.

дрекнут, -нем и дрекнут, дрекнем,

свр. викнути, вриснути. — Чим је уљега,

дрекнуше на њега сви —ти овакав, ти она

кав! Дрекну на мене ка да сам му оца убио.

Ка сам доша, дрекнуше на мене сви.

дремуцкат, -ам, несвр. помало дриje

мати, куњати, помало заспивати и бу

дити се. — Дремуцкам понекад на сто

ловач, али не заспим. Дремуцкаћеш у

воз, имаћеш времена. Ка сам стига, стари

дремуцкаху.

дреновак, -а, м. прут или мотка од

дреновине. — Да не би код мене онога

дреновака, ћаху ме пси раскус. Стално

држи у кућу један житки дреновак да ш

њим пријети ђеци.

дренут, -нем, свр. задријемати за ча

сак, мало подриjeмaти; уп. тренут. —

Дрени мало, умбран си. Дренуо сам ма

лопријед. Дренућу и наћас мало.

дрeто, прил. директно. — Пошли смо

дрето у њихову кућу, нигђе се нијесмо

заустављали.

дречав, -а, -о који је јарких боја. —

Што си обукла ту дречаву аљину, обуци

нешто мрко, не идеш у сватове!

држак, дршка, м. држалица, ручка

(краћа) на некој алатки (ножу, српy, че

кићу и сл.). — Направио ми је Бранко гво

здени држак за нож. Ови срп нема дршка,

морам га направит.
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држало, -а, с. дршка, држалица на

(пољопривредној) алатки (мотици, коси

јеру, сјекири, лопати и сл.). — На(ј)боље

је држало за čекиру откошћеле. Сломило

ми се држало од матике.

држећ, -a, -е који је у снази, који се

држи у снази и свјежини, који није мно

го стар. — Стари су ми још држећи, обо

је стално понешто раде.

држина, -е, ж. оно што се држи,

што се има, власништво. — Пријед су

то звали држина, то имање, и све. Нема

мо ничесове држине, нако ону кућицу.

(Лексема, као правни термин, губи се, са

мо је најстарији становници знају.)

дријем, -а, м. дремеж, поспаност. —

Уфати ме одједном дријем и мбра сам

лећ. Нијесам мога о дриjeма издржат,

тако ми се дриjeмaлo да сам једва из

држа. Уфатио ме дријем, идем да спавам.

дријемање, -а, м. гл. им. од дриjeмaт.

— Не дријема ми се, могу ја čеђет још,

никакво ме дриjeмање није уфатило, како

се тебе чини. Имам један столовач, одли

чан је за дриjeмање. Уфатило ме дриje

мање.

дриjeмaт, дријемам, несвр. помало

спавати, дремуцкати, бити у полусну,

одмарати лежећи затворених очију, уз

непотпун сан. — Дријема сам мало данас,

па ми је лаше. Не дриjeма тун, нб ćеди с

нама да попричамо.

дријет, дерем, несвр. П. дерати. —

Оли оно јагње дријет на мијех или за

продају? Деријасмо пријед јагњад вазде

на мијех. Дријећу га за продају. Како си

га дро? Дрли смо га двоица. Драх ја овна

код Васа, кад аоли некија трговаца. П. -

се гласно плакати, гласно говорити, ви

кати, дерати се. — Не дери се, да ти не

додам па да имаш рашта плакат! Што се

такб дерете, али не можете фино зборит

ка остали свијет!

дријешат, дријешам, несвр. в. дриje

шит. — Неће се дријешат гаћа на тебе.

дријешит, дријешим, несвр. развези

вати (чвор или што сл.), распојасавати

се. — Ево дријешим ови чвор, има два

сата, и не могу му ништа. Дабогда се на

тебе гаћа не дријешило! Ништа не дриje

ши ремик!

дpкалица, -е, ж, којештарија, ситни

ца, нешто безвриједно (материјално и

апстрактно). — Не прича ми дркалице,

нб кажи што је било. Била је у Италију

и донијела некакве дркалице, само што

је паре потрошила.

дрљача, -е, ж, пољопривредни уређај за

дрљање оранице, са клиновима (металним

или дрвеним). — Боље је да се они грунови

раздробе дрљачом но браном.

дрмуљица, -е, ж, парче неке матери

је (нпр. кафе, жита или сл.) које није

уситњено као остали дио те смета упо

треби. — Какве су ово дрмуљице проз

ову кафу, не ваља ти, изгледа, млин

ништа.

дроб, дроба, м, желудац, стомак. —

Чим изедем што љуто, заболи ме дроб.

Надушио ми се нешто дроб, биће од они

ја смокава. Продају дробове на касапни

цу, тако се издржавау. Често купујем

дробове на касапницу и варим их ђеци.

Предебља је, пуштио је дроб ка каква

стара женетина.

дробљен, -а, м. парче ситно изреза

ног меса (као за месни паприкаш), мање

парче меса. — Дала сам им по дробљен

меса и то је сва час што су добили у нашу

кућу. Иćецка(ј) то месо на дробљене да

бидне свијама по мало.

дробуљина, -е, ж. аугм. од дроб, же

лудац и цријева заједно, велики желудац,

велики трбух. — Вуче ону дробуљину ка

жена. Не мошти с тијема дробуљинама

мрднут. Наио се некаквија дробуљина с

касапнице, па прс у ухо и пјева. Носи

дробуљине ка да је сандруги.

дронит, дроним, несвр. ометати;

кварити. — Дрони га ови стари а он би



дрпат (се)—дубит 85

нешто и учио. Стално су је дронили отац

и мајка да се удаје. Друштво пајташа га

дрони, а да није тога, не би било бољега

ђетета од њега.
-

дрпат (се), дрпам (се), несвр. чешати

(се), штитати (се), штипкати (се). —

Паса милет, уфатио да дрпа ђевојку пред

свијама. Што се све дрпаш, немаш дати

уши те те ију! По цио дан се она баба

дрпа ка да је срабава.

дрнит, -им, свр. (новије) дићи, укра

сти, отети, потражити незарађено. —

Дрпи ми неко такулин на пљацу. Све гле

да неће ли што дрпит од родитеља.

друга, друге, ж, женска особа, дру

гарица осталим женским особама. —

Није Милица имала друге равне њој. Не

мој, моја друго, да га одбијаш!

друга, -е, ж. (супстантивизовано) не

што друго, другачије. — Ћут, е би друга!

Да не буде друга! (= Не може се тако,

иначе ћемо се посвађати..., и сл.).

друговање, -а, с дружење, пријате

љевање. — Остави се друговања ш њима

е ти ништа добро не може пријенут!

другом, прил. други пут. — Од јутрбс

сам га, ево, видио другом. Већ ме другом

нападаш да сам ти га ја узео.

другоплеменик, -а, м, човјек из дру

гог племена, из другог мјеста. — Нема у

Загарач другоплеменика до Загарчана.

Другоплеменик је они што није из

нашега племена.
-

другосељанин, -а, м. човјек из другог

села. — Није он из Малензе, он је друго

сељанин, из Јабука је.

дружбен, -а, -о дружељубив. — Сви

су у фамељу дружбени и чазбени.

дружбеница, -е, ж. 1, другарица. —

Имала је дружбеница ка ниједна ђевојка,

била је омиљена међу њима. 2. Љубавни

ца, наложница. — А да била је дружбе

ница с млого људи, о њој се причало ка

о поиједној мајчиној шћери.

дружеван, -вна, -вно који воли да се

дружи, дружељубив. — Сви веле е су

наша ђеца дружевна, сви воле да се ш

њима друже. Бранко је љут али дружеван

ка покои момак.

дружевски, прил. другарски. — Пого

дили смо се фино дружевски да један

другоме не сметамо. Дружевски не

дочекаше, нема што.

дружина, -е, ж, друштво, група пре

ступника и сл. — Поша сам здружинбм

кот Пера на карте. Повео је цијелу

дружину на туђе диње.

дружица, -е, ж, вретено; уп. штиље

за. — Истеса ми је Милија лијепу дружи

цу обд) дријена. Десном држи дружицу а

лијевом вучи вуну и засукуј је.

друсат (се), -ам (се), несвр. прести

(се), дрмати (се). — Ово ти ауто нешто

млого друса. Друсали смо се пругом прео

Чакора више од два сата.

дpчит се, -им се и дрчит се, дрчим

се, несвр. нападно се понашати, кочити

се, уображавати особиту вриједност,

изазивати на свађу. — Што се дрчиш, ни

јеси Бог! Дрчи ми се бђен ка да никога

нема беж њега у свијет. Дрчаше се нешто

пред ђечурлијом. Умијем се и ја дрчит,

не изазива! Дрчи се пред ђевојкама, а ве

лика је кукавица.

дуб, -а, м, храст (Quercus), велико

усамљено дрво. — Поčека сам они дуб из

над лоза, смета им је. Оно гоређе видиш

оне велике дубове је Команска рудина.

дубак, дупка, м. уређај у којему дије

те учи да се креће прије него што про

хода. — Купили смо Милану већ и дубак,

ускоро ће да почне да иде.

дубина, -е, ж. 1. дубоко мјесто. 2. ко

шница за пчеле. — Из онија старија ду

бина мед је био чисти и љеши. Дубина

је она стара кошница за челу.

дубит”, дубим, несвр. дупсти.
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дубит”, дубим, несвр. усправно ста

јати, фиг. дежурати.

дубови, -а, -ö који је од дуба, храста.

— Најбоље су дубове дуге за бачве,

најчистије.

дубовина, -е, ж, дубово, храстово др

во. — Најбоља је штица од дубовине, ако

је ђе нађеш. Дубовина даје жар ка нијед

но дрво.

дубодолина, -е, ж, велико улегнуће,

вртача. — Идите том дубодолинбм и

ижљећ ћете на Маркову кућу. И Горњи

и Доњи Загарач су у дубодолине.

дуванит, -аним, несвр. П. 1. пушити.

— Дувани ли ти које од ђеце? Никад ни

јесам дуванио, а садио сам дуван и про

дава га. 2. обезбјеђивати некога дуваном,

цигаретална. — Сви га дуванимо, он ни

кад нема цигара. П. — се опскрбљивати

се дуваном. — Дуваним се некако, садио

сам неколико струкбва. Како се дуваниш,

купујеш ли државни? Ја сам се вавијек

дуванио из монопола.

дуваниште и дуваниште, -а, с мје

сто (њива) на којем се гаји дуван, мјесто

на којему се налазе биљке (стабла) ду

вана, мјесто на којему се некада гајио

дуван. — Чије је оно дуваниште кот

школе? Пбђох до дуваништа да видим ка

кав ми је дуван, нијесам одио неколико

дана.

дуванџија, -е, м, 1. продавач дувана,

онај који носи дуван (резани или нереза

ни) и продаје га. — Били смо и ја и по

којни Васо дуванџије, одили смо упрах

до Котора и Нишића и продавали дуван.

2. пушач, страствени пушач. — Он

бљеше дуванџија ката, пушио је дневно

и по педесет цигара.

дуга, -е, ж, уздужна даска у бурету

или бачви. — Спремио сам рањеве дуге

за двије бачве.

дуга, дуге, ж. спектрални лук боја по

слије кише. — Замисли, појавила се дуга

у зиму, то мора да је неки знак.

дугачак, -чка, -чко дуг. — Колико су

ти дугачке ове стубе? Дугачка је ове зиме

била зима.

дугуљас, -ста, -сто који је издужен,

који је дужи него шири. — Липовке су

дугуљасте а петроваче округле. Има ду

гуљасте образе, ка му отац, видиш ли е

се по свему уврга у њега.

дудук, -а, м, 1. дрвени дувачки ин

струмент. — Ко нб свира уз дудук горе

код оваца? Ника се није раздваја с дуду

ком, вазде га је носио за пас и свира

чуваући. 2. непаметна особа. — Мајо бје

ше дудук, ништа не знаваше.

дудучина, -е, ж. глуп човјек. — Прича

ти с Николом, немаш што причат с оном

дудучинбм. Е вала је, иако се школова,

дудучина права.

дум, -а, м, ватра, у прил, функцији:

сасвим, у изр. у дум изгорети потпуно из

горети. — Изгорели су му у дум и кућа

и појата и мљечар.

думадеца, -е, ж, в, домадеца. — Зими

је у ву кућу млого думадеце, никако огањ

да је исуши. Думадеца је гадна за рама

тиз.

дупoдерање, -а с. гл. им, од душоде

рат. — На суд ти неће помоћ дупoдера

ње, мораћеш причат озбилно. То што си

чуо је дупoдерање, не слуша такве

причме и измишљања. Онаквога дуподе

рања одамно нијесмо чули, натртља се а

ништа паметно не каза.

дупoдерат, -ерам, несвр. говорити

или радити (ствари) без смисла, прича

ти глупости, којешта, зановијетати. —

Јован вазде дупoдера у друштво, никад

паметно не прича. Што онб дупoдераше

Јован јутрбс, ка да му не бљеу све на

број. Не зановијета(ј) и не дупoдера(ј), нб

прича(ј) ка и остали свијет. Зар не видите

да дупoдера, спрда се с вама. Дуподерали

смо сву ноћ, онако о досаде.

дупoдерина, -е, ж. 1, којештарија,

прича без везе са логиком, глупост, ни
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каква прича. — То што ти причаш чиста

је дупoдерина, ништа ти то не ваља. Не

слуша лажи и дупoдерине. У ту причу ти

ништа није истина, све су то дупoдерине

и бандоглавости. Све ми прича некакве

дупoдерине, ништа од њега паметно не

мош чут. 2. особа која прича глупости и

неважне ствари, причалица. — Веља си

ти дупoдерина, што не причаш паметно

ка остали момци? Чули ти што натртља

она дупoдерина Мића?

дурат, -ам, несвр. трајати, издржа

вати. — Једва некако дурам с мало пен

зије, али не бих мога изаћ на крај да ме

ђеца не помажу. Дурау ми цревље добро,

носим их више от по године. Здравље ме

служи, дурам некако. Можете ли како ду

рат, имате ли што јес? Дурамо, издржаће

се некако.

дурашан, -шна,-шно издржљив, от

поран, који има моћи. — Ови наши коњи

ћи су мали али дурашни, они боље

издрже нбоне бедевије из равнице. Може

она понијет, дурашна је. Нијесам видио

дурашнијега чељадета од Јована, свашта

издржи. Дурашно је то ка живина.

дурашно, прил. отпорно, издржљи

во. — Све ће он то издржат дурашно.

дуса, -е, ж, терет, оптерећење. —

Немо ми доносит, дуса ће ти бит. Не

могу се носит с том дуcбм, ја на(ј)више

волим кад немам никаквија обавеза.

дутина, -е, ж, ледина, необрађивана

земља; уп. удут. — На Почкаље имамо

највише дутине, и то помало косимо, а

богоми је запушћено.

дућат и дућкат, -ам, несвр. сисати

халапљиво, пити халапљиво из боце пре

ко цуцле (о дјетету). — Дућка ови мали,

теке му наздравље. Свако јутро дућка

прео цуцле по кварат варавине.

дућит, -им, свр. нагло отићи. —

Дућио је јутрбска помаман, ка да га је

муња ошинула. Бјеше дућио таман прије

нашега доласка. Ђе онб дући Завиша,

што му би? Дућила је без питања

мајчинога на сијело сама.

дућка, -е, ж, 1. дојка, сиса (набрекла,

обично од млијека). — Ето јој дућке ка у

краве. 2. једра женска особа (обично го

јазна); уп. дућна. — Она дућка Станина

ка да је већ за удају.

дућна, -е, ж, једра женска особа; уп.

дућка 2. — Немо ми доводит ону дућну

ништа. Дућна си ти моја мала (тепање).

душа, душе, ж, живот, у изр. растати

се са душом умријети. — Мало се ка

окрену и наједном — растави се с душом.

душак, душка, м. вријеме од једног

издисаја (или удисаја), вријеме за које

особа може да не дише, дах, (у) један

мах. — Из једнога душка сам преронио

цијелб Купало. На душак је попио пуну

боцу пива. изр. На вр(х) душка ми је (=

не могу у моменту да се сјетим, а мисао

ми је ту негдје...).

душанка, -е, ж, дио староцрногорске

народне мушке ношње (мушки јелек,

украшен златним концем). — Обука је

цамадан и душанку а доље обичне гаће,

дати нема димија.

душеван, -вна, -вно добронамјеран,

доброћудан, који је добре душе. — Мало

је било онако душевнија људи ка што

бљеше покојни Васо Алексић. Душевна

су им сва чељад, ниједно ни мрава не би

згазило.

душек, -а, м. страмац, дебела, мека

простирка која је замијенила сламарицу.

— Ми смо сламнице замијенили душеци

ма, али је на њих тврђе спават нб на

сламнице.

душкат, -ам, несвр. дисати. —

Видиш ли, кукала, е не душка, да није

умрла?

душман и душманин, -а, м. неприја

тељ. — Миро ти је виши душман од сви

ја. Нека, не куни, бог душманина казнио!

Опањкали су је душмани.
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ђаволисат и ђаолисат, -шем, несвр.

и свр. уништити/уништавати; уп. бес

трегат. — Нијеси му смјела дават косу,

ђаолисаће је, он не умије да коси. Ђеца

ми ђаолисаше бритву бријаћу. Остави, не

ђаволиши то дијете!

ljäволица и ђаолица, -е, ж, женска

особа враголан, враголанка. — Мене се

чини е си ти, мала, велика ђаволица. Ђао

лице су ми ове двије млађе, усбвне су.

ђавољи и ђаољи, -а, -e 1. који припа

да ђаволу, који је ђаволске сорте. — То

је ђаоље čеме, чува се. Не требау ти ђа

ољи послови, ради нешто што је чистије.

Ђаољи је то милет. Сви су они ђаоља фа

меља. 2. ниједан, никоји. — Немам ђаољу

пару. Оста сам без ђаоље капље ракије.

Нећемо уносит, изгледа, ђаољи гроз

грожђа у кућу. Не нађосмо ђаољу смокву

на петровачу. Одавно ми није долазило

ђавоље од ђеце.

ђавољом и ђаољом, речца (иде уз не

гацију) ништа, ниједан, никако, ни у ком

случају, не треба, не, ипак не. — Не до

лазе ми ђеца ђавољом. Не радим ништа

ђавољом. Нијесмо ђаољом одили код ње.

Нећемо љетбс, ђавољом, долазит. Не

могу, ђаољом, ништа ни изес ни попит.

Нијесам их зва ђавољом.

ђак, -а, м., мн. ћакови и ђаци ученик.

— Ови се ђакови послије школе пуште по

овија лоза и зрнкаузеленб грожђе.

ђаконија, -е, ж. слаткиши, више вр

ста јела на истој трпези.

ђаоликат, -икам, несвр. проклињати,

предавати ђаволу. — Не ђаоликај, дабог

да ти се смрзле! Не би било чудо да га

уречеш колико ђаоликаш.

ђаолисат, -шем, несвр. и свр. в. Ђаво

лисати.

ђаолица, -е, ж, в. ћаволица.

ђаољи, -а, -ев ђавољи.

ђаољом, речца в. Ђавољом.

lје, прил, гдје.

ђеверичић, -а, м. дјеверов син.

ђеверична, -е, ж, дјеверова кћер.

ђеверлук, -а, м. дјеверовање. — У

неђељу не могу ембраму ђеверлук, жени

ми се брат о стрица.

ђевероват, -ујем, несвр. бити у сва

товима дјевер. — Ђеверова сам ја и Зор

ки Радовој и невљести Николиној, и мно

гијема снахама.

ђеверство, -a, c. функција дјевера,

дјеверовање. — Свој браћи сам био у

ђеверство, више ми је досадило. Да Ми

лан није мали за ђеверство?

ђеверуша, -е, Ж. (новије) 1. младо

жењина сестра у сватовима. — Ружица

је била ђеверуша ка се Јован женио. Ка

се женио Мишо, Славка је била ђеве

руша. оно што ми велимо анђибула. 2.

фиг. дјевојка која старешинује у кући, на

рочито старија дјевојка, која жели да

буде главна у кући (поред снаха особи

то). — Оће Милена да буде ђеверуша у

кућу, па се све давија с чељадима.

ђевовање, -а, с вријеме дјевојачког

живота прије удаје, дјевовање. — Јадно

је било моје ђевовање, сиротиња смо

били, никад нијесам имала ни што финб

обућ, ни обут. Друкчије је пријед било

ђевовање, нијесмо се откривале ка ове

данашње.

ђевоват, ђевујем, несвр. проводити

дјевојаштво, проводити дјевојачке годи

не. — Ђевовала сам доста, могу се и удат.

Видиш ли како ми буђен ђевујемо, от куће

до баштине.

-"".

ђевојана, -е, ж. (пејор.) дјевојка, дје

војчина. — Дик се, ђевојана, оћеш да се

удајеш! Испсова ме она ђевојана Милу

ШИНа.
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ђевојка, -е, ж. 1. неудата женска

особа. 2. кћер. — Имала је ш њим два

сина и једну ђевојку. 3. служавка, слу

шкиња. — Вазде су имали ђевојку што их

је слушала у кућу.

ђевојчина, -е, ж. (аугм. и пејор.) дје

војка; уп. Ђевојчура. — Мани се тија ђе

војчина нб се скраси кот куће! Обрлатила

га је некаква ђевојчина исПодгорице, не

да му мира.

ђевојчит се, -öјчим се, несвр. одра

стати, добијати особине одрасле дјевој

ке. — Ђевојчи се твоја Јелена, настаје ли

јепа ђевојка. Ти се, богоми, већ ђевојчиш.

ђевојчура, -е, ж. (аугм. и пејор.) дје

војка; уп. ћевојчина. — Нећеш се, ни да

јаки бог, женит оном ђевојчурбм, ка да

нема другија ђевојака беж ње.

ђегођ, прил. гдје год; понегдје. —

Ђегођ смо дошли, дочека не народ. Ри

јетко је никло, ђегођ-ђегођ.

Iђед, -а, м. дјед.

ђедо, -а, м. хипокор од ђед. — Донио

је тебе твој ђедо зГрада једну фину

играчку. Ђедо, оћу ли и ја одит с тобом

у Град?

ђедовина, -е, ж, породично имање,

оно што је остало од предака, порије

кло. — Наша ђедовина није у Загарач нб

у Слатину, а овођен смо се доселили

уочи рата.

„ ђеђе, прил. 1, гдје-гдје, понегдје. —

Има у ну шуму ђеђе и церовија дрва.

Слабо је изника дуван, остали су струко

ви само ђеђе. 2. каткад. — Долазе ли ти

ђеца? Само ђеђе. Додили ђеђе Мијајло?

ђекад, прил. гдјекад, каткад, покат

кад. — Долази ли ти Миливоје ђекад?

ћекање, -а, с. гл. им. од ђекат. —

Тужно је ђекање кад више њих тужи, па

не знаш која је жалостивија.

ђекат, -ам, несвр. нарицати, плакати

над умрлим. — Ђекаше покојна Видна ка

ниједна друга, она сву масу ћаше рас

плачи. Ђекат је исто што и тужет.

ђекат, ђекам, несвр. питати гдје је...

— Што ђекаш стално, што га ти не по

тражиш?!

lјеко, прил. гдјеко, понеко. — Бљеше

доша само ђеко, мало је народа било.

ђекои, -ja, -je (по)гдјекojи. — Нема на

ону бијелу лозу грожђа, само ђекои грбз.

Има ли ђекоја слива у Вишњу?

ђелиббрка, -е, ж, врста крупне тре

шње. — Ђелиборка је на(ј)слађа трешња.

Имате ли у не трешње ђелиббрке?

ђељат, ђељем, несвр. дјељати, теса

ти. — Узео бритву и ђеље некакво дрво.

Ђеље камо кам, када нешто гата.

ђем, -а, м. метална шипка која је на

узди и која се коњу ставља у уста ради

лакшег управљања. — Ђем је они гвозде

ни дио узде што се коњу меће у жвале.

Душан његовбме Путаљу никад није мета

ђем у уста но само оглав и био је миран

ка да има узду.

ђендар, -а, м, ђердан, огрлица. —

Бљеше Новка купила унуки један фини,

шарени ђендар. Закитила грло ђендаром

и мисли да је нема такве у девет села.

Мама, окинуо ми је Милан ђендар, оли

га избит! Коне је вазда носила белензуке

и ђендаре.

ђенерал, -а, м. највиши војни чин, ге

нерал. — Бећа је млого чека да га прои

зведу за ђенерала. Дође једно јутро с не

кијама ђенералима.

ђенералица, -е, ж, генералова жена.

— Марија је ђенералица, не прича она

више са сваким.

ђенут (се), ђенем (се) и ђедем се, свр.,

р. гл. пр. дио, ђела смјестити (се), на

мјестити (се), дјенути (се), отићи; уп.

ђеc (се). — Да не знаш ђе сам ђенула ону

иглу опанчарицу? Фала богу, ђе се дио

они мали, јутрбс је утека от куће. Знаш

ли ђе се ђенула она шћер Јбшова? Немој
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довечен да се ђенеш ђе е ћемо доћ да če

димо.

ђерзонка, -е, ж, врста кошнице за

пчеле. — У уљаник су ми старе кошнице,

само је неколикођерзонка, а не знам јесу

ли боље од старија.

ђеc (ce), ђедем (се), свр., р. гл. пр.

дио, ђела дјенути се, наћи се (на одређе

ном или неодређеном мјесту), стићи; уп.

ђенут (се). — Ђе се ђеде ти ка се раздво

исмо? Куђ се дио они кључ, фала богу?

Iђетиња, -е, ж, трудна. — Је ли ђети

ња она Владова снаха или ми се учињело.

Ка сам била ђетиња с овијем млађијем,

све сам тражила нешто киселб да изијем.

ђетињит, -им, несвр. дјетињити. —

Не ђетињи, тако ти бога, нб се уозбили!

ђетињство, -a, c. дјетињство. — И

ми смо истом овакви били у наше ђетињ

ство.

ђетић, -а, м. дјечак, дјетић, младић,

син. — Од ђеце имам два ђетића и ђевој

ку. С овијама нашијама ђетићима тешко

се може ижљећ на крај.

ђеца, ђеце, с., зб. дјеца. — Колико има

ђеце она ти млађа шћер?

ђечад, -и, с., зб. (шаљиво) дјеца. —

Ова наша ђечад не умију ка друга да

кажу „Помага бог“.

ђечерма, -е, ж, долама, огртач. —

Кад ђед Радован ћаше огрнут ђечерму,

диван ли бјеше богу милосноме фала.

ђечина, -e, c., зб. (пејор.) дјечурлија.

— Не знам што ћу с овом ђечинбм, све

ми смокве побраше. Није ти лако с оно

лико ђечине.

ђечињи, -а, -е дјечји.

ђечурлија, -e, c., зб. дјечурлија. —

Нека ти свађа зђечурлијбм! -

ђикан, -а, м, погрдан назив за четни

ке-шкрипаре, који су се крили послије II

свјетског рата. — Био је у ђикане до че

трес седме. Крила се жђиканима.

ђиле, -ета, с., зб. ћилад прслук. — Та

ти капот таман фино стои с тијем ђиле

том. Више нико данас не носи ђилад ис

пот капота.

ђилкош, -а, м. (новије) бадаваџија;

крупан младић. — Покупили су ми

грожђе на Булину рупу ђилкоши, чини

ми се нијесу загарачки.

ђинђува, -е, ж. ситнија лоптаста

перла за огрлицу. — Покупи те ђинђуве

с кревета и нанижи их на конац, то је од

Миличинога ђендара.

ђинђувица, -е, ж, дем, од ђинђува. —

На Станкин ђендар су све ђинђувице, има

само три ђинђуве.

bипит, -им, свp. скочити, нагло уста

ти. — Кад уљеже код њих они најстари,

не знам је ли им то какав старешина, сви

ђипише на ноге и стадоше на мирно.

ђита, -е, ж. скитња, скитачина. —

Вазде је у ђиту по селу, неће ништа да

узме да работа.

ђитат, -ам, несвр. скитати, скитара

ти, тумарати, дангубити. — Мога би

мало мање да ђиташ и да се обрнеш фа

мељи!

ђиха, узвик коњу да иде.

ђогат, -а, м. коњ бјелкасте боје, коњ

уопште као симбол снаге и богатства

домаћина. — Ето ме сутра зором на ђога

та до тебе, чека ме.

ђогин, -а, м. коњ ђогат (у емоционал

ном говору). — Ка сам наћера на њих мо

јега ђогина, сви побљегоше.

ђон, -а, м. доњи дио обуће, потплата.

— Не бој му се, образ му је тврд ка ђон.

Ђон је доњи дио цреваља, оно што газиш

ш њим.

ђорда и ћорда, -е, ж. сабља. — Сваки

аустрински официр је носио ћорду, поне

кад би ш њом поčекли и грану с

трешњама. Носио сам ка официр у војску

ђорду.
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ђубравник, -а, м. 1. лопатица којом

се купи смеће. — Дода ми та ђубравник

да покупим ове мишињаке. 2. мјесто гдје

се баца ђубре или смеће. — Узми гноја с

нашега ђубравника, ето га доста.

ђубре, -ета, с. 1. смеће. 2. (ређе) ђу

бриште. 3. фиr. лоша, некарактерна осо

ба.— Јавља ли ти се више оно ђубре?

ђубриште, -a, c. 1. сметлиште, депо

нија ђубрета. — Почела је на ђубриште

да расте вријежа диње. 2. смеће. — По

неси ово ђубриште и бачи га.

ђувегија, -е, м. Љубавник, момак за

женидбу, млади супруг. — Имала је та

ђувегија на сваки прс по једнога, сад

нема ниједнога.
-

ђузина, -е, ж, лош дуван, лош котро

бан, отпаци сушеног поврћа или воћа

(ређе). — Имаш ли те ђузине да савијемо

по једну? Купих некакву ђузину из Ма

лесије, то је јако ка прч, не може се

е, везн. 1. да. — Чуо сам е си се

оженио. Веле е он убио. 2. јер. — Нијесам

мога доћ е сам има госте.

еја, потврдна речца да. — Је ли то био

Марко? Еја, Марко главом и брадом.

iектер, -а, м. хектар. — Купио је два

ëктера ливаде да је коси и пасе. У ектер

има пет и по рала.

iела, еламо, елате, узв.-речца 1. речца

за одобравање, дозвољавање: „изво

ли(те)“, „хајде“. — Оћу ли поћ? Ела!

Оћемо ли данас, мама, на купање? Елате,

ђецо, елате 2. блага заповијест, молба.

— Елате, ускопате кртолу. Елате, учините

ми то, па ћу вечастит. Ела, муро, донеси

ми матику. Ела, отиди, оли. 3. пожури

вање. — Елате, е ће киша. 4. молим, из

воли. — О, Мујо! Ела!

електрика, -е, ж. 1. струја. — Јесу ли

оно и Горњозагарчани добили електри

пушит. Остало је некакве ђузине от ку

пуса, не ваља то варит.

ђуле, ђулета, с., мн. Ђулад граната

(топовска). — У току рата Њемци су За

гарач само једанпут гађали топовима,

пало је у сред поља неколико великија

ђулади, али ништа нијесу срушила.

Ђурђевдан, -а, м., Лjд. о Ђурђевудне

хришћански празник (5. маја).

ђурђевски и ђурђевдански, -а, -ö ко

ји се односи на Ђурђевдан.

ђусто, речца исто, као и, таман као

и. — Како је, тата, на море живљет?

Ђусто ка и овођен. Људи су ђусто ка ми.

ђутуре, прил. отприлике, одока. —

Нијесмо га мјерили, нб сам га купио

ђутуре, испало је десет кила.

ђутурум, -а, м., излапјела особа, пре

стара особа. — Имам два ђутурума у

кућу, треба их држат. Ништа ти, ђутуру

ме, не знаш!

ку? 2. батеријска лампа. — Узми елек

трику е нећемо виђет ка се биднемо вр

ТаЛИ.

èма, везн. (означава супротност) ама,

али, већ ако, осим; јер, већ. — Попићу

ову ракију, ема ме немоте ћерат више.

Рећу ти, ема ме немо проказат! Како

видиш, ема ћемо доћ. Показаћу ти ја

поса, ема не могаднем! Изи нешто, ема

ћеш огладњет до довечен. Наспи оне лозе

èма им је више вријеме.

ендек и јендек, -а, м. прокоп, канал.

— Међа између нас иде тачно онијем ен

деком што га је прокопава покојни Јоле

Та..

ендечит, -им, несвр. прокопавати ен

дек, канал. — Ендечим поред лоза да се

циједи вода.

èо, речца ево — Бо су ти дошли уну

ци, срети их, јадна.
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èрак и (ређе) херак, -а, м. луталица.

— Маки, све су то хераци, никад да се

зауставе на једно мјесто! Скита му је и

отац, био је прави ерак, па није чудо што

му ђецу зову Ераковићи.

ерање, -а гл. им. од ерат. — Цио

живот му је проша у ерање, никад ништа

није радио.

ерат, ерам, несвр. лутати, скитати.

— Немоте ерат по Брда, нбз Града право

кући! Цијелога живота је ерала и са се

не може смирит.

iергела, -е, ж. мноштво стоке; мно

штво особа које су у беспоретку. — Сва

ки дан тудијен пролази ергела ђеце, боим

се е те нагрдит лозе. Откуђ онблика ер

гела магаради на оно школско?

iероплан и јероплан, -а, м. авион. —

Јеси ли се возио еропланом? Сваки дан.

прелети прео Загарача по неколико еро

Плана.

есплодират, -ирам, свр. експлодира

1liti.

èшек, -а, м. смијех, весеље; спрдња.

— Таквога ешека ка синоћ код Мила није

било о давњија доба у Загарач, имали смо

попуцат от смијеха. Вргоше момка на

eшек, е су мислили е уображен.

Ж

жа, прил. жао. — Жа ми је ону не

сретњу ђецу, а он се наживио.

жаба, -е, Ж. корњача, зелена жаба. —

Веле е неки људи ију и жабе корњаче и

оне зелене а губавице не ију.

жабица, -е, ж. 1. дем. од жаба. 2.

оток испод језика (ranula). — Раке је

умјела да миче жабицу ђеци и одмах им

је било лаше.

жагорит и жагорит, -им, несвр. тихо

говорити углас (о мноштву). — Нико се

не чујаше гласно, само што жагораху

неки врџопци у ћошак от куће. Дајте да

чујемо што збори, немоте тамо жагорит.

жалба, -е, ж. 1. притужба (у писме

ној или усменој форми). 2. жаљење умр

лога, покајање, сахрана. — Одили смо на

жалбу једноме пријатељу у Комане. Није

било у Загарач жалбе ка кад је умро Божо

Jöлетин.

жалбеник, -а, м. учесник церемонија

ла сахране, покајница. — Данас је било

жалбеника више него икад што је било

пред загарачком црквом. Жалбеници су

она маса што је на покајање дошла. Било

је на покајање више од иладу жалбеника,

свакоме је био омиљен.

жалбеница, -е, ж. ознака жалости,

короте, обично црни флор, црна трака

преко рукава или на реверу (само на му

шким особама); уп. корота, коротница. —

Носио је за стрицем жалбеницу пуну го

дину.

жалбе, -ости, ж. 1. жалост. 2. пока

јање, сахрана. — Оћете ли одит на жалбс

у Брда, умро је Видо Брајов, ожењен је

био шћером Радована Ђуровића, Ћупића.

жалосница, -е, ж, жена која је оста

ла без породице, несрећна жена, несрећ

ница. — Што ће, жалосница, остала је без

Икбга свога. Немам куђ с оном жалосни

цöм о тетке, остала је сама, а ја сам јој

најближи.

жалостив, -а, -о тужан, жалостан,

осјетљив. — Виђех Јелену, бјеше жало

стива нешто, не знам ако није због рода.

Пјеваше једну жалостиву пљесму. По

нешено ми је ово дијете, на све је жало

стиво.

жалостиво, прил. тужно, жалосно,

(пре)осјетљиво. — Погледа га жалостиво,

и окиде му се дух. Жалостиво изгледа

Мираш, ка да су му сви помрли.

жанаго, речца 6. Занаго.
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жандар и џандар, -а, м, жандарм. —

Прије рата жандари су живјели у кућу

Петра Црњака, тун им је била и станица.

Шандари нијесу смјели да тучу народ.

жарач и жарач, -а, м. алатка за под

стицање ватре, ватраљ. — Што га

бијеш жарачом, јеси ли полуђела, што не

узмеш прут! Жарачем постичемо огањ,

ко има жарач.

жаропек, -а, м. најтоплији дио љет

ног дана, велика врућина; уп. вародневи,

варопек. — Не идите по жаропеку, изго

рећете! Дошли су ми з Града по нај

вишему жаропеку. Кућ посла оно дијете

по овоме жаропеку! Не може се по жа

ропеку никуђ мрднут, најбоље је ко може

да одмара у лад, у кућу али под какво

дрво ђе пирка вљетар.

жбањ, -а, м. буренце, мало буре (ис

под 100 ly. — Сва овогодишња ракија ми

је стала у један жбањ от шесет кила.

жвакнут, -нем, свр. (пејор.) фиг. про

говорити. — Само ми жвакни, па ћеш

виђет што ће бит! Да ми више ниједну

нијеси жвакнуо е би друга!

жвала, -е, ж, бала на крајевима уса

на. — Вазде му је жвала на уста.

жвалав, -a, -o 1. који има пјену око

жвала, око уста, балав, слинав. — Уви

јек је ово дијете жвалаво, очисти га! 2.

фиг. млад, недорастао, недозрео (о осо

би). —Жвалав си ти да се можеш мљерит

ш њим.

жвалавац, -авца, м. (пејор) млада,

недозрела мушка особа, неискусан мла

дић, балавац. — Што је дочека: да га жва

лавци уче што да ради, а док је оћућа,

није било паметнијега чоека у племе. На

паде ме данас они жвалавац Савов.

жвалавица, -е, ж, жвалава, недозре

ла женска особа. — Ћути, жвалавице

жвалава! Зовни ону жвалавицу, е ћу јој

нешто рећ.

жвалат, -ам, несвр. говорити с неком

врстом говорне мане, нападним истица

њем усана, понекад неразговијетно, нај

чешће уз испуштање бале при говору. —

Немо да ми жвалаштун, но фино прича!

Оно не прича нб жвала, ништа га не ра

зумијем.

жвале, жвала, ж., мн. 1. (пејор.) уста,

усне. — Што си раширио жвале ка да ћеш

да ме прождреш? Затвори жвале да те

нечим не пререпим! 2. губица код живо

тиња. — Разврни жвале телету да му

успем лијек. 3. закорела пљувачка која се

задржава на крајевима усана, болест

која се тако манифестује. — Вазде су

му жвале око уста.

жвалит, -им, несвр. балити; (пејор.)

плакати.

жвало, -а, м. (пејор.) онај који је

жвалав, који има необичне усне, или на

чијим крајевима усана се чешће виде ба

ле; причалица. — Не могу да поднесем

онога жвала Никовога! Они жвало Миру

нин ме наљутио.

жвалоња, -е, м, жвалав човјек, чо

вјек великих уста. — Какав је они жва

лоња Новкин! Мираш бјеше један жвало

ња, бјеху му уста ка чарапа.

жгадија, -е, ж. 1. (пејор.) ситна си

ромашна или несташна дјеца: олош. —

Ко ће ранит онблику жгадију, има их де

сеторо, све једно другоме до уха. 2. сит

не одвратне животиње (црви, пашчад,

мрави, змије и др.). — На сир јој је вазде

била жгадија црва. Колико је оне жгадије

пашчади код њихове куће, не може чеља

де од њих с миром минут.

жГепче, жгепчета, с нејако, ситно

младунче (обично о дјетету, али и ситно

псето, маче, јагње и сл.). — Боим се е ће

Ми зимус поскапат она жгепчад од ђеце.

Не шиљи ми ону жгепчад е их не могу

пазит, нб ми пошљи које старије да ме

може и послушат. Виђи, тако ти бога, ко

лико је оно жгепче од јагњета од оне што

се окопилила. Ви колико је ово жгепче

от кучета!
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жглијеб, -а, м. жљеб; шкрип. — Ану

виђи нећеш ли уврћу ви жглијебову да

ску. Упала је кози нога у један жглијеб

и сломила је. -

жгљебина, -е, ж. аугм. од жглијеб,

већи жљеб. — Мусо и Божо су четреспр

ве држали пушкомитрољез у једну жгље

бину, и сваки дан смо га вадили да га

чистимо и гладимо.

жгољав, -а, -о неразвијен, ситан. —

Од онакб крупнија родитеља нијесам

виђела жгољавије ђеце. Сви су мали и

жгољави.

ждраљ, -а, м., мн. ждраљеви ждрал.

— С јесени ждраљеви лете негђе на југ,

у те далеке земље, ђе им је топлије нб

бђен зими.

ждрвњат, -ам, несвр. мљети на жрв

њу. — Ео више о три мљесеца нијесмо

ћерали у млин но све ждрвњамо на

ждрвње.

ждрвњеждрвњи и ждрмњеждрм

њи, ждрвања/ждрвања и ждрмања/ждр

мања, ж. и М., мн. Жрвањ, пpи нитивни

млин за жито на ручни погон (горња

плоча има ручку којом се плоча окреће).

— На(ј)боље су биле Тачове ждрмњи,

ситно су вазде мљеле. Ко ти је сасијеца

ждрмње? Нема у Загарач више ждрвања.

Ово си млио неćеченијем ждрвњима.

ждребе и ждријебе, ждребета, с.

ждријебе. — Ождријебила је кобила

црнб ждребе.

ждријело, -a, c. прелаз, који се затва

ра или не затвара, обично пролаз на од

ређеном мјесту у ограђеном имању. —

Има ли ждријела у доњу ливаду? Ждри

јело заграђујемо драчама. Оно ћемо

ждријело мбрат зазидат.

ждрокат, -öкам, несвр. халапљиво пи

ти или јести. — Ето ждрока с Владом

вино. Ждрокау кубасице. Они не ију нб

ждрокау.

жђетна (само ж. p.) трудна, бремени

та, која је у другом стању. — Је ли оно

жђетна Васова невјеста?

жеђ и жеђа, жеђи, ж, недостатак во

де у организму или на њиви. — Ја све могу

трпљет али жеђ никако. Спопала ме била

жеђа успут, да ми је било, кукавцу, да се

напијем студене воде. Доња долина до

бро подноси жеђ.

жежен, -а, -о који је крајње истакну

тих особина онога што казује именица

уз коју стоји, који је најбољи, чист, пот

пуно квалитетан. — Купио ми је прстен

од жеженога злата. Носила је тадер робу

од жежене свиле.

желуда и џелуда, -е, ж, жир (од хра

ста). — Ми смо у Метохију прасадима

давали стално желуде. На ве дубове мале

по Загарачу мало је џелуда, па прасад на

њих нијесу навикла.

женетина, -е, ж. аугм. и пејор. од же

на. — Оста си бјен да ти се сеоцке же

нетине спрдау. Речи оној женетини да ме

више не узима у уста!

женица, -е, ж, дем. од жена. — Фина

му је, тако ми бога, она женица, а мисли

ли смо сви е се никад неће женит.

женкулица, -е, ж. (пејор.) женица,

жена. — Моја женкулица ти је велика

партинка, оће да иде на све коференције.

жентурача, -е, ж. (пејор.) женетина,

крупна и груба жена, жена са негатив

ним особинама. — Чува се оне жентураче

ис комшилука!

жеравица, -е, ж. 1. искра, жар. 2. фиr.

жестока, храбра особа. — Синови су му

жеравице, на њих би се мога ослонит ђе

бити гођ било тешко.

жесток, -а, -о љут, јак (о човјеку),

љут (о ракији). — Жестоки су они Ми

ладинови синови, и храбри и снажни, све

им баста. Жестоку си оставио овуго

дишњу ракију, прејака је.

жећ, жежем, несвр. палити, потпа

љивати; пећи, клатити, имати оштар

укус (о пићу или храни). — Ка ће Никола

жећ клачницу, знаш ли? Жеже ти ракија
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те добро, јаку си је оставио. Нешто ме

жеже у грло ка да ме паприка опалила.

живица, -е, ж. 1. млада драча. — Убе

pи тија живица и бачи на ждријело од

зграда, 2. млаз, млади изданак, шибљика.

— Убери у Гођене онија живица јасено

вија да мало поправимо ови плот. 3.

жбун, шибљак драче односно шипка (на

ра) или трња, трњак. — Не бачај сме

тлиште у живице, има посебнб мјесто у

шипковине испод међе.

живо, живбга, c. (супстантивизовано)

стока, домаће животиње. — Доћерали

смо живо, ђе ћемо их? Што држите

живо? Од живбга имам само једну јуни

цу, једну кравицу. Имате ли живога горе

у село? Цијелбга вијека сам чувала живб,

и у рбд и у дом.

живовање, -a, c. живљење. — Јадно

је наше живовање чим немамо ништа —

ни струју, ни воду, ни пут.

животобитина, -е, ж, тежак жи

вот, живот с великим препрекама, жи

вот који је „тучен“ невољама, лоши

животни услови. — Не треба да се досе

љаваш у ову нашу животобитину, боље

ти је да останеш у Београд.

жидак и жидак, -тка, -тко 1. риједак

(о течности). — Житка ти је ова чорба,

није ни за што. 2. танан, витак. —

Учитељица је стално држала један житки

прут с којијем је фрскала немирне.

жидит (се), жидим (се), несвр. поста

јати жиђи. — Вино жидим с водом и

такб га пијем. Што се нешто ео некб доба

жиди варавина у Шаруље.

жидун, -а, м. 1. жидак, танак и дуг

прут. — Убери ми један жидун истија

шипковина да те исфрскам. 2. фиг. висок

младић. — Не би ти било слабо да се

удаш за онога жидуна Јовичинога.

жикат (се), жикам (се), несвр. чврсну

ти, јачати, стицати снагу, способност,

вјештину вјежбањем, односно сталним

понављањем одређених радњи. — По цио

дан се жикам косећи по сунцу, ојача сам.

Жика сам синове цијело љето разнијама

пословима, добро су се навикли. Жикам

кожу по цио дан на сунце.

жила, -е, ж. (осим уобичајених значе

ња која у српском језику има ова имени

ца) 1. подземни изданак, коријен. — Ова

је кошћела пуштила жиле упрах до међе.

2. вена; артерија.

жировни, -а, -о који је за жирење (о

свињи). — Имамо неколико жировнија и

неколико малија прасади.

жировник, -а, м. свиња (обично од

претходне године) која се жири за кла

ње. — Држимо два жировника и троје

прасади. У жировника ми има прео сто

педесет кила.

жировница, -č, ж, свиња која се жи

ри.

жито, -а, с кукуруз (не стрна жита,

пшеница и сл.). — Поћера сам једну врећу

жита и једну шенице у млин. Биће ти фино

жито ове године, видим да си га копа два

пута. Сија сам мало шенице и једно рало

жита. Купио сам врећу жутога жита,

ваљаће за прасад, а и нама за качамак.

жишка, -е, ж. 1, жеравица, ситно

парче жара. — Не опpли се жишком, но

је узми машицама. Да ми ту жишку с

огња да приждим дуван. 2. искра, варни

ца. — Кад је удара маљем у они кам, све

су жишке иж њега искакале, ка да је

крем, а не обични кам. Кад је тарнула

ону главњу, све су жишке из ње скакале.

Видиш ли како скачу жишке из локомо

тиве што ћера они воз.

жље, речца зло (али само у конструк

цији: жље и горе). — Не поврати боже,

било је, како се вели, жље и горе!

жмира, -е, ж, чварак. — Нијесам има

ла чим да осмочим качамак па сам мет

нула мало жмира у њега.

жмире, прил. жмирећи, жмурећи. —

Ада, ево колико сам стар, ја ћу га жмире

погодит.
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жмирет и жмирит, -им, несвр. вири

ти; посматрати полузатворених очију,

гледати на једно око. — Све жмири из

ћошка што ће које урадит. Ништа не

жмири очима, лијепо те видим.

жмиркат, -ам, несвр. трептати очи

ма; гледати отварајући и затварајући

очи наизмјенично. — Све жмирка ка да га

боле очи. Не жмиркај овамо нб се тамо

обрни!

жмуљ, -а, м. јадов, слабашан, нејак,

несигуран човјек, неспретна и неотреси

та особа, особа која није способна ни за

што. — Ајде, жмуљу, учини нешто, не

излежавај се по цио дан! Припази они

жмуљ од оне бабе. Е, жмуљу један,

ништа ли не умијеш! Помози ономе

жмуљу, видиш ли е не умије ни косијер

држат. Поцркаће ми зимус они жмуљеви

о стараца од зиме. Ништа се ш њим не

може, то је жмуљ божи, јад.

жмуљит, -им, несвр. лоше, траљаво

и несигурно обављати неки посао, тромо

и без апетита јести и сл. — Што не

ијеш, не жмуљи! Ето га ђе жмуљи у лозе.

Жмуљи, а не ради.

жнават (арх.) и (новије)знават, -aем,

несвр. и свр. познавати, знати (о про

шлости). — Јеси ли жнавала Мијајла?

Знава сам ја све њих.

жнадиват, жнам, несвр. в. знадиват.

жнат (арх.) и (новије) знат, жнам и

знам несвр. и свр. знати, познавати. —

Нијесу ђеца жнала ето није наше. Жнаде

ли ти покојнбга Јована.

жњетва, -е, ж, жетва. — Одили смо

на жњетву Михове шенице.

жњетварица, -е, ж, жена жетелица.

— Покупило се бљеше двадес жњетвари

ца, све смо пожњеле до подне. Нема јој

жњетварице равне.

жрвањ, жрвња, ми жрвњи, жрвања,

м. мн. в. ждрвње. — Ођен, у Лазарев Крс

најбољи су жрвњи били Јолетини, Анђе

их је држала и послије рата.

жуја, -е, ж. овца црвенкасте главе;

име таквој овци. — От пешес оваца које

музем највише ми га даје једна жуја.

жуква, -е, ж, врста биљке (Spartium

junceum). — Веле е пријед у Сађавац било

жукве, а сад је нема.

жулит, жулим, несвр. в. гулит.

жутаљ, -а, м. ован браонкасте главе;

име таквом овну. — Да ми даш најбољега

бвна из твоија оваца, не бих ти за њега

да овога жутаља.

жутељав, -а, -о који је жућкасте бо

је; болешљив, слабашног здравља. — Све

је жутељав, а мало и ије, па није чудо.

Жутељаво ти је нешто ово дијете, Алек

са, што му је? Вазде је био жутељав, a

никад болесан.

жуткас, -ста, -сто жућкаст.

жутнут, -нем, свр. 1. постати жут

(од болести). — Жутнуо је нешто, боим

се да је то крај. 2. почети зријевати (о

неким биљкама). — Жутнула је шеница,

скоро ћемо је, изгледа, жњет. Жутнула је

ливада, мора се косит.

жутобркиле, -а, м. (пејор.) човјек са

жутим брцима. — Пушти ти жутобрки

ла, нека прича штогоће.

жућеница, -е, ж, врста траве (Сicho

rium). —Жућеницу смо варили за вријеме

Аустрије. Трава жућеница је млогога спа

сила. Сварим им увечен по мало жућени

це и заспу.

жућет (се), жутим (се), несвр. 1. жу

тјети (се), постајати жут, — Жути

јаше се цијела долина од онија цвјетова.

2. слабити, боловати уз жутило, мрша

вити од болести. — Почео је већ жућет,

река би е неће дуго. Жути из дана у дан,

копни.
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за, зла, зло зао. — За је био за свакога,

никоме није помога. Мируна је била

поштена, али зла. Зло ти је оно најмлађе,

причува га.

зааветат, -етам, свр. направити глу

пост. — Зааветала сам што сам узела ону

ливаду код Васа. Веле е зааветала с не

каквијем Његушом, ш њим јбј је остало

копиле.

забалит, -им, свр. 1. испустити балу

у већој количини, пустити балу. — Што

је ово дијете овако забалило, виђи што

му је. 2. фиг. говорити у екстази, бити

љут. — Што си забалио тако, прича ка

остали народ! Забалио пред јабанцима,

па не знаваше што прича.

забаљаштит, -им, свр. ошамарити.

— Забаљашти га да не блеји свашта.

Мучи, дијете, забаљаштићу те.

забанит, -аним, свр. 1. сјести и рас

комотити се (као бан), сјести слободно

и комотно, као у својој кући, без зазира

ња од положаја, уображавати величину

и своју предност над осталима и тако

сједјети. — Забанио ка зет у тазбину, за

сио и никоме се не диже. Што си засела

тун, дик се да нешто учиниш у кућу, за

банила си ка баница. Што си забанио на

ту столицу ка да ти је од ђеда остала. 2.

сједјети предуго код некога. — Ти си, из

гледа, забанила и не мислиш се дизат да

идемо кући. Забанио им пријатељ ео већ

десет дана.

забасат, -шем, свр. залутати; наићи.

— Забасали смо у некакву шуметину, ни

јесмо умјели да се вратимо. Забасаше

право овамо неки људи, па их збвнусмо

на ракију.

забаталит (се), -алим (се), свр. запу

стити (се), запоставити (се), напусти

ти, оставити, заборавити. — Забатали

ли смо имање откад је умро стари. Заба

талио сам више старб друштво. Боим се

e ће забаталит учење кад буде сама у

град. Забаталила си себе а све си обрнула

на ђецу. Забаталио се отка се оженио.

забатаљиват, -ујем, несвр. запоста

вљати, напуштати, заборављати. — Не

моте забатаљиват очевину! Забатаљивали

су они имање стално, зато је са такво.

забачен, -а, -о који је далеко од ко

муникација, који је заостао, неразвијен

(о подручју), који је скрајнут да се не на

ђе лако. — Његуле су некако забачене, ни

пута ни путића. Оно ђе сте ви је забаче

но, далеко от свијета.

забачит, -им, свр. 1. скрајнути негдје

да се не може лако наћи, затурити, из

губити. — Забачила су ми чељад по ала

та, никако не могу да нађем ђе ми је они

мали чекић. Негђе си ми забачила нај

љешу кошуљу, не могу је наћ, ану виђи

ти да је нећеш наћ. 2. бацити у воду (о

удици, кошу и сл.). — Забачио сам кошић

у Купало, дако се што уфати. Фино

забачи удицу и помало је повукуј к себе.

забаштрат, -ам, свр. закрити, зама

глити, обнанути, преварити, опчинити

тако да се губи права слика у посматра

њу, мишљењу. — Забаштрала га је кашти

ганица, не види ништа. Забаштраће те

они и све ће ти узет. Како забаштраје они

с ониjeм шибицама у пљацу! Забаштраће

те да нећеш знат ђе ћеш се окренут.

забегенисат (се), -шем (се), свр. заво

љети (се), заљубити се. — Забегенисала

је момка, али не знам што се нијесу узе

ли. Забегенисали су се у пазар, и отoлен

су пошли право његовој кући.

забестијат, -ам, свр. направити глу

пост, урадити нешто непаметно, погри

јешити. — Ја забестијах и купих краву,

па што буде. Забестија је с оном ђевојком

Вуковом. Је ли ти жена сандруга? Јес, за

бестијасмо.

забеутит (се), -им, (се), свр. загледа

ти (се), сконцентрисати се на нешто

гледајући. — Забеутила се у њега ка у
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свеца. Милан се забеутио у нешто, не

мрда. Ено га забеућен у розаклију.

забечит се, -ечим се, свр. загледати

се (у некога или у нешто) исколачених

очију. — Што си се забечила у мене ка

да нијеси гледала голб чељаде. Ка сам

доша, забечио се у мене ка да ме не по

знаје.

забијелит и забијељет, -лим, свр.

разводнити. — Попијем по мало забије

љенбга вина а ракију одавно не пијем. За

бијели ми мало тога млијека да попијем

е сам жедан. Ка се оцат забијели с пола

воде, може се пит ка неко вино.

забијељат, -ијељам, несвр. трошити

млијеко. — Нијесу ми га ђеца ове зиме

забијељала, никад да се Зекуља отели. За

бијељали смо га и те добро, имали смо

варавине доста.

забичит (се), -ичим (се), свр. 1. доби

ти у снази, ојачати, очврснути. —

Забичио се од прољетбс, одебља је, по

раста и ојача. Богоми се, ео, забичила и

јуница, ка да ће и она брзо тражит бика.

Виђи како ти се забичио ови врџопац!

Брзо ће забичит, па му ништа нећемо

моћ. 2. постати охол, груб. — Што си

забичила тудијен!

заблејат, -јим, свр. 1. почети блеја

ти. 2. (пејор.) почети брбљати, причати

којешта, почети оговарати, рећи нешто

несувисло, ружно, глупо, загаламити. —

Заблеја је нешто, па су га затворили.

забоботат, забобоћем, свр. почети

ударати уз гласне звуке (о срцу, митра

љезу и сл.). — Чим сам га видио, забобо

тало ми је срце. Не прође млого, кад за

бобота митрољез из оне пећине.

забога, упитна речца зашто, у име

чега, за име бога. — Јесу ли дошли, за

бога? -

забрадит (се), -адим (се), свр. увити

главу марамом, шалом и сл. — Кад би

забрадила вел, није јој било друге. Забра

ди се нечим, зима је!

забраздит, -ăздим, свр. 1. направити,

узорати прву бразду (обично да се усмје

pи правац орања). — Забразди онбњен

поред цклада. 2. фиг. скренути с правог

пута, поћи устрану, криво се опредије

лити; бити упоран у свом ставу, поста

ти задрт. — Кућ си забраздио по доли

ни!? Забраздила је Јована погрешнијем

путем. Милан забраздио на своју, па ни

коме не да да проговори.

забран, -а, м. Ограђени дио имања

(обично игума), у који стока улази само

по одобрењу власника, односно у којему

се сијеку дрва по одређеном плану. — И

ми и Бранко имамо по један забран шуме

у Гођене. Јован у његов забран не пушта

ничије живб.

забранит, -аним, свр. не дозволити

(нпр. коришћење нечега). — Забрани му

да доди код ове ђеце. Забранили смо ли

ваде, више је вријеме, трава је већ поод

расла.

забрекнут, -а, -о који је натопљен во

дом послије расушивања, који држи воду

(о дрвеном суду). — Забрекнуте су ми све

бачве, сад у њих могу сипат грожђе.

забрекнут (се), -екнем (се), свр. во

дом натопити дрвену посуду која се ра

сушила да не би пропуштала течност,

натопити се. — Је ли се забрекнула она

велика бачва? Забрекни кацу е ћу да

почнем да купим у њу скоруп. Забрекну

ли смо све бачве, може се мечит грожђе.

Расушила се ова бачвица, мораћемо је за

брекнут. Забрекни ову пућерицу, расуши

Ла СС,

забрeћ (се), забрекнем (се), свр. на

топити водом расушену дрвену посуду,

забрекнути. — Оће ли се моћ забрећ ова

бачва?

забрецат, -éцам, несвр. квасити, по

ливати, натапати дрвену посуду водом

да би могла држати течност. — Цијело

јутро ништа не чиним нб што забрецам

бачветине и качурине.
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забриђет, -дим, свр. забридјети, за

клатити. — Забриђели су не дланови от

пљескања кад је зборио преćедник.

забркат, -ркам, свр. замести, заму

тити, размутити (кашу, храну за свиње

и сл.). — Забрка тијама прасадима мало

сплачина, крепаше од глади. Таман сам

била забркала скроб, кад оно запуца са

свија страна.

забркљат, -ам, свр. замијешати теч

ност (обично воду) и брашно, или што

друго, да би се приготовила храна за

стоку, или каша за јело. — Забркљаћу

наћас мало скроба за вечеру. Забркља(ј)

прасадма нешто, гладна су.

забрљат, -pљам, свp. I. 1. направити

лош потез, забрљати. — Забрља сам с

куповинбм краве, не даје ништа варави

не. 2. измутити, замутити, размућка

ти. — Забрља нешто да ијемо, мало

чорбе или што другб. П. — се упрљати

се. — Ето си се забрљала око уста ка

крмача.

забулат, -ам, свр. затворити, запако

вати, увити, запечатити. — Не умијем

забулат пакет, оли ми помоћ? Оли ми за

булат ови пакет, да пошљем Мију мало

ракије и сувија смокава? Забула је у пи

смо неке доларе, али до нас нијесу сти

гли.

забуључит, -им, свp. I. формирати

(добар) буљук (стоке). — Забуључио је

добар буљук брава. Забуључио га је

Бранко, има и оваца, и коза, и крмади, и

говеди. II. - се умножити се, закрдити

се (о стоци). — Надам се да ће ми се до

године забуључит буљук коза.

забуруликат, -икам, свр. Зарикати;

загаламити, дићи велику галаму. — Кад

забуруликаше краве, ја помислих е их је

нешто напало. Што сте забуруликали тун

ка Говеда?!

зава, е, ж, заова. — Зава је сестра

мога мужа. Дошле су му завеж ђецом,

па не могу данас нб ћу сутра. Једна ми

се зава удала у Колашин, па смо одили

да је посетимо.

завада и завада, -е, ж. завађеност,

сукоб, спорење; уп. завађа. — Више од

три године не зборимо, у неку смо зава

ду. Могли смо без заваде, али би што би.

завађа и завађа, -е, ж. сукоб, свађа:

уп. завада. — Мога си без завађе ш њим,

али га не познајеш! Не ваља ви та завађа

ништа, помирите се!

завазде, прил. Заувијек. — Остали смо

на њих љути завaзде.

завајду и зафајду, речца за корист

(условно), ако има користи, интереса, од

користи. — Прска сам ја лозе три пута,

дако буде што зафајду. Зафајду је опли

јевит воће. Биће ми завајду!

заватан и зафатан, -тна, -тно заузет

(о посуди у домаћинству, али и о особи).

— Све су ми бачве завaтне — у некијема

је вино а у некијема ракија. Ако ти није

зафатна она мала демиџана, да ми је да

донесем мало вина Ис Пера. Не могу сад

доћ, зафатне су ми руке.

завеличат, -ăм, свр. зауздати, заула

pити (коња, нпр.), ставити узду или

оглав коњу (или магарцу); уп. Завиличат.

— Завелича сам магаре, неће да иде па га

морам водит. Завелича тога коња, оће и

да угризе.

завидат, -ам, свр. зашарафити, увр

нути виду. — Ништа није радио нако што

је завида једну виду и узео је три стоти

Не.

завијат, -ијам, несвр. 1. завијати,

умотавати. 2. умотавати цигарету, пу

шити. — Не завијам никад, нијесам се

мога научит да пушима стио сам. Михо

не пуши, али нико цигар не завија ка он.

3. урликати (о вуку); уп. јаукат. — Цијелу

ноћ је завија вук у страну.

завијат, -ăм, свр. остати без власни

ка (о предмету) (нарочито у клетви). —

Пусто му ођело завијало!
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завијутак, -утка, м. мала кривина. —

У завијутак от Сушице испот куће

Душанове имамо једну ливадицу.

завиличат, -ам, свр. зауздати, зао

главити домаћу животињу; уп. завели

чат. — Завилича(ј) магаре ега нећеш моћ

водит за ту везу. Завиличала сам краву и

такб је свезала на ливаду.

завиличит, -им, свр. зауздати (уздом

или оглавом). — Да видиш како Вучета

бјеше завиличио вола, ка коња, а он све

риче, чуди се што га је снашло.

завириват, -ујем, несвр. вирити, гви

pити, гледати из потаје. — Кад гођ

дође, завирује испот кревета.

завирит, -ирим, свр. погледати вир

кајући, погледати с посебном пажњом,

привирити. — Завирих проз прозор и

виђех неколицину унутра.

завит, јем, свр. умотати, направити

(о цигарети). — Зави ми један цигар, ни

јесам пушила од јутрбс.

завод и заод, -а, м. вријеме по заласку

сунца, залазак. — Дођи по заводу, сад је

врућина. Дођоше ми таман некако у заод,

и брзо се смркло.

завојштит, -öјштим, свр. (старије) за

ратовати. — Тадер је била завојштила

Бугарска на нас и Србију.

завратник, -а, м. оковратник, крагна.

— Издро ти се завратник на кошуљу, не

можеш тако ижљећ у људе.

завргнут, -гнем, свр. узети у наручје

или на рамена, заврћи, подићи. — Заврже

га онако великога када бјеше дијете. Сви

завргоше један другоме своја бремена а

ја остах да моје подижем сама.

заврнут, -рнем, свр. 1. засукати. —

Заврнуо ми је руку Милан, па ме боли.

2. задићи, уздићи. — Заврнула је рашу ка

Драге Манита. 3. преусмјерити. — Завр

ни они јаз да вода иде и на ливаду.

заврћ, -гнем, свp. I. 1. упртити, пот

купити, подухватити, подићи, однијети.

—Заврже га на плећи ка да је перце. Што

си завргла толико бреме, немо послијед

да се жалиш е те боле крсти! Заврга

бљеше котарину пуну грожђа и носи уз

ову страну, а једва може одит. 2. узети

маха урасту (о биљци). — Завргла је она

смоква испод џаде ка из воде, догодине

ће родит. II. - се отпочети (о борби или

сукобу). — Бљеше се заврга бој у Гарчић

таман прије нб смо ми стигли. Завргла се

свађа међу њима. -

заврћет (се), -тим (се), свр. завртје

ти (се). — Завртио је праћку и погодио

га у чело. Нешто ми се заврћела свијес,

да ми мало цукра и воде.

загар, -а, м. ловачки пас. — Улбв ва

зде води по два-три загара. Имаш, брате,

загаре да их нема Србин.

Загарач и (ређе) Загараче, -ача, м.

насеље Загарач (Доњи и Горњи), племе у

Старој Црној Гори, у Катунској нахији,

на њеном југоистоку, граничи се са Бан

дићима и Команима на југу и Бјелопавли

ћима на југоистоку и истоку, на сјеверу

М. и В. Гарчем. — Одио сам тадер из Гор

њега Загарача у Доњи.

загарачки, -а, -ö који припада Зага

рачу. — Загарачко вино и ракија су бољи

но игђе у Црну Гору.

Загарчанин, -а, м. м. становник За

гарача.

Загарчанка, -е, ж. становница Зага

рача. — Поручио ми је, вели, био по не

кој Загарчанки, али ми није каза по којој.

загасиват, -ујем, несвр. гасити креч.

— Сутра ћу да загасујем они клак што

сам јучен донио из Малензе.

загасит, -асим, свр. уз помоћ воде

живи креч растворити у течно стање

(загасити овдје је утулити, о ватриј. —

Загасио сам мало клака што сам узео у

Милована, оћу да кречим кућу.

загасит, -а, -о који је затворене боје,

таман. — Не мораш црно, али узми
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нешто загасито, не ваља се на покајање

одит у бијело или дречавб.

заглавичит, -им, свр. формирати

главице (о купусу, луку и сл.). — Загла

вичио је лук, не ваља му више пера брат.

Заглавичиће купус ако пане мало кише.

загноит (се), -öим (се), свр. почети

се гнојити, испунити се гнојем. — Загно

јила ми се рана. Загноиће ми то, не дира

га! Је ли ти се то загнојило?

заговарат (се), -арам (се), несвр. оме

тати, задржавати некога, забављати

некога да би се омео у вршењу какве дру

ге радње; забављати (се), задржавати

интересовање (за нешто). — Учио би он

нó га ова друга ђеца стално заговарау.

Немо ме заговарат причмбм, но ме

пушти да радим. Заговарау се бњен под

муpвом обоје фино.

заговорит (се), -öрим (се), свр. оме

сти, задржати (се), забавити некога

(обично дијете), забавити се нечим. —

Заговбрих се код Маре и тако опозних.

Немо да те тамо заговоре, но се брзо

врни. Заговорио се књигом, не сметај му.

Заговбрисмо се у Град у хотел.

загон, -а, м. 1. залет, јуриш. — На

правише загон у нас, једва се одржасмо.

Учинише још један загон, а ми опет

издржи. 2. дио парцеле који се обрађује

у одређеном моменту (коси, жање, око

пава и сл.). — Да покосимо прво ови за

гон, па ћемо тако све до краја. Нагрнуо

сам само један загон умертина, остали су

ми још два.

загоначке, прил. загоном, из залета,

из загона. — Скочио је на њега загоначке

и умало га не сломи. Не могу га пре

скочит трупе, без загоначке.

загоне, прил. из загона, загоначке, из

затрке. — Највишу међу у Загараче је

мога загоне прескочит. И Бранко може

загоне лако скочит пет метара.

загорелина, -е, ж, нешто што је за

горело, што се угљенисало. — Ови ти је

леб права загорелина, не може се обис.

загорет, -öрим, свр. 1. дјелимично

(или много) изгорети у доњем дијелу при

кувању или печењу и добити сувишну ко

ру (о јелу или посуди у којој се кува или

пече). — Загорела је ова вараника, биће

грка. Загорело ми једно од котла, варила

сам кpтолу. Загорио ми је леб, дебела му

је кора два прста. Загоре ти пита, до

маћице! 2. накупити се одређене енерги

је, зажељети се нечега. — Загорио је био

без жене. Цио сам био загорио, и једва

сам чека да се сретнемо.

заграјат, -јем, свр. загаламити, зави

кати. — Заграјали бљеху, ништа се не

чујаше. Не смијем тамо одит, заграјаће

Мијо на мене.

заграктат, -ам и -гракћем, свр. 1. за

кричати (о птицама). — Фала богу, што

су заграктале вране у Поље? 2. загалами

ти, завикати, посвађати се. — Заграк

таше ка вране. Ако ја заграктам, сви ће

се умирит! Кад га виђеше оне жене, за

гракташе све у глас, свака оће за понешто

да га пита.

загранак, -анка, м, 1. „помоћна“, не

родна грана на воћки, огранак на биљци,

гранчица. — Покида те загранке да не

сметау роднијема гранама. Плијевим за

гранке на лозе, сметау, Загранци су они

копиљани што не рађау. 2. мањи, издво

јени дио братства, породице, презимена.

— Од Новака су два загранка: они у Љуту

Драчу и ми у Лазарев Крс. Доста је

ћупићкија загранака. Један загранак

Ћупића што су Мујовићи је на Драчицу

а други су скоро сви у Гропу.

Загреда, -е, ж. село сјеверно од Д. За

гарача на стрмим падинама Гарча, при

пада Озринићима (Мала и Велика). — Из

Загреде има неколико жена што су удате

у Загарач.

Загређанин, -а, м. мушка особа из За

греде. — Сви Бурићи ђе гођ били су За

гређани.

Загређанка, -е, ж, женска особа из

Загреде. — Али не знаш, и стрина Стана

је била Загређанка.
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загрецки, -а, -ö који припада Загреди,

који потиче из Загреде, загредски.

загрижљив, -а, -о свадљив, нетрпе

љив, који закера. — Нијесам гледа загри

жљивијега створа од онога млађега Ан

дринбга.

загријеват (се), -ијевам (се), несвр.

загријавати (се). — Ео загријевам кољена

на сунце, удави ме раматиз. Љети се за

гријевау воде у бистијерне, па су млаке,

нако оне што су у бистијерне от црвени

це.

загунђет, -дим, свр. загуслати. — Кад

Радуле шћаше загунђет, сви се ћаху уми

рит истога трена. Само сам једном загун

дио откако ми је Милош умро, и то на

свадбу Драгову. Ајде, Јоване, загунди ни

једну пјесму, али онакб — како ти уми

јеш. Таман је био загундио уз гусле, кад

äоли некија људи у кућу.

загустит (се), -устим (се), свр. 1. учи

нити (се) гушћим. — Загустила си ово ти

јесто, али нека га па ћемо га натријет. Не

знам што му је те се овакб загустило. 2.

учестати, сконцентрисати се у већој

количини (о појави). — Бљеху загустили

Талијани, па их ео сваки дан на грожђе.

Загустила се била борба на Коравац.

зад, зада и зид, -а, м. зид, подзида. —

Они зад изнад зграда је па, мораћемо га

президат. Слабо је Петар озида ови зад.

Јеси ли малтериса зад на појату? Ови ти

је зид нешто крив. На кућу му је клачни

зид.

задaвaт, -јем, несвр. обећавати, га

рантовати. — Десет пута је задава вље

pу е ће ме послушат, и сваки пут ме пре

варио. Задајем ти тврду божу вјеру —

неће те више дират.

задана и за дана, прил, у току дана.

— Доша је задана, одмах послије

пуштега.

задат, -ам, свр. обећати, гарантова

ти. — Задаћу ти вљеру е ће бит овакб,

ако не буде, пљуни ме у нбс. Задала му

је вјеру е ће бит његова и ничија више.

задерњавит се, -им се, свр. почети

вриштати, почети се дерати. — Што је

ономе ђетету те се онакб задерњавило?

Задерњавићеш се ако те ја уфатим, па

ћеш имат рашта и вриштат и дријет се.

задијеват (се), -ијевам (се), несвр. за

диркивати (се), узнемиравати (некога),

свађати се. — Задијева ме Мило, речи

му. Немој да се задијеваш, боље ће ти

бит. Ка су мали били, све се задијеваху.

задимит, -им, свр. 1. пустити дим. 2.

запалити цигарету. — Ето си задимила

ка Турчин, могла би да смањиш то

пушење. Фала ти на цигар, ја не димим.

задисат, -шем, несвр. заударати,

смрдјети. — Нешто из њега задише ка из

ћенефа. Задисала је на кравље балеге.

задланак, -анка, м, 1. дио шаке, по

дланица. — Купио сам лопату, није виша

од љуцкога задланка, а ја мислио да ш

њом работам. Задланак му је ка лопата.

2. шамар. — Ужди му један задланак, па

ће се умирит. Запљашти га једнијем за

дланком. Има тежак задланак.

задланица, -е, Ж. 1. отворена шака.

— Задланица му је ка лопата. 2. шамар.

—Удри му једну задлaницу да ти не сме

та стално.

задланчит, -им, свр. ударити задлaн

ком, ошамарити. — Немб да те једном

задланчим док ти не скоче свијетњаци!

Задланчио га је оном шачетином док му

се стужило.

заднит, задним, свр. направити једно

од два дна на бачви. — Заднио ми је

Душан велику бачву, није имала горњега

дна.

задовијек и задовијека, прил. увијек.

— Задовијек смо одили једни код другија,

а са смо се нешто разминули. Нећемо га

задовијек заборавит. Задовијек са му збо

pио, али ме никад није стио послушат.
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Задовијек смо га чекали и никад није сти

га на вријеме.

задоит (се), -öим (се), свр. 1. насиca

ти (ce). 2. надахнути (се). — Нијесам ви

дио да је тако неко задојен мржњом пре

ма земљи ка они.

задомаћинит (се), -им (се), свр. по

стати добар домаћин, обогатити (ce).

— Задомаћиниће га он на вр планине. До

бро су се задомаћинили откако су прије

шли у град, а бјен — сто година деведе

сет грбша.

задомит, -öмим, свр. постати бога

тији, закућити. — Задомила су га она

Перова ђеца ка нико, сад имау свега и

свачеса.

задригнут, -нем, свр. огушавити од

дебљине, преугојити се. — Ето је цио за

дpига што му је слабо тамо. Задригнула

је ка крава, не може дебљину носит.

задријет, задрем, свp. свом снагом

притиснути; бити упоран, показати

тврдоглавост. — Ис све снаге сам задро

али га нијесам мога пошенут. Кад он за

дре у нешто, ти га не можеш разувјерит

да није такб да би га поčека.

задрт, -а, -о тврдоглав, тврдокоран.

— Не знам има ли задртијега чељадета о

Тебе.

задруга, -е, ж, поред општег појма,

значи и: породично домаћинство, поро

дични састав. —У Загарач је пријед било

више кућнија задруга нб данас, е се мло

го њих преселило у Подгорицу и у друге

градове. У њих је велика задруга, браћа

су пожењена а нијесу се дијелили, а сви

имау ђецу.

задружан, -жна, -жно који има доста

особа (нпр. породица). — Лако је вама да

узрадите ка сте тако задружни, а ми смо

инокосни — ја и двоје нејаке ђеце.

„ задуванит, -аним, свр. запушити. —

Ајде да мало одморимо и задуванимо по

један цигар. Богоми ти фино, ćела и за

дуванила ка бег.

задудучит, -им, свр. фиr. a. запушити.

— Задудучила цингар и забанила у сто

ловач ђедов. б. нагло отићи, без неког

посебног циља. — Не знам, та ме јади не

знали, ђе, негђе је у село задудучио. -

задундерит, -им, свр. фиг. запушити.

— Ударила реп на крсти, задундерила ци

гар и ојде.

задућит и здућит, -им, свр. нагло

отићи. — Задући јутрос у Град, ни пита

треба ли којему што, нити што рече. По

бљегла је от куће, задућила је у Марко

вину јутрос. Причека ме, немо да здућиш

док не стигнем, ка што имаш обичај.

задуха и задува, -č, ж. астма. — Има

више о тридес година како болујем од за

духе. Ми велимо задуха или задува.

задушит (се), -ушим (се), свр. угуши

ти (се). — Умало се не задушисмо од

дима синоћ на čедник. Задушио се био

од меса, једва га спасоше.

задушни, -а, -ö који је у вези са заду

шницама, који ради за нечију душу; до

бродушан. — Додио је у задушну неђељу,

а потље није. Није ти он задушна баба

да те држи ка мало воде на длан.

задушнице, -ица, ж. pl. t. дан када се

посјећују гробови ближњих. — Божо се

родио око Задушница зимскија.

зађевица, -е, ж. свађа, сукоб. — Што

би она зађевица међу вама? Не може он

бе зађевице! Би ли међу њима какве

зађевице?

зађевојчит се, -öјчим се, свр. прећи

из дјечјег у дјевојачки узраст, добити

особине одрасле дјевојке, одрасти. — За

ђевојчила се Милица Јованова, већ је

права ђевојка. Наушнице ћемо ти купит

ка се зађевојчиш.

зађенут, -едем и -енем, свp. I. 1. за

качити, прикачити, задјенути. — Што

си зађенула ту капу ка госпођица? Уми

јеш ли зађенут машну? 2. започети при

чу, свађу и сл., отпочети. — Јеси ли ти

први њега зађенуо? Задијевај, задијевај —
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ма ћу ја тебе зађенут ако те уфатим!

Зађеде он с некаквом причмбм. Зађенух

га ја о Петру. II. - се отпочети разговор,

почети оштрији разговор, почети са

свађом. — Не знам око чеса се зађенусмо.

Зађедоше се она ђеца, не да — побиће се!

зађеc, -дем и -нем, свр. 1. закачити,

задјенути. — Зађела си шнолу у косу и

мислиш да си порасла. Задио машну око

врата ка господин. Што си то задио за

пас, да није левор? 2. започети свађу или

причу. — Зађеде он мене први, а ја није

сам стио почињат. Ко је задио ту

причму?

зађетињит, -им, свр. затрудњети. —

Зађетињила је она невјеста Бранкова

опет. Била сам зађетињила с Миланом

кад је умро Никола.

заждит, заждим, свр. 1. запалити. —

Заждио је неко кућу Миланову. Заждили

су огањ насре пута. Оли ми заждит ци

гар? Неко је заждио Јаничин стог сијена,

било је у њега триес бремена. 2. нагло

отићи. — Зажди у Град ка стријела.

Зажди низа страну ка зрно испушке.

Зажди низа страну чим је чуо е га траже.

3. треснути, нагло ударити. — Заждио

га пра(в)о у чело. Зажди каменом у ста

кло и сломи га. Зажди нечим то магаре

e ће на ђетелину.

зажељет (се), зажелим (се), свр. уже

љети (се). — Зажељела сам се ђеци а

ради њих никад не бих пошла. За

жељећеш да те други пут зовнемо.

зажет, зажмем, свp. бити упоран у не

чему без критичности, бити насртљив,

бити нападан. — Зажео, оће на силу да

ми узме кошуљу. Што си га напа, што си

зажео ка прасе на корито!

зажећ (се), -жем (се), свр. запалити

(се); наљутити (ce); уп. сажећ. — Одила

сам јутрос у цркву те сам зажегла свије

ћу. Нешто је била на мужа љута, па се

зажегла, једва су је доктори спасили.

зажижат, -жем, несвр. запаљивати,

потпаљивати. — Свако јутро је

зажижала једну свијећу сину а другу зло

твбру. Сваке године им неко зажиже сла

му.

зажмирет и зажмирит, -рим, несвр.

затворити једно око или полузатворити

оба и тако гледати, затворити оба ока.

— Зажмирио сам на једно око и видио

проз ону рапу, видио сам све што сте ра

дили. Зажмири кад бидну пролазили, не

мораш све виђет.

зажмурет и зажмурит, -рим, свр. за

творити око, затворити очи. — Што си

зажмурила на то око, да те не боли? фиг.

намјерно не видјети, пропустити. —

Зажмурио сам, па сам га пуштио да

прође.

зазват, зазовем, свр. позвати, зовну

ти. — Зазвали неко овамо?

зазвpчат, -чим, свр. зазвонити, зазу

јати. — Будим се пошто зазврчи сат. За

зврчало ми је нешто у ухо.

зазиват, -ивам, несвр. звати упорно.

— Свакб јутро га зазивам да се дигне да

чува краву, једва се разбуђује. Кад је мо

мак био, зазивале су га ђевојке по цио

дан.

зазимит, -имим, свр. остати зими у

затеченим условима (о живом бићу), ући

(жив) у зиму, презимити. — Зазимићемо

у непоправљену кућу, боим се невремена

и шњегбва. Зазимиће ми десет брава и

крава наизван. Зазимићу двоје телади а

троје ћемо заклат. Неће, боим се, они ђед

зазимит, умријеће пријед зиме. Зазимио

сам само са једнијем преобукачом.

зазор, -а, м. оно од чега се треба

стидјети, срамота, нелагода. — Родила

је копиле и фамељи направила зазор и

срамоту, изр. у зазор на срамоту, у не

пријатности. — Увука је фамељу у зазор

да ниједно чељаде нема образа да се по

јави прет свијетом.

зазубица, -е, ж. (најчешће у множи

ни) 1. обољење десни код животиња. 2.

завист. — Чим је виђела е смо добили
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онблике паре од заостале

скочиле су јој зазубице.

пензије,

заијукат, -чем, свр. почети тјерати

птице ијучући. — Заијучите које да се

вране не купе!

заимават, -јем, свp. имати у једном

моменту, стећи у одређеном моменту,

зарадити (па изгубити). — Заимавали

смо више пута, али смо вазде и губили.

заимат, заимам, свр. обогатити се,

стећи богатство,„побољшати матери

јални положај. — Они су заимали откако

им се ђеца запослише, сад добро живе.

Заимаће га та у планину. Заимали смо те

године ка никад, све ни је родило. Заима

га је Стево ео двије-три године, сад му

ништа не фали.

заинтачит се, -им се, свр. заинатити

се, зарећи се. — Заинтачила сам се била

да му нећу рећ, па опет ми га би жа те

му казах. Што си се заинтачио те не

пуштајеш онога малбга међу другу ђецу?

заискат, заиштем, свр. затражити;

запросити. — Заисках у једнога чоека,

којега ти знаш, да ми узами мало пара и

не даде ми. Заиска је ону шћер Милова

нову и нијесу му је дали.

заисто, речца заиста, одиста. —

Нећеш ти мене, заисто, магарчит! Заисто

сам му река, не лажем.

зајад, прил. у зли час, за зло: узалуд.

— Зајад доша ка си! Зајад на пут пошла!

Зајад ће ми доћ ако дође! Није мене зајад

што ме преварио, но што ме избручи

пред људма. Није ми оставио, зајад сам

одио.

зајаде, речца 1. Зар, зар јесте, је ли

могуће, може ли бити, што мислиш, из

гледали... — Је ли долазио Милован, за

јаде? Оће ли је ко чекат, зајаде? Оћемо

ли га моћ изнијет, зајаде. 2. узгред да пи

там. — Што, зајаде, то радите? Што смо,

зајаде, дошли буђен, да ми је знат.

зајаде, прил. за невољу, за душу, из

милосрђа. — Остала је кукавица да јој за

јаде дају леба туђе руке. Зајаде су му да

вали комшије, ђеца се на њега нијесу

окретала. Зајаде му је село давало, био је

без ичеса, а сад је, Богу фала, први у се

ло. Оста је сам и немоћан, давале су му

комшије зајаде по мрву леба. Оста је на

зајаде, поред онблике фамилије. Кад не

могнем, даваће ми комшије на зајаде.

зајаза, -е, ж, задовољење, утјеха, ко

pист. — Нема о тога никакве зајазе. Их,

и то ми је некакаква зајаза! Зајазићеш ме

великом зајазбм ако ми донесеш

стожине.

зајазит (се), -азим (се), свр. окори

стити (се), задовољити (се), утјешити

(се). — Зајазила ме Марија прољетос ва

раником. Зајазићемо га ако му узмемо

љетбс барем једно дијете, зафајду ће му

бит да му је једно мање на ваган.

зајам, зајма, м. позајмица. — Давно

сам му да на зајам нешто пара и кад ме

срете ка да се не čећа е ми је дужан.

зајебават (се), -јем и -ăвам (се), им

пер. зајебај (се) и зајебава(ј) (ce), зајебајте

(се) и зајебава(ј) те (се), несвр. шалити се,

понекад грубо, зезати (ce), „убијати“ ври

јеме, беспосличити. — Зајебаваш ли ти то

мене или озбилно причаш? Цијелу ноћ смо

се зајебавали, па ни је ноћ брзо прошла.

Не ради ништа нб се зајебаје по граду.

зајебанција, -е, ж, зезање, спрдачина.

шала, разбибрига. — На Лукавицу је ди

вота — проводимо вријеме у зајебанцију,

и нико се не љути. |-

зајецат, -ам, свр. почети јецати, по

чети полугласно плакати. — Кад му дође

несретна сестра, сви, колико је масе

било, зајецаше.

зајмит, зајмим, свр. отјерати (о сто

ци); (ријетко) превести. — Није дома нб

је зајмила живо у пашу. Олити Милену

зајмит твоијем аутом?

зајбсат (се), -öсам (се), свр. Заљуља

ти (се). — Зајбса мало то дијете да не

плаче. Зајбса се и паде ка покошен.
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закавжит се, -им се, свр. Љуто се за

вадити, почети се свађати, кавжити,

почети ратовати. — Закавжили су се

око имања. Немо се ш њима данас за

кавжит, да те јад не нађе. Закавжили су

их рођаци, а они се не би свађали. Виђи

како су се закавжили они два кокотића.

закакарисат, -шем и закакаризат,

-ижем 1. закокодакати (о кокошима). —

Закакарисаше кокошке, ану виђи! Закака

ризаће чим снесе јаје. 2. фиг. зачаврљати,

забрбљати (о женама). — Ето сте зака

каризале ка кокошке.

закаменит се, -им се, свр. не разви

јати се, скаменити се. — Закамениле су

ми се све оне лозе што сам прољетбс са

дио, али се нијесу осушиле, па дако бук

ну догодине.

закапарисат, -шем, свр. давањем ка

паре обезбиједити да се што добије; до

бити обећање за какав пристанак (нпр.

дјевојке за удају). — Закапариса сам три

кила меса код Милоша ка закоље јуницу

у суботу. Био је закапариса ђевојку у Бр

да, па кад је чула е пљаница, јавила му

је да не доди за њу.

закапит, -им, свр. направити „капу“,

покривач стогу (сијена или чега др.),

ставити прекривач на врх нечега (нпр.

сламени кров на штали). — Закáпио сам

стог сламом, неће јесенас мрднут. Оли

ми ти закапит појату, ја не умијем.

закапит, -апим, свр. престати дава

ти млијеко (о музари — крави, овци, ко

зи). — Закапила га је Шаруља таман ис

пред Петковадне, а отелила се о Митро

вудне.

закатанчит (се), -им (се), свp. тврдо

(се) закључати, забарикадирати (ce) у

затвореном простору. — Закатанчила се

у собу и никоме не да да уљеже код ње.

Добро сам га закатанчио, неће моћ

ижљећ.

закачит, -им, свp. I. 1. објесити, за

такнути. — Закачи ту торбу на чивилук,

нека је тамо. Закачи ми фркаделу у косу.

2. некога напасти, увриједити, обиједи

ти. — Закачила је милиција све њих, и

све су их затворили. II. - се 1. качењем

се спојити. — Закачила ми се ногавица

од гаћа за драчу и разбуцаше се. 2. по

свађати се. — Закачисмо се око ограде,

замало се не побисмо. 3. наметнути се

некоме, приљубити се уз некога. —

Закачио си се за њу када је једина у сви

јет.

заквоцат, -чем, свр. почети квоцати.

— Заквоцала је она пиргаста кокошка,

мбраћемо је налијезат.

заквpчат, -чим, свр. почети кврчати.

— Закврчаше вране пријед но су чуле

моју пушку. Чух како иза мене закврчаше

кочнице аута, да не скочих, ћаше ме зга

зите се није мога зауставит.

заки прит, -им, свр. отићи нагло и бр

30, кренути нагло; уп. откиприт. — Заки

прио је јутрос рано у Барјамовицу да

дoћера из Блажа неке овце. Нема друге,

нб закипри прао у Подгорицу, дако га

затечеш.

закићат, -ићам, несвр. китити. —

Сватове су закићале двије ђевојке.

закишит, -им, свр. отпочети са

сталним кишама. — Дуван ћемо моћ сла

гат кад закиши, пријед нећемо моћ.

Бљеше тога прољећа добро закишило.

заклапат, -ам и заклапат, -ам, свр.

почети падати јако (о снијегу). — Закла

па је сниjeг, почео је да бијели земљу.

Заклапа је снијег обилато. Изгледа да ће

да заклапа. Заклапа је снијег данас јаче

него јучен.

заклапит, -им, свр. забридјети од ки

селости, надражити љутином; уп.

оклапит. — Заклапио ми је руке коњски

кам ка сам прска лозе. Заклапиће те та

паприка, припази се, љута је.

заклинчит, -инчим, заклинчит и за

клинчит, -им, свр. закуцати ексере, за

ковати, причврстити ексерима, „клин
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цима“. — Добро би било да данас за

клинчимо кантињеле на греде. Заклинчио

је рогове на кућу. Заклинчићу ти ја кров,

не тражи другога. Заклинчен је дрвенија

ма клинцима.

заклоп, -а, м. поклопац. — Макни за

клоп са шерпе да ми поможеш усут у њу

ову варевину. Ђе они заклоп с кашуна?

заковрнут, -рнем, свр. црћи, нагло

умријети, разбољети се тако да личи на

умирање. — Заковрнула му је, вели,

синоћ баба, доста се, сиромашица,

мучила. Има заковрнут да му не изва

дише ону кос из грла. Припази ђеда, ето

је заковрнуо, а ја бјдох у Задругу да зо

вем доктора. Припази е ће то дијете за

коврнут.

заковртат, -ћем, несвр. умирати,

липсавати. — Кад болесник почне да за

коврће, почну се скупљат да га чувау.

закојевитезат, -ěзам, свр. вриснути

тражећи помоћ (према: Ко је витез!),

затражити помоћ зовући. — Неко ис

куће закојевитеза, помислисмо е га кољу.

Закојевитеза ка да га печу на огањ.

закокодакат, -ачем, свр. почети ко

кодакати. — Што нб закокодакаше коко

шке, да нијесу осетиле ораха? фиг. забр

бљати (о више особа). — Ништа не

чујем, закокодакале су ове женетине.

закблат (се), -блам (се), свр. залије

пити (се) колом (љепилом). — Не умијем

ја, оли ми ти закблат ови пакет што ћу

да пошљем Милану у војску? Закола ту

куверту, немо је слат отворену. Ово се

фино заколало. |-

заколијезат, -ијежем, свр. закукати,

заојкати. — Заколијезаше жена му и ђеца

чим су га изнијели искуће.

заколчат, -ам, свр. обиљежити кочи

ћима; уп. заколчит. — Бјеше заколча ђе

те му зидови бит.

заколчит, -блчим, свр. побости коче

ве у одређеном простору, обиљежити:

уп. заколчат. — Закблчио сам доњу доли

ну, оћу да је оградим. Закблчио сам мље

сто ђе мислим полументу да мећем.

закопиштит, -иштим, свp. I. бити

упоран у нечему не одступајући ни за

длаку. — Она закопиштила е њезина па

њезина, никако је нијесмо могли разувје

рит да је Миличино. П. — се почети се

давити у грцању, заковрнути. — Цијелб

јутро плаче, закопиштиће се, тако ми

бога. Припази да се не закопишти оно ди

јете, е нешто млого плаче.

закорачит, -ăчим, свp. ступити но

гом, коракнути, фиг. доћи у посјету. —

Да знате, више у ву кућу нећу закорачит.

закосит, -öсим, свр. Захватити ко

сом и оно што не треба да се коси (нпр.

сусједно, туђе). — Закосио сам мало и од

онога Перовога.

закpвит (се), -им (се), свр. жестоко

(се) посвађати, изазвати свађу међу дви

је стране, замрзити (се). — Они су били

добри један с другијем док их је закpвила

она кучка. Закpвили су се ео некб доба,

не могу се очима виђет. Закpвила је ци

јелу фамељу, зајад се удала! Нешто се не

трпе, закpвили су се ка нико.

закрвљен, -а, -о посвађан. — Закp

вљени су одавно, само што се не убијау.

закрдит (се), -им (се), свр. формира

ти веће стадо. — Закрдио сам фин бу

љук оваца. Оћу да закрдим браве, а зе

мљу ћу продат. Закрдила се велика стока

по Сињајевини.

закpкат, -ркам, свр. забити. — Закp

ка сам колчеве око оне саднице и омота

их живицама, ништа је неће моћ дофатит.

Кад му закрка некцију у пркно, вриснуо

је.

закрпит, -им, свр. крпљењем нешто

поправити. — Закрпи ми, жено, ове гаће,

нећу тако одит у Град. Закрпили су ми

Габељи кота, ето га ка нов.

закрстит и закрстит, закрстим, свр.

(цркв.) крстити водицу. — Закрстио је

поп прво водицу па је онда крстио.
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закршање, -а, с. гл. им, од закршат.

— Нема ми мрзнијега рада од закршања

умертина.

закpшат, -pшам, несвр. ломити (или

сјећи) дио кукурузног стабла изнад клипа

и чистити листове на стаблу, с два ци

ља: припрема сточне хране од дјелова

стабла и брже сазријевање клипа; уп.

заламат. — Закpшали смо умертин у

Почкаље. Таман закршасмо, ка дође Сте

во. Закpша то чисто, не остаља пера на

струкове. Закpши мало овршине да дамо

крави, нема више што да пасе.

закршит, -им, свр. Заломити струк

кукуруза, уп. закршат. — Закpшисте ли

умертин” Закpшићемо га сутра.

закукуљит (се), -yљим (се), свр. за

мрсити (се). — Закукуљило ми се ово

предиво, не знам како ћу га размрсит. фиг.

искомпликовати. — Нешто су закукуљи

ли тамо у Задругу, не може им се знат

божега лијека.

закумит, -умим, свр. замолити обе

ћавајући кумство, особито замолити. —

Закумила ме да никоме не кажем што сам

чула. Закуми га да ти каже, и речи му да

никоме нећеш рећ.

закупит, -упим, свр. узети под закуп.

— Закупили смо једну собу у Подгорицу -

и тун смо смјестили обље. Милан је био

закупио ливаду у Стане код Мостине и

тун је садио диње и пипуне.

закућит (се), -им (се), свр. постати

богат имовином, заимати, стећи. —

Закућила би га та у врпланине. Добро се

Машо био закућио да не дође рат.

Закућили су се лијепо у Град, ништа им

не фали.

закучит, -учим, свр. 1. дохватити ку

ком. — Закучила сам ламу из бистијерне

притком. Закучи ми кучицом ту грану с

трешњама. 2. украсти, кријући узети,

узети и не платити и сл. — Закучих ју

трбс једно кило дувана у Васа. Закучи ми

Мусо кутију дуванску, узе је џаб-џабе.

Закучих неколико левора кат капитули

раше Талијани. Закучио ми је неко косу

што сам је био оставио у лозе. 3. закачи

ти, ухватити. — Закучи ме милиција и

прао у затвор, ни те ни ове.

залагај, -а, м. залогај, парче (хљеба и

сл.). — Ништа јутрос нијесам изела до за

лагај леба. Нећеш изес што ћу ти ја дат

ђаољи залагај, но узми сам.

залагиват, -ујем, несвр. облагивати,

лагати. — Чула сам е сте нешто залаги

вали тамо синбћ! Залагује она свакога

живога, ништа јбј се не може вљероват.

заладак, -тка, м. 1. вријеме заласка

сунца, предвечерје. — Доћерала је овце

čдма послије залатка, таман је сунце

било зашло. Тамо је све равно, и мрче

одма послије залатка, није ка овођен.

Доћу у заладак да мало поčедимо, 2. мје

сто гдје има више хлада и свјежине (у

топлим данима), хлад, хладовина. —

Остале су ми овце у они заладак испод

брестбва. Оставио сам живб у заладак ја

сенови у Гођене.

заладит, -адим, свр. 1. захладити, за

ћи (о сунцу); постати свјежији. — Бво

ме чим залади мало, испред ноћи. Дани

су заладили, брзо ће зима. 2. фиг. поква

pити односе. — У потоње вријеме зала

дио је према нама, не сврће више ка при

Јед.

залазак, -ска, м, 1. вријеме када за

лази сунце, предвечерје; уп. заладак 1. —

Нећу долазит прије заласка. Не чека(ј)

ноћ, но доћера(ј) краве одма по заласку.

2. крај нечега. — Пред заласком смо, теке

нека су ни здраво ђеца.

заламат, -амам, несвр. ломити (или

сјећи) дјелове струкова кукуруза изнад

клипова у циљу сакупљања сточне хране

и бржег сазријевања огољених клипова;

уп. закршат. — Залама сам данас оно ма

ло умертина. Прије смо све заламали са

мо рукама, а са се то ради друкче. Зала

маћемо ćутра умертин.
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залегнут, залегнем и залежем, свр.

полећи, залећи. — Залегнула је трава

онођен око јабуке.

залеж, -и, ж, јалова, необрађена, за

пуштена земља. — Треба проват да се

усије нешто на ну залеж, ако се добро

нагнои, родиће.

залелекат, -чем, свр. почети лелека

ти; уп. лелекнут. — Залелечи ти, Зарија,

најстари си. Нико није умио фино да за

лелече ка покојни Милош.

залет, -а, м, 1. замах, брз почетак кре

тања. — Ни из залета не могу прескочит

овблику међу 2. непромишљен потез. —

Начинио си залет ка си узео ону ливаду

наполи, мала ће ти корис бит од ње.

залeћ, залежим, свр. полећи (о трави,

житу и сл.). — Залегла је шеница на По

доље, неће се од ње ништа моћ пожњет.

Покоси ону долиницу пријед нб залеже

трава, прерасла је.

залећет се, -етим се, свр. залетјети

Се..

заливадит (се), -им (се), свр. претво

pити (се) у ливаду (о њиви). — Заливадио

сам ону долину ђе сам сија кртолу. Нико

ништа не сије, све се заливадило.

залијек, прил, мало, врло мало. —Не

мам више ни залијек брашна. Дај ми за

лијек кафе, нема је у Задругу, а сад ми

долазе гости. Остави ми залијек онога

вина. Да(ј) ђетету залијек леба. Остало је

у бистијерну смо залијек воде.

залијепит, -ијепим, свр. 1. Љетилом

нешто спојити, 2. ошамарити. — Зали

јепи томе ђетету једну подланицу да не

вришти и не досађује. 3. увриједит . —

Добру си ми пљуску залијепио пред Ју

дима.

заликоват, -ујем, свp. тражити,

захтијевати. — Што болесник заликује,

мора му се набавит.

залог, -а, м. и залога“, -е, ж. 1. улог

(у игри или чему др.), хипотека; капара.

— Да сам у залог кућу. Залог ми је за

кредит само фрут. Да сам залог у прсте

нање — сат. Колик је ваш залог у онб

Милушино имање? Јеси ли дава какву за

логу ка си купова Почкаље? 2. вриједност,

особити значај, истакнута улога. — До

бар браственик је браственичка залога.

залога“, -е, ж. резерва, сигурност, ис

такнута улога; уп. залог 2. — Ђоко је

био племенска залога, свако је код њега

наша заштиту.

заложит, -öжим, свp. I. 1. дати у за

лог, уложити. — Заложила је имање у

банку. Заложио сам прстен умјесто капа

ре. Заложићу нешто, дако причека дуг. 2.

појести. — Заложи мало, огладњећеш ус

пут. Заложисмо помало љеба и сира. П.

- се заузети се, ангажовати се (за не

кога или нешто). — Обећа ми је е ће се

заложит за моју пензију. Заложише се за

њега људи и спасише га. Заложио се за

њу неки директор, те су је запослили.

заломит, -öмим, свр. 1. сломити с

једне (обично горње) стране. 2. обавити

заламање кукуруза. — Заломили смо цио

умертин. Заломићу што је остало прео

ćутра.

залудник, -а, м. беспосличар, бада

ваџија.

залудница, -е, ж, беспосличарка.

залудњи, -а, -e 1. узалудни, безразло

жни. — Ове године ни је било све залуд

ња мука. Што ће ти та залудњи поса, ни

какве користи од њега! 2. фиг. несрећан,

јадан. — Што ће му сад залудња мајка?

Оће ли оно залудње дијете добит што од

онога имања? -

залуду и залудо, прил. узалуд. — За

луду је њивила онблико ђеце, сад је сама.

Залуду је зовеш, она кад једном каже

„не“, не би више да би је поčека. Залудо

га зовеш, неће доћ.

залуђет, -дим, свр. придобити, зани

јети, завести. — Залуђела га је она ђе

војчина, па по цио дан не умије кући доћ.
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залужит (се), -ужим (се), свр. поста

ти подводан (о земљишту), направити

се лугом. — Залужила се она земља поред

Сушице, прекрила је штура и друге тра

вуљине.

залукавит, -им, свр, учинити лукав

ство, преварити. — Залукави ме данас

они у продавницу за више од сто динара.

Нећу с тобом, залукавићеш ме.

заљâштит, -им, свp. в. заљуштит.

заљећ, -жем, свр. 1. заћи, заобићи. —

Заљежи браве с доње банде, лакше ћеш

их врнут. Тадер су не заљегли Њемци с

друге банде главице и за мало не нијесу

побили. 2. навратити, свратити, наићи.

— Била сам заљегла код Милене да по

пијем кафу — кад ме збвнуше да итам у

чем сам се нашла.

заљудит (се), -удим (се), свр. уљуди

ти (се), постати уљуђен, уозбиљити

(се). — Тако ми бога, фино се заљудише

они момци Јованини. Заљудио се ео по

године, силан је момак наста. Заљудиће

га она, само је пуштите.

заључит, -учим, свр. одвојити од си

сања; уп. одлучит 2. — Рано сте

заључили јагњад, а варавине имате доста

и от краве.

заљушак, -шка, м., Гмн. заљушака,

ДИЛмн. заљушцима шамар. — Удри му

заљушак, па ће се умирит. Још ми се по

знаје они јутрошњи заљушак на образ.

Удри му два заљушка! Неће му од

заљушка ништа бит.

заљуштит, -им, свр. 1. ошамарити. —

Заљушти га да не блеји. Заљушти ме ка

да сам дијете. Умири се, е ћу те

заљуштит. 2. фиr. увриједити. —Добро си

га заљуштио јутрбс онијем ријечма.

*чу.

замађијат, -ам, свр. бацити чини,

подметнути (коме) мађије, опчинити. —

Замађијала га е, и мора се ш њом оженит.

Не иди тамо, замађијаће те она вјештица.

Замађијала га је некаква курветина.

замакнут, -акнем, свp. I. 1. ставити

омчу око врата у циљу замицања. — За

макнули су је Талијани, а била је ка вила

лијепа. 2. узети на себе превелику обаве

зу. — Замакнуло ме онблико имање, не

могу мрднут. Замакнули су ме стари,

нигђе не могу ижљећ. П. — се 1. објесити

се. — Замакнуо се Новак, онакав момак.

замандат, -ам, свр. Затворити, за

мандалити. — Немамо кључа на врата,

па смо их замандали неком жицбм. За

манда ту прасад да не излазе.

замастит (се), -астим (се), свр. 1. учи

нити масним, уп. намастит (се) 2. — Пре

млого си замастила качамак. 2. обојити

(се). — Замастио ми се капот од некакве

фарбе. 3. опрљати (се). — Ето си се за

мастио нечим око уста.

замаћ, -кнем, свр. 1. отићи довољно

далеко, изгубити се из вида, умаћи, про

ћи, поћи, удаљити се. — Замакли смо

били далеко кат су они кренули. Бјеше

замака подалеко, па не није чуо кат смо

га звали. Поша је Милован, замака је већ

Јамску страну. Замака је иза брда, па га

више не видим. Замакла је има по сата,

стигла је већ кући. Ето су сватови Нова

кови замакли иза Котлијеша. Н. — се 1.

објесити се (о омчу). — Замакла се због

свекра, није могла да издржи његове пре

коре. Бјеше се таман тадер замакла по

којна Јована. 2. фиr. упропастити се, учи

нити себи несрећу, велику незгоду, лоше

нешто урадити, изгубути много у каквој

погодби, премного се нечим обавезати,

лоше се удати или оженити. — Замака

се с великијем дугом у банку. Замака сам

се прољетбс с оном куповином земље,

сад сам оста без паре и динара. Замакло

ме дијете, нигђе не могу мрднут, морам

да га чувам. Замакла се одласком у ту

кућу, не смије ни претким писнут. Није

се удала нб се замакла, боље јој је било

да је узела црнбга Габеља но њега.

замашит, -а, -о који је од маха, пре

дузимљив крупан. — Нијесам ти ја за
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машит ни за што велико, нако за ове

домаће ситније ствари. Богоми му је не

вљеста замашита, виша је од њега педу.

замаштракат, -ам, свр. прикрити, за

башурити, обманути, преварити; опчи

нити; уп. замаштрат. — Замаштракала га

је некаквијема чинима, те полудио за

њом. Замаштракај то дијете да не види

ка пођемо, е ће за нама.

замаштрат, -ам, 3. л. jд. аор. зама

штра, свр. обманути, преварити; опчи

нити; уп. замаштракат. — Владо је, из

гледа, ону ђевојку добро замаштра. Зама

штрасмо Јовици очи и шмугнусмо. Биле

су је замаштрале виле. Замаштра то ди

јете нечим. Замаштра ме причом.

замерачит, -ачим, свp. добити вољу

за нешто, осјетити жељу за неким или

нечим. — Замерачио сам на та твој упа

љач, или ми га да или ми га прода. За

мерачио је на једну ђевојку ис Цетиња.

замес, заметем, свр. закувати (кафу,

кашу, качамак и сл.), замијесити (о хље

бу и сл.). — Замети мало брашна за скроб,

узаврела је вода. Замела сам прасадма

мало брашна с тиквама. Оли ти замес

кафу, боље ћеш од мене. Замела сам је

дан љепчић ђеци.

замеc, -тем, свр. 1. помјерити смеће

метући га; покрити смећем. — Замети

сметлиште тун на крај обора. 2. натрпа

ти (о снијегу). — Снијег је замео Вељи

Гарач, почиње зима.

заметак, -тка, м, ембрион, зачетак

плода. — Гледала сам данас кртолу, ни

јесу јој замеци виши од зрна жита, чини

ми се е ће бит слаба. Кад су заклали ју

ницу, виђели су у њу заметак телета, да

су то знали, не би је клали.

заметат, -ећем, несвр. (за)почињати.

— Момци замећу коло и прилазе им

ђевојке. Замеће се негђе у близину бој.

Ео снијег већ замеће.

заметнут (се), -етнем (се), свр. 1. за

почети (се), почети се развијати (о кли

ци плода). — Свака се кућица примила и

заметнуле су се кртоле. 2. забацити. —

Заметнула крпу прео главе и тако је

пошла. 3. отпочети, повести борбу, —

Ка се заметнуо бој између нас и Аустри

јанаца на Прентину главицу, дошли су и

Пипери да ни поможу.

замиритат, -ам, свp. стећи право, за

служити. — Замиритала је та мала, чоче,

да јој се нешто купи послије толикога

служења у туђу кућу. Издpвио је нека

квога чоека те замирита затвор.

замиса, -исли, ж, 1. Замисао. 2.

стрепња, бојазан. — Велика ми је замиса

што ми се није јавио, да није болесан. Не

могу од замисли спават, све се боим оно

ме ђетету те у војску.

замислит, -им, свp. I. 1. помислити.

— Не могу замислите није стио да се

јави. 2. вољети; поднијети, толерисати.

— Откако рече оно за Стану, не могу га

замислит више нб крвника, срам га било

пред народом! П. - се унијети се у листи.

— Што си се нешто замислио, стрико?

замишат се, -чем се, несвр. усмрћива

ти се омчом, покушавати усмрћивање

омчом. — Замицале су се и пријед жене

кад им дође што тешко, и то више но да

нас. Замицала се неколико пута и сваки

пут су је спасили.

замлата, -е, ж. глупа, заостала осо

ба; уп. Замлатина. — Води ону замлату

по пазара не били наша какву ђевојку да

га ожени.

замлатас, -ста, -сто неинтелигентан,

луцкаст, непаметан, примитиван, тупо

глав. — Свакоје му је од оне ђеце замла

тасто, ђаоље не умије паметну прогово

рит. Они мали Јбво је некако замлатас,

ништа што му кажеш не разумије. Она

ђеца су свака замлатаста, када не иду у

школу. Учен је, али ка замлатас. Имау

једно замлатасто дијете, не иде у школу

нб чува живб.

замлатина, -е, ж. глупа, заостала,

ограничена особа; уп. Замлата. — Доведе
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некакву замлатину божу, тб не умијаше

прозборит.

замлаћиват, -ујем, несвр. П. упорним

настојањем некога понижавати, заглу

пљивати, не дозвољавати му размах. —

Замлаћују сви у кућу ону малу сироту

што су је примили зајаде, стално је зату

цау. П. - се проводити вријеме у беспо

слицама, задржавати се негдје без раз

лога, дангубити. — Не раде ништа нб се

замлаћују дома или по селу по цио дан.

Замлаћује се с оном ђечурлијом ка да су

му врсници.

замлијечит, -ијечим, свр. 1. додати

млијеко у другу течност. — Ја каву могу

пит само ако је мало замлијечим. 2. ту

цањем млијечора (посебне траве), пу

штати од њега мљечни сок у воду да би

се затровале односно ошамутиле рибе.

— Неко бљеше замлијечио Купало и уте

ка, дати од милиције, а све по води пли

ваху крапови и скобаљи изврнути.

замбмчит (се), -öмчим (се), свp. до

бити особине момка, постати момак,

учинити некога момком. —Замбмчили су

га прерано, јес да је јединац, али рано му

је још да гледа ђевојке. Драган се за

мбмчио ка да му је двадес година.

замотат, -ам, свp. I. умотати, зави

ти (нпр. цигар). — Замотала је руку кр

пом и метнула боквицу. Ајде да замотамо

по један, да провамо нови дуван. II. - се

увити се, умотати се, заплекати се

(нпр. канапом и сл.) — Седи ус пријеклад

и замотала се декицом. Замотала се крава

бљеше у коноп и легла, кукала.

замрћ, -кнем, свр. замркнути, доче

кати ноћ, одоцнити. — Тога дана сам за

мрка код Јбша, па сам поноћи поша. Не

моте замрћ тамо но се задана вратите!

замрцат, -чем, несвр. сачекивати, до

чекивати ноћ. — Изгледа није замрцала

кући, утекла је за дана. Немоте замрцат,

нбраније идите кући. Не замрчу наши

брави никад у гору, вазде их спраћамо.

замузен и замужен, а, -о приглуп, не

спретан. — Ни с једнијем од његовијех

чељади не можеш паметну проговбрит,

сви су некако замужени. Замузено је оно

Благотино млађе ка брав. Замузени су

они сви, такве фамеље нема у свијет.

Замужен је, али зна што му ваља. Ништа

по њему не поручуј, он је замузен, неће

умјет казат.

замузенко, -а, м. тупоглавац, приглу

па особа, неспретна особа; уп. замузе

њак. — Кад мали бљеше, био је прави за

музенко, а сад га ето ка најпаметније

момче у село.

замузењак, -а, м. тупоглавац, приглу

па особа, неспретна особа; уп. замузен

ко. — Прави си замузењак, не умијеш

људма казат ни „Помоз бог“. Ја сам ми

слио е те ми послат мајстора а они по

слали некаквога замузењака што ништа

не умије учињет.

замука, -е, ж. Зарада; тежак рад,

тешко стечена имовина; најам. — Ово

мало шенице ми је сва овугодишња за

мука, све је побио град. Одио је у Војво

дину на замуку да му ђеца не крепау од

глади. Једно дијете му је било у замуку

тамо негђе у Марковину, чувало је нечије

живб.

замус, замузем, свр. намусти млијека

на нешто. — Замузла му је невљеста

Иванова око, то је, веле, добро за око кад

заболи.

замучит, -им, свp. с луком стећи, с

муком зарадити. — Замучила је доста,

имау (ј)ој ђе ђеца доћ. Све сам ово

замучио с овија десет прсти.

занавијек, прил. за стално, за сваг

да. — Куку њему с њом занавијек! Јеси

ли ми занавијек да ове наочаре? Оца ти

занавијек... Занавијек смо се раздвоили.

Занавијек је међу њима била свађа.

занаго и (старије) жанаго, речца за

иста, одиста. — Е нећу ти, занаго, више

додит кад ме такб дочекујеш! (Ова ријеч



занезборит—заокупит
| 13

се у Бјелопавлићима узима као синоним

за Загарчане, као карактеристика њихо

вог говора.)

занезборит, -öрим, свр. посвађати се

и прекинути општење. — Занезборио је

са снахбм ео два мљесеца, а она све про

ва неће ли га навућ да проговори, нешто

се дати наљутио на њу.

занејачит, -ачим, свр. 1. постати не

јак, слаб; постати малобројан. — Зане

јачили су они, нема тун више од двије

-три куће, а било их је највише у село.

2. затрудњети. — Занејачила му је не

вљеста, о Митровудне ће да роди.

занемоћ, -жем и -гнем, свр. 1. обне

моћати, ослабити. — Занемогла сам ео

некб доба, не да ми раматиз да мрднем.

Занемога је више, не диже се. 2. ослаби

пти у материјалном смислу, осиромаши

ти. — Занемогло ти је имање, треба

нешто учињет. Занемогли смо од проље

тос, бес паре и динара смо.

занемоћат, -ам, свр. обнемоћи; уп.

онемоћат. — Занемоћали смо обоје čo

више од година, но ни доде та ђеца па

некако пролазимо. фиг. изгубити плод

ност (о земљи), постати сиромашан,

уп. занемоћ 2. — Занемоћале су земље

овудијен, више их нико не гнои. Никако

до динара доћ, грдно смо занемоћали.

занеобријанит, -аним, свр. остати

дуже времена необријан. — Занеобрија

нио сам, имаш ли ме су чим обријат?

занећкат се, -ећкам се, свp. бити упо

ран у неприхватању нечега што се нуди.

— Занећкала се, сад је не би секирбм

наћера да узме ишта.

занијекат (се), -ијекам (се), свр. од

бити понуду негацијом, негирати. —

Што си се занијекала, могла би мало с

нама изес. Ако занијека, речи му да мора

узет ово што му шиљем.

занијег, занесем, свр. остати у дру

гом стању, затрудњети (о жени). — За

нијела је с једнијем Босанцем и та час

кад је то сазна од ње, утека је. Чухе му

је занијела невљеста, дако бог и њих

ограши, бежђеце су. Рекли су јој докто

ри да ће моћ занијет ка попије љекарије

што су јој одредили.

зановијетање, -а, с. гл. им. од зано

вијетат. — Узми нешто да радиш, зар

није било доста зановијетања.

зановијетат, -ијетам, несвр. 1. беспо

сличити. — Умљесто да нешто ради, он

зановијета по селу. 2. правити спрдачину

(и немотивисану шалу), лакрдијати. —

Што онб зановијета Јовица, не чујем до

бро? Не зановијета, дијете, нб речи што

је поручила.

заносит, -осим, свp. I. скретати с пу

пање (о куршуму). — Заносаше моја ста

ра пушка, никат погодит. Заносаху ни

гранате, нешто не погађасмо. Можеш ли

ми поглеат левор е нешто заноси. П. — се

нагињати се устрану при ходу; варати

се, обмањивати се, замишљати (се). —

Заноси се школом, а не зна е немамо

пара. Стално се заносио некаквијама бу

далаштинама.

зањирит (се), -ирим (се), свр. погле

дати, загледати се у нешто. — Зањири

ла се у књигу и ништа не чује. Зањирила

се у Милана ка у сунце. Ето си зањирио

у књигу ка да си учен.

заоглавит, -ăвим, свр. 1. ставити

оглав (коњу или магарцу). — Заоглавио

сам оно младо магаре. Заоглавићеш ми

коња фино, немо да га стеже оглав. 2. фиr.

ангажовати. — Заоглавили су га у та

збину, не би мајци тако радио.

заод и завод, -а, м. вријеме заласка

сунца. —Доћу о заводу, чека ме. Врућина

спласне тек по заоду. По за(в)оду ћемо

побрат оне смокве.

забјкат, забјкам, свр. закукати на

глас. — Ка се примакнемо кући, забјка(ј)

ти, Мирупа, боље ћеш од иједне.

заокупит, -им, свр. 1. поткупити, за

хватити. — Заокупи те овце отуд да не
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иду на лозе. Ка смо Талијане заокупили,

тун се није знало кои брже бљежи. 2. обу

хватити, захватити. — Заокупила га та

миса и никако да је заборави. Са сам за

окупљен једном трговинбм.

заокупљат, -упљам, несвр. 1. Захва

тати, поткупљати. — Тадер је заокупља

живб по Присоју, краве су му се биле

раштркале. 2. обухватати, захватати.

— Није ме још та миса заокупљала, а кад

ми дође, јавићу ти се.

заоставит, -им, свp. изоставити. —

Заоставио је млого дана у школу, сад

мора више учит. Што си заоставио ове

ситније?

заостит, заостим, свр. посути оцтом,

сирћетом. — Може по мало чорбице, али

само кад му је заостим. Заостила сам ти

мало памидора, оли их изес?

заошијат, -ам, свp. I. 1. преокренути,

премјестити, бацити. — Заошија му та

товар на ву банду е ће претоварит.

Заошија ону боцу у но трње е се бљеше

наљутио. 2. показати тврдоглавост. —

Он заошија е га је посла и посла, и ти га

не можеш у то разувјерит. П. — се зани

јети се.

запајат, -јем, свр. очистити пајали

цом или чим друго (метлом, нпр.), опа

јати. — Запајала сам јутрос сву кућу, у

собу је било доста паучине.

запајат, -ăјам, несвр. давати дјетету

да сиса или пије. — Ка смо дошли, не

вљеста запајаше дијете варевинбм из пр

СИХ.

запантљив, -а, -о који добро памти,

памтљив. — Запантљив је Мираш, неће

заборавит, не бој се. Запантљиво је оно

малб Милино, чудо од ђетета.

запара, -е, ж. топло и влажно врије

ме. — Може се некако издржат врућина

али је најтеже кад је запара. -

запас, -нем, свр. 1. затећи, застати.

— Запали смо у кућу цијелу фамељу и

два комшије. Запа ме таман прет крета

њем. 2. направити засједу, сачекати у

тајности. — Запали смо Њемце таман

онбњен испод Сађавца. Запала га је засе

да и тун убила. 3. нападати много (осни

јегу). — Те године бјеше запа велики сни

јег у Загарач. 4. остати у другом стању.

— Била је запала (у друго стање) с нека

квијем Васојевићем.

запат, -а, м. (заст.) ограђени дио има

ња, нешто што је у огради. — Имали

смо један запат у Осоје, па смо га про

дали. Запат је кад оградиш брањевину,

али ливаду.

запатат (се), -ам (се), свр. затворити

(се), закључати (се), замандалити (ce).

— Запатала се у кућу, па не пушта никога

унутра. Запата јарад да не отворе врата

и утечу.

заперак, -ерка, м. „Копиљан“ код

биљке, изданак који није родан. —

Почопли све оне заперке с лоза, они само

сметау, а не рађау.

запет, запнем, свр. 1. затегнути, на

вити, припремити неки уређај да функ

ционише под одређеним притиском, до

диром. — Запни та гвожђа дако се што

улови. Запе Милан пушку, рекох е ће пу

цат у Јована. 2. застати, запријети, за

држати се. — Запела му је пушка некако

за грану и опалила. Запео је у трећи раз

ред и никуђ даље.

запијукат, -чем, свр. 1. почети пију

кати (о пилету). — Виђи што су оно за

пијукала она пилад, 2. фиr. заватити, за

тражити помоћ (о дјеци најчешће). —

Виђећеш како ће ти бит ако ти запијуче

она нејач.

запириват, -ујем, несвр. 1. потпаљи

вати, налагати ватру. — Није се у та

дом запиривало од Митровадне. 2. фиг.

живјети, настањивати кућу. — Не запи

рује се у ту кућу одамно.

запирит, -ирим, свр. потпалити, упа

лити, заложити ватру. — Ојдох да по

музем козу а ти запиpи огањ.
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запиштат, -штим, свр. 1. пустити

писак, крик, звиждук. 2. затражити по

моћ у невољи. — Запиштала ми је она си

ротиња а не могу јој помоћ.

заплакиват, -ујем, несвр. тјерати

некога да чешће плаче, узнемиравати до

плача. — На заплакуј ту ђецу, што си се

помамила! Све ме ка сам мала била за

плакиваше Ђуро.

запландоват, -ујем, свp. смјестити

се у хладу и одмарати (о стоци). — За

пландовале су му овце под багреме, фиг.

одморити у хладу (о особи). — Заплан

довали смо пот Перове липе и тун смо

заспали, не знам ко не пробудио.

заплекат (се), -ам (се), несвр. запе

тљати (се), збунити (се). — Заплека се

у некакве работе с једнијем Талијаном.

Боим се е ћеш се заплекат у оно трње у

Гођене. Заплекали су га на суд, није умио

ниједну рећ.

запљаскат, -аскам и запљескат, -ес

кам и -ēштим, свр. зааплаудирати. — Кад

дође, сви запљаскаше ка један. Сва ђеца

запљескаше ручицама да поздраве новога

учитеља.

запљаштит, -им, свр. 1. ошамарити.

— Умири се, немо да те запљаштим да ти

се стужи! 2. фиг. увриједити. — Гадно га је

с тијема ријечима запљаштио пред људма.

заподит и заподит, -öдим, свр. попо

дити, попатосати. — Нијесам још мању

собу заподио а имам штице. Кужину ми

је Душан заподио.

запојат, јем, свр. запјевати. — Запој

те нешто! Чим су дошли, сватови су за

појали једну чудну пљесму.

запомагат, -ăжем, свp. и несвр.

(за)тражити помоћ, (за)ватити, (зајја

укати, (за)врискати. — Запомагаше она

несретња ђеца ка виђеше е ће га убит.

Запомагала сам и звала комшије, али ме

нико не чу. Ето га ђе запомаже у кућу.

запот, -а, м. запоћеност, ознојеност.

— Лакше подносим зиму нбљето, кад ме

уфати они запот, не знам што бих учинио

от себе.

запотиг (се), -öтим (се), свр. озноји

ти (ce); уморити (се). — Од чеса си се

толико запотио? Данас сам добро запо

тио синове, радили су ка никад.

запошит (се), -öшим (се), свр. замо

тати главу (нарамом или чим другим),

забрадити (се), убрадити (ce); уп. пошит

(се). — Запошила је главу, ни чело јбј се

не види од Вацулета. Што си се запбшћo

тијем пасом ка Малисор? Запоши то ди

јете ако ћеш ш њим наизван — да не пре

лади. Што се оно Јованка запошила цр

нијем врцулетом?

запрагнут и запрагнут, -ăгнем, свр.

3. л. jд. аор. запраже и запрагну преста

ти с давањем млијека (о домаћој лLњеч

ној животињи), нестати (о млијеку):

уп. запраћ. — Запрагла га је крава, не да

ни телету. Не да јој ђетелину е ће га за

прагнут. Шаруља ће да запрагне о

Божићу, тадер морамо куповат варанику

све док се отелii.

запрасит, -асим, свр. понијети се као

свиња (у храни, у односу према другима

и сл.). — Она ћаше запраси у чију било

кућу, и све долазаше око ручка али

вечере. Запрасио и ćеди међу стиднијема

гостима, ка да је и он какав гос. Кућ си

запрасио преотија долина, погибија ти

пукла!

запраћ, -гнем и -жčм, свр. заустави

ти, прекинути давање млијека: уп. За

прагнут. — Запражу овце вазде прије

коза. Запрагле су ми обје краве, оће за

три неђеље да се теле. Шаруља никад не

запраже, саста(в)ља варевину.

запра:нтат, -штим, свр. 1. запуцати,

залупати. — Ђе оно запрашташе пушке,

да се ко не поби? Кад запрашта митро

љез, мој брате, сви утекоше. 2. фиr. поче

ти оштро говорити. — Запрашта је на

ђецу ка да су му она крива.

запрдат (се), -рдам (се), несвр. заго

варати (се), забављати (ce); ометати.
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— Запрда то дијете док се не врнем, оли.

Ето га на ливаду ђе запрда сеоску ђечур

лију. Немо га запрдат е ће да ради нешто.

Запрда се мали оном играчком љепота

божа.

запрдиват (се), -ујем (се), несвр. за

бављати (се), ангажовати (се), загова

рати (се) нечим. — Што га дрониш и за

прдујеш, пушти га да учи. Запрдујем се

с овом ђецом по ваздан и то ми је поса.

Запрдиваше се с гуслима покојник сваки

дан, није мога нити је има што да ради.

запрега, -е, ж, пар упрегнутих живо

тиња (коња, магаради, волова и сл.). —

Саво и ја имамо заједничку запрегу за

öрање.

запрегнут, -егнем, свр. упрегнути. —

Ео ти моје магаре па га запрегни с твои

JeM.

запрезат, -ежем, несвр. упрезати. —

Јеси ли још запреза овога вбчића у рало?

Илија запрезаше магаре и краву и тако је

opa.

запрета, -е, ж. запретани жар (нпр.

увече) да би се од њега лакше потпалила

нова ватра. — За запрету је најбоља це

ровина, она доста држи жар. Разгрни ту

запрету да метнем cушина на њу.

запретат, -ћем, свр. 1. ставити у

врео пепео односно жар нешто да се пе

че, покрити жаром ради печења. — За

претала сам леб, теке што се није испека,

ćеди да ијемо. Запретала сам један ко

лачић да мала изије ка се пробуди. За

претала сам мало кpтоле да се испечу за

вечеру. 2. фиг, а сакрити нешто затр

павајући га земљом или га уопште кри

јући на било који начин. — Запрета је он

паре на сигурнб мјесто, не бој му се.

Бљеше мачка запретала миша земљом,

дати да га чува за мацад. Неко бљеше за

прета ужицу у сметлиште. б. загубити

нешто. — Некб ми је од вас запретало

ону бритву бријаћу, да нијесте што

остpили ш њом?

запријечит, -ијечим, свр. заградити;

забранити, омести. — Запријечила сам

доње ждријело новијема драчама, поče

кла сам их косијером таман онбђен. За

пријечило га нешто те није доша. Запри

јечили су били блок код габељскија кућа

и никога нијесу пуштали да ижљеже из

Града.

запроштан, -шна, -шно важан, зна

чајан (о свецу). — Ни на један запрошни

светац не ваља работат. И Цвијети су за

прошни светац.

запрчат, -рчам, несвр. задизати. —

Почео је ђевојкама да запрча раше, ео

количак је. -

запфчит, -им, свр. задићи, подићи. —

Бљеше јој запрчио рашу и да не дођосмо,

ко зна што би било. Запрчи капак да ти

видим око.

запунут (се), -yнем (се), свр. умрије

ти (о малом дјетету или старој особи).

— Припазите да се она баба не запуне е

је једном ногом у гроб. Синбћ је запуну

ла она некршћена шћер Драгишина, да

нас те да је копау.

запучит (се), -им (се), свр. дугметом

затворити дио одјеће. — Запучи

кошуљу, нећеш тако излазит. Вазде је

одио са запученијем џамаданом. Што си

се запучила, је ли ти студено?

запуштит (се), -им (се), свр. запусти

ти (се), не марити много о изгледу. —

Запуштила је ђецу грдно, сад јбј се то

свети. Што си се тако запуштила, како то

изгледаш?

заравањак, -ањка, м. зараван мале

површине. — Прођосмо поред једнога за

равањка, не бљеше виши од двије ове

куће. Пушти бвце на та заравањак, наће

нешто да чупну.

зарадит, -адим, свр. 1. радом добити

нешто (надокнаду, ствари и сл.). — Сви

кои су одили у Америку зарадили су нако

ови наши. Зарадио сам у Војводину три

ста кила жита. 2. фиг. стећи нешто што



заранак—застиђе 117

је негативно, изгубити. — Сви смо у

Подгорицу зарадили грозницу. Фино да

нас зарадих — просу ми се демиџана

пуна ракије.

заранак, -анка, м. рањење, рано ус

тајање; уп. уранак. — Свако јутро на за

ранак ћерам живо у пашу. Пријед се оди

ло на ђурђевданске заранке стално, а сад

нема више тога.

зарезиват, -ујем, несвр. (најчешће у

негацији) марити, узимати у обзир. —

Није он зарезива ни цара ни ћесара, нб

је радио по своме ћефу. Кö, зарезује она

родитеље ка да их нема.

зарећ се, -чем се, свр. дати ријеч,

обећати. — Зарекли смо им се да ћемо

доћ тачно на вријеме. Зарећ ћу се у сваки

манастир да је тако.

заризикат, -ам, свр. ући у ризик. —

Заризикаћу да посијем ово ćеме, да га

провам. Заризика сам што сам наручио

онблико кpтоле.

заријезат, -ијежем, несвр. (обично у

негацији) поштовати, уважавати, узи

мати у обзир... — Не заријеже Марко ни

кога, ни цара ни ћесара.

заробит (се), -öбим (се), свр. 1. узети

у плијен, заробити. 2. премного (се) ан

гажовати, жртвовати (се), изгубити

слободу дјеловања. — Заробили су она

кву ђевојку у кућу и не пуштау је нигђе.

Заробила се међу онблико ђечине и не

гледа бијелога дана.

зарок, -а, м. опклада, заријецање, га

ранција. — Ео, под зарок да тун нема ви

ше од десе кила. Оћеш у зарок да ћу пре

скочит ови конаваљ“. Нема тун зарока,

дрш што си уфатио. Ево под зарок да ћу

га погодит опрве. Не прича ми о твојему

зароку.

зарука, -е, ж, примање прстена или

другог обиљежја обећања дјевојке за

брак, вјеридба. — Зарука се чини ка се

њих двоје договоре да ће се узет, па ње

гови долазе њенијама и заручују их или

вјеривау.

засад, -а, м. расад, расадник, млади

воћњак. — Ове године имамо фин засад

за купус. Немоте ми газит по засаду е

неће нић. Лијеп ти је они засад слива у

Вишњу.

засадит, -адим, свр. усадити, посади

ти више биљака на одређеној површини.

— Јучен смо засадили лук, нијесмо могли

пријед. Дако засадиш оне лозе код јабу

ке. Засадио сам кpтолу на цијелу долину.

засвpдлат, -ăм, свр. почети сврдла

ти, пробити сврдлом. — Засвpдлај га та

ман бђен, или мало доље, фиг. осјетити

оштре болове као да се сврдлом пробија

болно мјесто.

засиктат, -тим и -икhем, свр. почети

сиктати (о змији). фиг. оштро напасти

ријечима, злочесто проговорити. — Кад

ме виђе, засикта на мене, мишљах е ће

ме кап убит. Чим сам доша, обље засик

таше на мене, оће да ме здробе.

заслабит, -им, свр. заболовати и ду

же боловати. — Заслабили смо још је

сенас и никако не не пуштаје. Кат чељаде

заслаби, ништа му није добро.

заспучаница, -е, ж. игла којом се за

пуча одјећа. — Запучи се сад заспучани

цöм па ћемо пришит пулу потље, ка се

врнеш.

застават, -јем, несвр. затицати, на

лазити при доласку. — Нијесмо у кућу

ка смо дошли ниједно заставали, дати су

били отишли да врху шеницу. Ако не

стигнеш за по сата, нећеш га застават

живога.

застида, -е, ж. онај од којега долази

стид, срамота, стид, уп. застиђе. — Не

може ти од њега доћ ништа до застиде

прет свијетом. Застида ми је од ње пред

народом.

застиђе, -a, c. неко или нешто због

кога/чега се треба стидјети (обично је

то особа која изазива својим понашањем

гњев и непријатност сродницима), стид,

срам, понижење. — То је застиђе пле
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менско, а не саплеменик! Није то син, то

је застиђе и фамељи и селу. Од ње ни је

вазде долазило застиђе, ништа љуцко.

Била је, несретница, застиђе за село а

некмоли за фамељу, а она то није

oćећала.

застранит, -аним, свр. поћи кривим

путем. — Требало је да идете ониjeм до

њиjeм путом, овако сте млого застрани

ли, фиг. скренути с основне идеје, с тра

сираног правца, претјерати (у нечему).

— Застранио је от Партије па су га

ишћерали.

застуђет и застудит, -дим, свр. по

стати хладно, захладнити. — Добро је

застуђело ео неколико дана. Застудиће,

изгледа, брзо, а ми још нијесмо дрва če

кли, фиг. захладнити односе. — Застуђела

је према нама, не знам што јбј је.

заступат, -упам, несвр. 1. заклањати,

ометати. — Мичи се отoлен, али не

видише ми заступаш сунце. 2. предста

вљати, замјењивати. — Он не заступа

свуђ, па ми не идемо на коференције.

засукат, -учем, свр. 1. увити, уврну

ти. —Засучи му руку, па ти неће мрднут.

2. Задићи, заврнути. — Исправи те чара

пе, видиш ли е су ти засукане. Што си

засукала рукаве, зар ти није студено.

Засучи рукаве да ти виђу руку.

засут, заспем, свp. ставити жито у

млин за мљевење. — Засули су шеницу

па ћу причекат док се све самеље да за

спе мој умертин.

заéедочит, -им, свр. посвједочити,

потврдити, загарантовати. — Засе

дочио му је Блажо е био дома кад је укра

дено месо. Оћеш ли ми заседочит у суд

да га нијесам така?

засенак, -čнка и засенка, м. засјенак.

— Пушти их у ни засенак од липа, тун

ће запландоват.

заéенит, -им, свр. засјенити. — Што

си стала тун, али не видиш е си ми засе

нила виђело.

„w

засес (се), -дем (се) и засеђет (се),

-дим (се), свр. премного се задржати у

гостима, засјести. — ЗаČеђех се, а живб

ми је у појату! Немо тамо засес па да не

умијеш кући доћ! Ако заседеш, опо

знићемо.

засећ, -чем, свр. засјећи.

затáћ, -кнем, свр. Закачити, стави

ти. — Затака сам на трешњу страшило

да се страше тице. Бљеше Беца затакла

некакав шешир и тако иде проз село, ми

сли, дати, е у град. Ђеца су му затакла

реп и тако иде проз Град.

затиска, -č, ж, чеп, затварач. — На

прави ми пешес затиска за ове боце,

можеш и од окласина. Не ваља ти та за

тиска на боцу, просуће ти се успут раки

ја.

затискат, -искам, несвр. зачепљива

ти, затварати. — Свакојега прољећа мо

рам затискат рупе откртичњака по лива

ди. Ја ћу сипат у боце, а ти их само за

тискај нечим.

*". затискач, -а, М. чеп, запушач. —

Имаш ли какав затискач за боцу, не могу

је овакб носит?

затискиват, -ујем, несвр. затварати,

Зачеil, bliВаIllitt.

затиснут (се), -нем (се), свр. зачепи

ти (се), затворити (се). — Затисни боцу

шпињбм да не источи. Затиснуо му се

нос, па не може дисат. Затисни ону рупу

на ливаду да се што из ње не извуче. Што

не затиснете оне шмаге по зиду, може се

у њих нешто укотит. Затиснула се она

рупа на бистијерну. Затисни буpило чим

било, изгубила сам шпиње.

затицат, -чем, несвр. 1. качити, вје

шати, стављати. — Барјактар затиче

барјак на кућу и рачуна с те му на њега

затаћ кошуљу, 2. застајати. — Нијесмо

ниједно затицали дома, сви бјеху негђе

пошли.

затоп, -а, м. Кајмак или чварци пре

кривени слојем масти (или лоја) с ци-belt
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дужег чувања (да унутра не допире ва

здух). — Направили смо затоп од онога

скорупа што смо љетбс купили. Метнула

сам скоруп у затоп. Направили смо затоп

од жмира, ваљаће зимус.

затравит, -ăвим, свp. I. 1. обрасти

правом. — Затравићу ову долину догоди

не. 2. замађијати, опчинити. — Затрави

ла га је Циганка нечим. Је ли те Милева

затравила те се не одмичеш од ње?

Мићун је шенуо ка да га је затравила она

ђевојка што је оставио. Затравиле су га,

веле, биле виле. П. — се прекрити се тра

вом, озелењети. — Ове године се ливада

пријед затравила но ланик.

затрајат, -jčм, свр. задржати се мно

го, окаснити. — Немо затрајат нб се брзо

врни. Затрајах код Маре, а шћела сам

брзо доћ но ми не даде док не свари

кафу.

затрке, прил. из залета. — Лако ти је

да га затрке прескочиш нб прова ка ја с

мљеста.

затужет и затужит, -жим, свр. поче

| ти нарицати, закукати. — Речите Миру

ни нека затужи, она умије. Кад је

затужела она на(ј)млађа шћер, нико није

оста а да није заплака.

затулит (се), -улим (се), свр. угасити

(се); уп. утулит (се). — Ео се затулила

фуруна, оћу ли је запаљиват? Затулиле су

комшије Стевову појату а сва би изгоре

Лa.

затућ, затучем, свр. онемогућити на

предовање, прекинути нешто у расту,

хтјењу и сл. — Био је паметан момак, нб

су га затукли они звpндови у кућу, не зна

се ко(ј)е је от ко(ј)ега шашавије. Затука

сам ове шипковине па не прцау ео двије

године.

затуцат, -уцам, несвр. заглупљивати

онемогућавањем нормалног развоја и по

нашања, засијецањем онемогућити биљ

ку да се развија. — Кад је мала била, сви

су је затуцали, па ето виђи каква је сад,

не зна, кукала, ништа. Да ову џању није

сам затуца, била би данас ка буква, изр.

у кам затуцати клети. — Куне, у кам за

туца, којој је поčека лозе.

заћорит (се), -брим (се), свр. 1. ура

дити нешто наслијепо, непажљиво по

ступити (особито у кретању или при

куповини). — Заћорила прео ливаде,

ништа јбј се не тиче што је забрањена.

Куђ сте заћорили преотија долина, паса

милети! 2. загледати се у нешто или не

кога не видећи суштину, обманути себе;

завољети нешто или некога некритички,

не видећи му мане. — Заћорила у њега,

па никога другога неће да види. Заћорила

се у онога јадова, мисли с нема од њега.

љешега момка. Што си се заћорио у њу,

ка да је једина у свијет?! Заћорио је у

ауто ка да је у њега сво злато овога сви

јета.

заувар, прил. од користи (је), кори

сно (је). — Покоси оно мало траве, заувар

је, ваљаће теладима. Заувар је да поку

пим све ове гране, ваљаће за огањ.

зауварно, прил. од користи (је), зау

вар. — Крпим стару робу, зауварно ће бит

ђеци да носе сваки дан. Зауварно је да

прије кише поберемо грожђе. Биће зау

варно да донесеш што било.

заударат, -ам, несвр. смрдјети. — За

удараш на ракију, ђе си то пио? Није ни

каква чистуница, сва заудара на балеге.

зауздат, зауздам, свp. I. 1. ставити

узду (на коња или магаре). — Јеси ли до

бро зауздала коња, да ми се не отргне?

2. зауставити, смирити, укротити. —

Да га нијесу у кућу зауздали, ко зна што

би радио од људи. П. — се фиг. заустави

ти се, смирити се, контролисати се. —

Заузда се кот пријатеља, немо премлого

пит, и припази што причаш!

заулариват, -yjčм, несвр. стављати

улар на главу животињи.

зауларит, -арим, свp. ставити улар

(врсту узде) коњу или магарцу, заузда
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ти. — Зауларио сам магаре, па га мош

водит. Зауларићемо коња, и дијете

можеш за њега послат. фиг. укротити,

обуздати. — Добро га је она Брцкиња за

уларила, нема више скитања од ђевојке

до ђевојке.

зауминут, -инем, свр. 1. заобићи, про

ћи. — Заумини их ти, немо ш њима одит,

нб прођи. 2. потјерати пред собом. — Ко

је оно зауминуо Николине браве? Зауми

нуо оне пешес момака ка да су бвце, то

само њему баста.

заустит, заустим, свр. покушати ка

зати, рећи, поменути. — Бљеше заустио

нешто да рече, али му се окиде дух. Не

смијеш ме више никад заустит на твоја

уста!

заутупит, -им, свр. у говору бити

упоран у неком ставу, упорно нешто

тврдити, упорно инсистирати на нече

му, бити одлучан, почети упорно прича

ти о једној ствари: уп. утупит. — Зауту

пила је, оће да иде па оће. Био је зауту

пио да иде и није било друге. Мајо зау

тупио да га мрзе па да га мрзе. Кад он

заутупи да прича, никад га зауставит. За

утупила Милица, па само о сиромашти

НИ,

заушнице, -ица, ж., pl. t. врста обо

љења (ушију и околног ткива). — Ако

ђетић преболи заушнице, то може потље

на бубреге али мошње да пријеђе.

зафајду и завајду, прил. од користи

је, корисно је. — Биће зафајду да покоси

мо и оно на брежину. Завајду ти је то

мало пензијице.

зафалит, зафалим, свр. захвалити.

зафалнос, -сти, ж. Захвалност.

зафаљиват, -ујем, несвр. Захваљива

iliи.

зафатан, -тна, -тно в. заватан. — Је

ли ти зафатна она мала бачва, ако није,

узела бих је да преспем у њу неко вино.

Зафатан ми је боцун от кила, па ти ео

ови мањи. Сви суди су ми зафатни, ни

један немам празан.

зафатат и заватат, -ам, несвр. захва

tПајти,

зафати г и заватит, -им, свр. 1. Захва

тити, заузети. 2. добити надокнаду, за

радити. — Ове године сам од фрута за

фатио добре паре. Зафатио сам от сијена

паре те сам купио краву. Завати ми мало

ВОДе.

зафитиљит, -иљим, свр. 1. направи

ти фитиљ од нечега, нешто направити

у виду фитиља. — Зафитиљи ми те нови

не да метнем у њих ово ćеме. 2. усукати

бркове, уфитиљити бркове. — Он је ва

зде волио да зафитиљи брке, никад их

није пуштава велике. 3. заколутати очи

ма (нпр. при пијанству), напити се. —

Изгледа га је добро зафитиљћо, не може

се држат на ноге.

зафбшит (се), -öшим (се), свр. убра

дити (се), обмотати главу крiом или ка

квим шалом, платном и сл. — Да нијеси

премлого зафбшила ову малу, неће јбј, ја

мислим, бит студено. Зафоши нечим гла

ву да те не убије вљетар.

зафркават (се), -јем (се), несвр. зеза

ти (се), налити се. — Немоте овога ма

лбга зафркават, доша ви је у госте! Никад

нијеси озбилан, но се стално зафркајеш.

зафркнут (се), -нем (се), свр. зезнути

(се), обманути (се). — Сам се зафркнуо,

ништа му ја нијесам крив. Вала, ако ми

дође с палуке, и ја ћу њега зафркнут.

зафркунит се, -уним се, свр. поста

ти фркун односно фркуница (адоле

сцент), ући у период пубертета. — За

фркуниле су ти се обље ђевојке, сад их

припази, то им је најгоре вријеме.

зафрљакнут, -акнем, свр. бацити на

глим трзајеat; уп. Зафрљачит. — Зафр

љакну га у оне купине ка да је био перце.

зафрљачит, -ачим, свр, бацити на

гло, одбацити од себе оштрим трзајем.

— Зафрљачио ти је Мишо дудук низ до
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лине, наћеш га у те драче. Зафрљачи који

кам на те браве да не иду на ђетелину.

Остави ту лопту ећу ти је зафрљачит у

шипковине. Зафрљачићу ти ту музику у

Зграде, не могу те по цио дан слушат ка

ко торокћеш!

зацаклит (се), зацаклим (се), свр. за

сијати (се), обасјати (се), бљеснути. —

Кат чељаде попије, зацакле му се очи.

Кад је есплодирало, зацаклило је све окб

куће.

заценит се, -еним се, свр. угушити

се, изгубити моћ дисања. — Али не

видиш е се заценила от плача.

зацерекат се, -ам се, свр. (пејор.) за

смијати се. — Кад му рекох, зацерека се

ка да сам река нешто што не ваља.

зацицат се, -ицам се, свр. престати

расти, остати неразвијен, задржати се

на одређеном узрасту (уопште о живом

бићу). — Ово се куче зацицало и не мрда,

остало је мало ка маче. Што се зацица

ови мали, ео некб доба не мрда, преста

је да расте. Зацицале су се ове смокве

како смо их посадили, ниједна није мр

дала. Ниједан струк дувана није прца, за

ЦИЦаЛИ су се сви на оно ка смо их уса

дили.

зацмиздрит, -им, свр. заплакати, по

чети плакати. — Што је зацмиздрила

Милена, да је нијеси тука?

зацукат, -ам, свр. закуцати. — Зацука

сам три-четири клинца с доње банде,

дако издрже. -

зацуљат (се), -yљам (се), свр. заљу

љати (се). — Зацуља га мало, па ће се он

погле сам цуљат.

зачас, прил. у зли час. — Зачас га да

богда попио, али не знаш е не смијеш

ђáољу кап попит! Зачас га дошли овамо!

зачестит, -естим, свр. учестати. —

Зачестио је у потоње вријеме те сваки

дан доди.

зачикавање, -а, с. гл. им. од зачика

ват. — Што ће ти оно зачикавање Нико

лића! Стално долази с некаквијем зачика

вањем, некаквијем изазивањем.

зачикават, -ујем, несвр. задиркива

ти, (нападно) изазивати некога. — За

чикује ови млађи старијега сваки дан, па

га стари сваки пут добро избије. Не за

чикуј мирне пролазнике испрет куће. За

чикује пса, заклаће га данас.

зачкољица, -е, ж. ситна свађа, не

споразум настао усљед вербалног суко

ба. — Досад међу нама није било зачко

љице а камоли озбилнијега сукоба.

заџибрит, -им, свр. (пејор.) запуши

ти, почети пушити. — Јеси ли заџибри

ла, у нбс ти се наша! Узела цингар и

заџибрила ка Турчин.

зашарат (се), -арам (се), свр. почети

добијати шарак на грожђу, тј. плаву бо

ју на неким зрнима која показује да је

грожђе почело да зри. — Зашарала су се

по Загарачу грожђа већ увелико, за десет

дана ће ваљат зобат. Дођи кад зашара

грожђе. -

зашегат, -ăм, свp. скратити инега

њем, тестерисањем. — Зашега сам ноге

столици, оила је превисока.

зашпињит, -им, свр. зачепити (шпи

њом чепом). — Зар нијеси имала су чим

да зашпињиш ови боцун нб окласинбм?

збиколит, -им, свр. фиг. а заокупити,

убиједити нападним понашањем, при

нудно навести на нешто, принудити; уп.

обиколит. — Збиколила га је ђаоља бик

на. Збиколише га они момци и ојде ш

њима у крађу. Боим се е ће те збиколит

она злочеста фамеља да се удаш за онога

аветника њиховога. б. окружити, опко

лити. — Збиколили су га били Турци,

није има куђ. Ако те збиколе пашчад,

бјеж на какво дрво.

„“ - v.

збјагња и сјагња (само ж. род) бре

менита, с јагњетом у утроби (о овци).

— Жуја је збјагња. Дате овијама збјагњи

јама више ситнога сијена.

збогом, прил. довиђења.
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збоит, -а, -о који је чврсте конструк

ције, који је дебељушкаст али жилав (о

човјеку). — Сви су они онако збоити,

мали и здепасти али јаки.

збојац, збојца, м. невелика мушка

особа са чврстим тијелом, лушка особа

збијених и чврстих мишића. — Не можеш

се ти јакат с ониjeм збојцем, обалиће те.

збор, -а, м, говорење, зборење. — Не

ваља ти онакви збор ништа, други пут се

припази што пред ким збориш!

зборит, зборим, несвр. говорити. —

Зборила ми је мајка да не слушам свакб

га, нб је не послушах, па ево овако

прођох.

збориште, -а, м. мјесто окупљања. —

Збориште Загарчана је дуго био Петро

вач. Нашли су збориште на ливаду,

оћерај их отолен.

зборовање и зборовање, -а, с. гл. им.

од збороват. — Достаје, вала, више тога

вашега зборовања, никат те нема дома.

збороват и збороват, зборујем, не

свр. учествовати, договарати се на збо

ру. — Оћете ли ви што радит или ћете

цио дан збороват?!

зборџија, -е, м. говорник. — Мало је

у наше племе било зборџија ка што је био

Милош.

збритвит, -им, свр. фиr. a. утећи. —

Чим га је видио, збритвио је низ долине

ка свећица. б. појести халапљиво и брзо.

— Вели е болесна а јутрбс је збритвила

пун сан варанике и леба.

звек, -а, м, 1. звечање, галама, ларма,

звоњава. 2. спрдња, смицалица, груба ша

ла. — Направише с онијем јабанцом звек,

није се умио окренут. 3. спадало, шаљив

чина; нерадник, забушант. — Нијесмо

могли цијелу ноћ заспат од онога звека

Милене, све је причала неке шале да смо

пуцале о смијеха. Не дира(ј)те тога звека

да се што не излаје. Прави је звек, не

може она нигђе што неће направит шалу

или спрдњу. 4. неред, гужва, русвај: не

пријатност, чудо. — Какав се оно звек

чини пред Задругом? Направише звек,

полом. Звек ће се данас направит с они

јем народом ако се не умијеша милиција.

Направи звек Јован кад дође, бљеху му

ђеца čекиру затупила. Не знам што ћу,

наша ме звек од Мируне, оће да јој на

силу продам ону долиницу до њезине.

звека, -č, ж, звоњава; звук који се чује

када се метални предмети ударају један

о други. — Какав је данас светац те се

јутрбс чула звека звона на Ждребаник?

Кад гођ Милица пере суђе, чује се звека

ужица и пљатова.

звекнут, -нČм, свp. I. лупнути у не

што метално тако да се чује особен

звук. П. — се бити у позицији изигравања,

лошег гласа, бити у покори. — Звекнуло

се с тобом, дабогда! Боим се č ће се звек

нут ш њим, тамо га познају добро. Звек

нуло се ш њом мимо иједне друге, нема

jбј повратка више.

звекнут се, звекнем се, свр. десити

се (о звеку, непријатности, невољи, злу

— о личности). — Звекнуло се ш њом

што није ни с једном другом у Црну

Гору, то је теже но да је родила копиле.

Нембте да се звекне с вама, чувате се!

звецат се, звецам се, несвр. ружно

(се) говорити о некоме, бити оговаран,

псован и сл., калијежити се, добијати

негативне карактеристике, срамотити

се, правити себи непријатности. — Зве

цало се ш њом цијело село ка су чули

што је радила с момцима. Калијежи се и

звеца с оном млађбм по Титограду, пуца.

брука а они ништа не знау. Звецау се ш

њим по Подгорици ка да је полудио. Не

ка ништа не прича, све су се ш њом зве

цали ка је била у Пећ.

звечан, -чим, несвр. звонити, одјеки

вати. — По цио дан нешто звечи у ну

јаму ка да се у њу ђаоли коте.

звизна, -е, ж, нестабилна жена, која

грубо и галамџијски наступа, причалица.

— Реци оној звизни да ме не олајава, e
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ћу јој шију заврнут. Бљеше то звизна, ка

лијеж. Доша с оном звизном од Милице.

звијер и звијере, звљерета, с. 1. ди

вља и крволочна животиња. — Нема по

овијама нашијама брдима звљеради, нако

покоја лисица, а вук ријетко доди. 2. фиг.

жустра мушка особа. — Бљеше звијере

ка он, ништа му није могло утећ.

звијерат, звијерам, несвр. 1. гледати

унезвијерено, гледати нападно час један

час други предмет или лице. — Звијераше

очима ка да тражаше нешто што је изгу

била малопријед, 2. фиr. лутати, тума

рати. — Ништа не ради теке што звијера

от куће до куће.

звијерац, звијерца, м, 1. звијер. —

Упа је био нечесови звијерац у тор и све

бвце је грдно испрепада а није закла ни

једну. 2. фиr. жустра мушка особа,

outfПра мушка особа. — Сонијем Звијер

цем ништа не можеш нако на лијепу.

звијук, -а, м, 1. звиждук. — Чујаше

се некакав звијук у ну долину, сигурно

Блажо фаби овце. Чим чујем звијук нис

Присоје, знам да Милан ћера козе и краве

с паше. По цио дан се чује звијук чобана

изнад џаде. 2. фиг. спадало, вјетропир,

луталица, скитница, лијенштина, нерад

ник. — Прође они звијук овудијен мало

пријед и не назва ни "Помага бог“. Они

ми млађи звијук не ради ништа, но по

цио дан зановијета. Можете ли што оно

ме звијуку Милану.

звијукање и звијукање, -а, с. гл. им.

од звијукат. — Остави то звијукање у

кућу, купе се мишеви! Он воли звијукање

по селу, а неће да ради ништа.

звијукат и звијукат, -учем, несвр. 1.

звиждати. — Звијуче по цио дан за ов

цама, то му је музика. 2. фиr. Скитарати,

беспосличити. — Звијучем по селу,

ништа подбог драги не радим, одмарам

мозак.

звиркат, -ăм, несвр. последивати ви

рећи. — Не звиркај пут села нб се обрни

томе што радиш!

звјерињак, -а, м, 1. мјесто гдје живе

звијери. — Изгледаје лисицама звјерињак

у ну шуму изнад Уша. 2. фиг. мјесто гдје

су лоши односи међу људима (кућа, каква

фирма и сл.). — Ка смо уљегли у ни звје

рињака не кућу, свакб са своје банде за

гракта.

звpк, -а, м, чигра. — Направио сам

малбме звpк од рондолице, забавља се.

фиг. врло покрет њива особа, особа која

врлуда тамо-овамо, нестабилна особа.

— Речи ономе звpку да се скраси више,

вријеме му је. Дођи са ониjeм звpком, он

је добричина.

зврка, -č, ж, зујање, лупњава метал

них предмета, брујање мотора (обично

авионског). — Чује се некаква звpка иза

брда, ка да је авион или какав камион.

звpндало, -a, c. особа која звpнда, ко

ја лута тамо-овамо, беспосличар (тако

се може назвати и Пceто или др. оси

вотиња која воли да лута). — Какво је

оно звpндало да га бог убије, никад да се

скраси на једно мјесто. Идеш ли с онијем

звpндалом Петровијем у рибу?

звpндат, -ам, несвр. лутати; беспо

сличити. — Ништа не чини нако што

звpнда по селу.

звpндов, -а, М. неотесанко, скитни

ца; непаметна мушка особа. — Што ће

ти Марин звpндов, тражи паметнијега

момка! Звpндов је, не умије кући доћ.

зврњок, -а, м. зврчка, ударац прстом

затегнутим помоћу палца; уп. фрњок. —

Удри му два звpњока у чело и смириће

Се..

зврс, зврсти, ж, врста минерала жу

те боје који се употребљава за израду

црепуља (мијеша се са земљом). — Зврс

је доносила управ из Гарчића, није без

њега могла правит препуље. Направила

бих црепуље нб немам зврсти.

зврчање, -a, c. зујање. — Какво је оно

зврчање у Задружни дом, да што не мај

сторишу око онија машина?
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узврчат, -чим, несвр. зујати, звечати.

—Има једна змија што зврчи кад иде. Не

што ти зврчи у трактор. Кад звони, ови

сат млого зврчи. Звpчи негђе авион у да

љину, али се лијепо чује да је то он.

Звpче ми ћирикавци око куће чим сване.

зврчит, -им, свр. оштро и нагло уда

pити, треснути. — Звpчило га је нешто

у сре чела, није грома чуо. Звpчило те,

дабогда, у луду главу! Звpчи ме нешто с

крушке.

зврчка, -е, ж. 1. играчка направљена

од калема конца или др. дрвета — за

окретање, звpк. — Оли ми направит

зврчку од ове рондолице? 2. ударац сред

њим прстом у чело. —Ударићеш ти мене

па ја тебе по три зврчке. фиг. ситна под

вала. — Вала сам и ја њему ударио

зврчку, неће му падат нам да ми више

подваљује.

згибеније, -а, с погибија, пропаст (у

емоционалном говорењу). — Никога није

задесило згибеније ка његову фамељу,

онакво двоје ђеце бјдоше за неђељу. Ова

кво вријеме је згибеније свијета.

згодан, -дна, -дно лијеп, погодан. —

Згодна је шћер Блажова ка вила. Згодна

је ова ташна за књиге.

згодит, згодим, свp. I. погодити, уда

pити (често у клетвама). — Згодио га је

у срце, тешко га је ранио. Згодио ме

Бранко каменом у вр главе, закрвавило

ми је. Умирите се, стријела ве згодила!

П. - се 1. погодити се. — Згодио се ле

вором у ногу. 2. десити се. — Згодило се

то тачно пријед Ружичинбга рођења.

згоднуљав, -а, -о који је досталијеп,

уп. Љепушкаст. — Згоднуљава му је жена.

зграда, -е, ж. издвојена долиница,

обично ограђена, обрадива. — Имамо

бњен једну зграду, на њу садимо дуван.

Ето каква је, она зграда не ранила.

зградица, -е, ж. мала, обично ограђе

на, површина обрадиве земље, мања згра

да; уп. зграда. — Посијаћу ону зградицу

лука, и за нас доста.

згријешит, -ијешим, свp. добити ван

брачно дијете. — Била је згријешила с

једнијем Његушом.

згруват се, -ам се, свр. угрувати се,

пасти у дубоку провалију (обично о пре

возном средству). — Пала сам и згрувала

сам се сва, чини ми се е сам сломила јед

но ребро. Погинуо је ка се трактор згрува

низ Јамску страну.

згрушават се, -јем се, несвр. згушња

вати се. — Успи мало воде у клак да се

не згрушаје е неће ваљат ништа. Усирила

сам нб неће нешто да се згрушаје ова ва

равина.

згрушат се, -ам се, свр. згуснути се.

— Згрушала се јутрошња варевина, да

није крава што болесна.

згурит се, -им се, свp. скупити се,

згучити се, погуpити се. — Згурио ти се

стари, нема га више ни половина. Што

си се згурила у та ћошак, мрдни се мало!

згучит (се), -им (се), свр. 1. скупити

(се), згрчити (се), савити (се). — Згучила

се у ћошак, бои се да је не бијем. Згучила

се на столицу у рожник и ништа не

прича. 2. стијеснити се. — Згучили смо

се били сви испот стуба. 3. сакрити. —

Згучила сам неке паре под сламницу, па

ћу ш њима купит понешто најпотребније.

Згучила сам мало пара да му дам кат

пође у војску. Згучила је толике паре, а

неће јој ваљат.

здепас, -ста, -сто 1. дебељкаст и они

зак, крут. — Здепаста је а има ноге ка

слутка. Мило је здепас, широк у плећи,

а омален. 2. масиван (о предмету). — Не

како ти је здепас ови товар на коња.

здепац, -пца, м. мушка особа малог

раста с набијеним мишићима. — Припа

зи да се не уфатиш у кости с ониjeм здеп

цом, сломиће те!

здизат, -жем, несвр. силазити са сто

ком са планине или из вишег предјела у
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нижи. — Ми смо пријед кад нијесмо оди

ли на Лукавицу љети здизали на

Почкаље, имали смо колибу, а овамо

живб није имало воде да пије.

здипит, -им, свр. 1. нагло отићи. —

Здипио је пут Нишића прије зоре. 2. (но

вије) дићи, украсти. — Неко ми је здипио

испрет куће косу.

здић, -гнем, свp. саћи с планине са

стоком. — Таман смо били здигли с Лу

кавице кад је доша из Америке.

здоговћо, -а, м. договор. — Загарчани

су правили договбр или на Петровач или

на гумно попа Риста, а послије рата код

Задружнога дома.

здравина, -е, ж, здраво мјесто. —

Изили љетос мало у планину, на здрави

ну, поврућеш се. Здравина је оно ђе

ваша кућа. Нема онбуђен здравине, мала

pично је.

здравица, -е, ж. 1. поздрав уз пиће, уз

чашу. — Дичšм ову здравицу у здравље

свија! Здравицма смо се поздравили. 2.

боца пића као добродошлица сватовима,

посебним гостима и сл. — Изнијели су

здравицу сва овима сви из Драчице. Ус

пут су ни често износили здравице.

здравица, -е, ж. 1. здрава женска

особа. — Узми ти ону здравицу из Веле

стова, родиће ти крдо ђеце. 2. фиг. здрава,

родна земља. — У ону здравицу што гођ

усијеш, родиће.

здрављак, -а, м. радња за продају

безалкохолних напитака и посластица,

раширене биле послије II свј. рата. —

Није данас било друге но сам мора с Ми

лошем на Град у здрављак да ме части.

здренут и здренут, здренем, свр. зре

нути. — Јесу ли здренуле још смокве код

вас у Слатину? Здренула су већ свуђ

жита.

здријеват, -ијевам, несвр. зријевати.

здрио, -ела, -ело зрио.

здува и здуа, -е, Ж. 1, 2духа, дах. —

Немам здуве да изљежč4 3, ону страну.

2. ковитлац вјетра, вијарац (по народ

ном вјеровању, изазивају га здувачи), не

вријеме, олуја, Силан вјетар с кишом. —

Здува ми је распластила сијено на Бобо

виште. Послије оне здуве наљеже град.

3. узнемиреност, жестока љутња, мах

нитост, лудост, наглост. — Уфатила је

Јована здува, не дира га нако да направи

какво зло. Уфатила га је здува и мбра

учињет то што је наумио па да те сви

покрепат. Сачува ме боже оне здуве, оно

није у чисту свијес. Уфатила га је здува

што му нијесам дала паре за мбре. 4.

астма, задуха. — Бон је од здуе, не може

да дише. Никyђ од здуве не могу.

здувач, -а, м, 1. дух умрлога који иза

зива олује и (суве) вјетрове, вједогоња,

здухач. — Веле да је Милија био здувач,

па је љети раскрива све комшијске сто

гове. Здувач се скрије у вљетар. А ка се

здувачи заваде, онда пуне страшни вје

тар. Ка се неко роди у кошуљицу, веле е

ће потље бит здувач. Јака се у сну цијелу

ноћ са здувачима. Причала је како јбј је

сина оградио здувач. 2. вјетропир. —

Виђесте ли ми ђе онога најмлађега зду

вача?

здувача, -е, ж, намћораста, немирна

женска особа.

здyовит и здуховит, -а, -о плаховит,

жустар, немиран. — Тешко се ја ш њим

икад могу нагодит, он је здуховити од

иједнога чоека. Здуовита је била она Јо

вичина маска (= мазгај, нијесам гледа по

ганије.

здућит и задућит, -им, свр. нагло

отићи; уп. дућит. — ПIто сте здућили

онако брзо, нијесте ме ни причекали?

Задућио је јутрос низ долине, богоми не

знам ђе поша.

зевзек, -а, м. спадало, беспосличар. —

Пошљи ми онога зевзека сутра дако ми

поможе сађес стог, ионако ништа не

чини.

зевзечит, -им, несвр. шалити се, спр

дати се, изводити спрдњу с неким, зеза
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ти се. — Ајте, момци, кући и нешто ра

дите, не зевзечите овудијен сваки дан.

зекан, -а, м. коњ зеленкасто-сиве

длаке. — Ти, богоми, јашеш тога зекана

ка краљ.

зекоња, -е, м. во зеленкасте боје дла

ке; име таквом волу. — Мбраћу поћерат

зекоњу на пазар. И Шароња и Зекоња су

ми добри у рало.

зекуља, -е, ж, крава зеленкасте боје

длаке; име таквој крави. — Причека да

помузем Зекуљу, зачас ћу.

зелембаћ, -а, м, гуштер зеленкасте

боје. — Зелембаћи нијесу отрбвни, али

змије не смију да их нападау. Зелембаћ

је гуштер ка сваки, само што је зеленкас.

зеленаш, -à, М. припадник Политичке

странке, тј. противник уједињења 1918.

г. и присталица самосталне Црне Горе.

— Доста је Загарчана гласало за зеле

наше, а било је и онија кои су вољели

бјелаше.

зеленкорка, -е, ж, врста смокве, чија

кора и кад сазрене остаје зелена. —

Бранко има неколика коријена онија зе

ленкорка, не знаш која је от које слађа.

зеље, -а, с купус (раштан и бијели)

(Brassica). — Јутрос сам налила више од

пола струка зеља. Кастрадина је најљеша

са зељем.

зељов, -а, М. Пас сивкасто-зеленка

сте длаке. — Ижљеже на пут кот куће

Велишине некакав зељов ка теле и има

ме растpћ да се не одбраних овом шта

пљугбм.

земан, -а, м. вријеме, доба. — Доша

је земан да се крију свои од своија. Земан

је више да се ћера живб на пашу.

зера, -е, ж, нешто мало, мрвица, мало

парче, мало времена. — Да зеру леба

томе пашчету, гладно је. Сачекате ме

зеру, одмах ћу стић.

зерде, -a, c. (заст) алва. — Ми смо

пријед алву звали зерде. Изио би да му

се, вели, испече мало зеpда, и то је све.

зерица, -č, ж, дем, од зера. — Зар ти

не дадоше ни зерицу од оноликога

колача? Изјутра изflје зерицу леба и по

пије мало киселбга млијека, и то му је

сва јеђа.

зес, зčбем, несвр. зепсти. — Нембте

зес наизван нбуљежите у кућу, свратите.

зид и зад, -а, м. в. зад.

зијеват, зијевам, несвр. 1. зијевати.

— Не зијева прет чељадма' 2. фиг. дангу

бити. — Зијева по селу, губи вријеме.

зијеват се, зијевам се, несвр. обавља

ти природни процес зијевања. — Овоме

се ђетету зијева, оће да спава.

зијевнут, зијевнем, свр. 1. обавити

природни процес, зијевања. — Ако зијев

не, пробуди га. 2. фиr. остати у животу

(у негацији). — Ако га он дофати, неће

му ни зијевнут.

зимница, -ě, ж. оно што се спремни

од хране за зиму (људима и стоци). —

Спремили смо старцима добру зимницу

те смо с не стране барем мирни.

зимовник, -а, м. мјесто гдје се зиму

је, гдје се не живи стално. — Некад је,

веле, Загарач био зимовник живога Мар

ковљана и Велестоваца.

зимомбран, -рна, -рно који не може

да трпи хладноћу. — Нема ми ниједно од

ђеце кабаницу нако Мишо, он је зимо

морни од осталија.

зимуља, -е, Ж. Често име крави. —

Муземо Зимуљу и три овце.

зимус, прил, зими. — Доћера је да му

зимус овце држимо буђен е им нема горе

што дават.

зимушњи, -а, -е који потиче из прет

ходне зиме. — Ово је још зимушњи сир,

прова га. Зимушњу јаловицу ћу морат

продат.

зина, -č, ж. овећи камен који се може

бацати. — Те пасе милети, почеше да не

гађу запама ка смо пролазили поред њи
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хове кућč! Ако те бидну дирали, ти узми

зипу и брани се.

зипица, -е, ж. 1, овећи камен којим се

неко може гађати. — Поћера(ј) ту мага

рад зипицама, оће у обор да уљежу.

Ужди прасад зипицбм, само чува да које

не погодиш у главу. Гађау се зипицама,

сломиће некојему главу. Што ће фукари

пас на памет — све оне зипице из обера

побачали су на ливаду. 2. камењар, сти

јене. — Мичи, није има ђе подизат кућу

нб у зипице, жа му је земљу, е је мало

ћма. Нема тун траве, све гола зипица.

зиратан, -тна, -тно обрадив (о зе

мљи). — Зиратне земље имамо само три

рала, све осталб су брањевине и прла.

зифт, -а, м, 1. смоласти талог од ду

вана (у цигарину, лули, на прстима и сл.).

— Прсти су ти жути од зифта, Џигерице

су ми пуне зифта. Како смрди ови дуван

ски зифт 2. запах из уста код пушача.

— Удара ти зифт из уста. Бије зифт из

НИКолЗ.

злехуд, -а, -о који је зле среће. — Ва

зде смо ми били злехуде среће, никад ни

ништа није дошло без велике муке.

зликат, зличем и зликам, несвр. кле

ти, призивати зло, говорити зле ријечи;

прзничаво се понашати. — Покојна баба

Анђе стално зликаше, у кам затуцаше. Не

злика, што кунеш ту ђецу, скамениле ти

се! Зличем и ја понекад, не могу да не

прокунем. Она баба само што злика по

цио дан, или куне или псује. Што зли

каш, јадна, што ту ђецу не пуштиш да

почину.

зловоља, -č, ж, зла воља, рђаво рас

положење; особа с таквим расположе

њем. — Ништа без зловоље неће да ти

учини. Маки, оно су јади и зловоља, при

је подне мрзи себе а по подне цио свијет.

зловољан, -љна, -љно који је зле во

ље. — Нијесам знавала како је зловољан

они наш санитет. -

злoврeмeница, -е, ж. (најчешће у

множини) птица селица у вријеме када

одлази на југ, најављујући, по народу, ло

ше, зло вријеме, уопште женско биће

које најављује нешто лоше, нешто зло.

— Иду зловременице пут мора, биће не

времена убрзо. Милуша је вазде била

злoврeмeница, вазде по њезиноме дола

ску понешто слабо се дешавало.

злогук, -a, -o 1. који је тешке судбине

(о човјеку и његовом животу), који је

тешко зарађен, стечен (о иметку и сл.).

— Злогук ми је леб био цијелбга живота.

Злогук је овођен живот био вазде. Тешко

сам зарађива и ту злогуку кору леба. 2.

који је зле природе, зле нарави. — Тежак

је он и злогук вазде био.

злогуко, прил. тешко, мукотрпно,

суморно. — С њима ми је све злогуко за

пало, све теже о тежега. Злогуко се живи

у ове наше крајеве, све ни с муком запа

НС.

злојутро, -a, c. 3ла особа; зло уоп

ште. — Какво је оно злојутро Машино!

И њему ће једном доћ злојутро.

злоковаран, -рна, -рно којије зао, ко

ји наговјештава зло, који само о З. Ту ли

сли. — Hije било злоковарнијега чељаде

та од ње, бог нека јбј душу прости. Зло

коварна ли си, јаде, само о злу мислиш.

злбколица, -е, ж. особа која стално

започиње кавгу, која „игра зло коло“. —

То су биле злбколице какве овб племе не

памти. Не дружи се с ониjeм злбколи

Цбм!

злонанутат, -утам, несвр. клети

(„Био ти зао пут!“). — Што све злона

путаш, јади те нашли! Све јој је неко

крив, па стално злонапута.

злобк, -а, -о који је злог погледа, зле

мисли, злих намјера, који је као вјешти

ца. — Злобка је, бог да је убије, све што

погледа — уназади.

злопатит се, -им се, несвр. мучити

се, углавном због оскудица и животних

тешкоћа. — Злопатимо се бlђен ка нико

— и бес пута, и без воде, и бе струје.
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злопит, -а, -о који је избирљив на хра

ну, који има слаб апетит. — Злопита су

јој сва ђеца, ништа нете да ију. Њихова

прасад су вазде злопита и никад их не

могу ужирит да ваља.

злопитан, -тна, -тно злопит. — Ми

лица ми је мршава, злопитна је и неће

ништа што ми остали ијемо. Злопитан ми

је они вочић, неће се то никад фатат у

јарам.

злопомиса, злопомисли, ж, зла ми

сао, зла намјера. — Како ти, несретнице,

дође на ту злопомиса.

злопомисан, -а, -о који је зле мисли,

који мисли о злу, који приписује ријечила

других ружна значења; некарактерна

особа, зла особа. — Злопомисан ли си,

фала богу, ништа ти чоек не може озбил

но рећ, све изврнеш. Пази како причаш

код Ђурђе, она је злопомисана, па ће

друкче пренијет твоје ријечи. Што си

тако злопомисана, нијесам ти река е смо

ми двоје били сами у Острог, нб не било

више. У све видиш невољу, злопомисан

си више од другија људи. Нема злопоми

саније жене од Госпаве, само мисли о

злу, своме или туђему. Не буди тако зло

помисана, нијесам о тебе ништа ружно

казала.

злорепи, -öга, м. (супстантивизовано)

ђаво, сатана; уп. типатни(к). — Срио га

тачно у поноћ злорепи на Комуницу и

отадер није здрав у свијес.

злослутан, -тна, -тно који слути зло.

— Вазде је била злослутна и зло је

дочекала.

злослутник, -а, м. мушка особа која

слути зло. — Оће ли с вама да иде и они

злослутник?

злослутница, -е, ж, женска особа ко

ја слути зло. — Ето га је дослутила зло

слутница, остаде сама без икога.

злослутништво, -a, c. слућење зла. —

Никоме није било боље од злослут

ништва, па неће ни тебе, нб се мани злија

Мисли!

злосретњик и злосрећник, -а, м. му

шка особа зле среће; нестабилна мушка

особа, неваљалац. — Није стио ови зло

сретњик да иде у школу и сад остаде ни

на пут ни на дбм.

злосретњица и злосрећница, -е, ж,

женска особа зле среће; нестабилна

женска особа, неваљалица. — Неће се

ова злосретњица удават нб ће остат да

овођен чешља сиједе.

злосрећа, -е, Ж. 1. напасник, злосрећ

ник. — Сретох ону злосрећу Влада. Зло

срећа је он, с њим га нећеш скућiт. 2.

невоља. — Злосрећа ме снашла велика.

злоталишан, -шна, -шно који је зле

среће. — Била је злоталишна и остаде

yćеђелица.

злотвор, -а, м. злочинац, онај који чи

ни зло, непријатељ, онај који мрзи, мисли

зло. — Има си доста злотвора буђен. Како

можеш злотвору да ужижеш свијећу?!

Убили су га наши злотвори, Бог им кућу

ИСКОПа!

злотворка, -е, ж, женска особа која

мисли и чини зло. — Нико ми га није

усмртио до она злотворка. Кућна змија

није злотворка дома. Биле су злотворке

и за племе и за кућу. -

злоумник, -а, м. мушка особа која

има злу намјеру, која гаји злу мисао. —

Сачува ме боже друштва онога злоумни

ка! Злоумник је они што оће да ги напра

ви зло.

злоумница, -е, ж, женска особа која

има злу намјеру, која гаји злу мисао. —

Пушти злоумницу нека ради како јб је

воља!

злочезбина, -е, ж, несрећа, зло рађе

ње; особа која се злочесто понаша. —

Снашла ме злочезбина каква није ниједну

другу на ови свијет. Да им није оне

злбчезбине от сина, фино би пролазили,

нб им он све нагрди и распродаде.
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злочес, -ста, -сто зао, несрећан; не

сташан. — Злочеста су ми ђеца мимо

друге. Злочеста је, кукала, откад зна за

себе. Нијесам видио злочестијега ђетета

од овога нашега.

змијурина, -е, ж. аугм. од змија. —

Убио је ДИćó у Присоје змијуpину од два

метра.

знават, знам, несвр. Знати, сазнава

ти, познавати. — Сви смо знавали е има

ла копиле. Знава сам е ћете доћ, нешто

ме čенило. Знавала је да је погинуо, али

је све чекала. Знавасте ли што за Јована?

Јеси ли знава Васа Алексића? Знава сам

га, како нијесам.

знавен, -a, -o 1. паметан, проницљив,

уман. — Знавенија је од млозине, а рекло

би се да је луда. Паметна је Мируна била,

знавена жена. Жнам да си знавен, но оли

ми знат рећ што вбрате Американци. 2.

познат, чувен. — Блажо Бошковић је био

знавен чоек, сва га је Црна Гора знала.

Знавени су наши ратови били и у Русију

и у Турску. Крсто је био знавен у девет

племена.

знадиват и (заст.) жнадиват, -ам, не

свр. знати, познавати; уп. знават. — Не

Знадиваху, вала, ни колико магарац у

кантар. Све је он о њој знадива, али му

то није сметало да је запроси. Знадиваху

ли му укућани за то? Жнадивали су се

они одамно.

знат и (заст.) жнат, -ам, несвр. знати.

зоб, зоби, ж. овас. — Раније се бјен

сија збба данас више не.

зобање, -а, с. гл. им. од зобат. — Сви

дођу кад је грожђе за зобање а ка се ради,

мало их је.

зобат, зобљем, несвр. 1. јести зрна

сту храну или ситно коштичаво воће

(трешње, вишње, грожђе и сл.). — Што

зобљешто грожђе зеленб2! Не зобљите

трешње док их не оперем. 2. фиг. ужива

ти у богатству, посебно ако се неко на

лази на туђој имовини. — Зобљу они сад

оно Марково богаство, лако им је.

зббница, -е, ж, посебна торба у којој

се носи зоб за коње док су на путу. —

Напунио сам Зекаљу зббницу и одосмо

на Лукавицу. фиг. (пејор.) исхрана, пре

храна. — Лако је вашој ђеци кад имау бо

гату зббницу дома.

зор, -а, м. понос, зорење. — Не може

се од њиховога зора живљет. Збр је ка се

неко млого збри или ка се поноси због

нечеca.

зоран, -рна, -рно лијеп, наочит, ста

сит, префињен, уважен, цијењен. —

Бјеше ђед Радован збран ка поиједан Цр

ногорац. Зорна момчета, виђе ли га, чије,

фала богу. Зорна ли бљеше Даница, живи

је Бог убио, ка је. Зоран ли момак бјеше

Кино, кукала му мајка. Милица је у младбс

била на(ј)Зорнијој други врсница.

збpделија, -е, м. зорлија, кицош. —

Био је збpделија — није има друга, вазде

уредан и спреман за сватове.

збрење, -а, с. гл. им. од зорит се. —

Остави се збрења док свршиш школу!

збрит се, збрим се, несвр. бити поно

сан (на нешто или због нечега), кицоши

ти се, уобразити се. — Збрио сам се у

они твој капот. Збрила сам се док сам

била ђевојка. Премлого ти се збри она

млађа шћер, припазије. Сви се зоре што

имау ђенерала у кућу. Збрила се Јованка

више нб иједна ђевојка.

збpлија, -е, м. кицош, углађеник; уо

бражен човјек. — Бјеше покојни Јагош

прави збpлија, вазде је био чис и уредан,

и вазде је носио посебну робу. Јошо је

велики збpлија, он се мора љеше ођеc o

свија момака. Не помињи ми онога збр

лију, не допада ми се. Велике су збpлије

ова моја ђеца, само се гладуне а нете да

раде.

Збрњача, -е, ж, планета Венера. —

Још се Збрњача није била утулила ка смо

кренули.

зренут, зренем, свp. сазрети. — Та

ман бјеше зренуло грожђе кат почеше

оне велике кише.
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зрет изpит, зрим, несвр. сазријевати.

— Неће ово жито бежђаола зрет, млого

је кише. Ове године жита не зру ка што

су зpила првија година. Фино зpи шени

ца. Жита су зрела.

зријеват, зријевам, несвр. сазријева

lllll.

зрит, зрим, несвр. в. зрет.

зрна, -е, ж. овца са шареним образом;

име таквој овци. — Двије бвце од седам

су ми зрне.

зрнав, -а, -о који је шареног образа

(o oвци). — Немам у бвце ни једну зрнаву,

све су или гаље или лабе, фиг. пјегав (о

особи). — По коме је дошло овој малој

те зрнава?

зрнаљ, -а, м. ован са шареним обра

зом; име таквом овну. — Не бих ти да

овога зрнаља за два друга овна.

зрнкас, -ста, -сто који има шаре по

глави (о овци). — Прода сам ону што је

мало била зрнкаста по глави.

зрнкат, -ам, несвр. чупати зрно по

зрно из грозда. — Река би е неко зрнка

онб грожђе иза појате. Не смије се зрнкат

зеленб грожђе, оће грозница да те уфати.

зрнобо(ј)ина, -е, ж, предмет (стабло

или сл.) у који је ударило много пушчаних

или др. зрна (током рата), посљедице

удара куршума. — Осушила се кошћела

ë на њу била зрнобо(ј)ина.

зуб, -а, м. изр. ка бабин зуб нешто

што је лоше, истрошено, труло. — Ни

јеси то добро сложио, распашће се, ето

га ка бабин зуб.

зубат, -a, -o 1. који има велике зубе.

— Зубата ли је, фалим те боже, нијесам

толикија зуба гледала у чељадета. 2. фиr.

оштар, хладан (о времену и сунцу). —

Обучи нешто, ово је зубато митровдан

ско сунце.

зубља, -е, ж, бакља направљена одлу

ча или другог дрвета. — Пријед смо зу

бље правили од јасеновине.

зубна, -е, ж. (пејор.) 1. женска особа

крупних зуба, зубата ж. особа. — Може

ова зубна тијама зубима и жицу прегрис.

2. фиг. Оштра, љута, осорна женска осо

ба, причалица. — Поштено га изгрди она

зубна Савова синоћ.

зубун, -а, м. дуги женски капут без

рукава, као дио црногорске народне но

шње; уп. корет. — Пријед која невљеста

није носила зубун рачунала се сиро

машна.

зука, -е, ж, зујање. — Прво смо виђе

ли авионе па смо онда чули зуку.

зуква, -е, ж, дивља јабука. — Зукве не

ваљау ни прасадима, само неки од њих

печуракију, то су дивље јабуке. Зукве су

ситније от питомијех јабука. Не мијеша

те јабуке са зуквама.

зулум, -а, м. насиље, терор. — Све

војске чине зулуме.

зулумћар, -а, м. зликовац, тиранин.

зунзаљ, -а, м. 1. врста крупног инсек

та, сличног муви; уп. Зунзар, Зунзара. —

Поћера тога зунзаља с прозора, да не

опогани варенику. Глава му је ка у зун

заља, округла и велика. 2. фиг. здепаст

човјек, округле и велике главе. — Не до

води ми онога зунзаља у кућу.

зунзар, -а, м. врста крупне муве, која

зуји кад лети; уп. зунзаљ и зунзара. —

Скупиле се мухе на сир, све они зунзари

велики. Колика му је глава, не би је зун

зар за уру облетио.

зунзара, -е, ж, в, зунзаљ, Зунзар. —

Ове године је млого зунзара а мало је

онија мањија муха. То је зунзара, није

обична муха. Бљеху се окупиле муве окб

њега, све зунзаре.

зунзарат, -ам, несвр. врлудати, кре

тати се тамо-овамо као зунзар. — Зун

зара по соби једна велика мува ка стрж.

Што се не скрасиш нб све зунзараш тамо

-овамо!
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зурит, -им, несвр. гледати. — Све

зури проз прозор ка да некога очекује.

зуруметка, -е, ж, напредна, гојазна

дјевојчица. — Нека ти је жива ова зуpy

метка, ка јабука је. -

зуруметко, -а, м. напредно, гојазно

мушко дијете. — Колико ти има година

ови зуруметко, је ли напунио још чети

ри?

ибрет, -а, м. 1. шала, спрдња. — На

правили смо ибрет ш њима, попуцали

смо от смијеха. Ибрет направише од

Марка. То није шала, то је ибрет прави.

2. шаљивчина, спадало. — Јеси ли виђела

какав је ибрет Мијо, нико се не шали ка

он. Бљеше велики ибрет, нико да се на

спрда ка он.

ибретит (се), -им (се), несвр. шалити

се, спрдати се с неким, чинити неста

шлуке. — Ибретили смо сву ноћ. Немо да

се с тобом данас ибрете. Ибретили су се

шњом ка с најзадњбм курвом. Ибрећаше

се ш њим Лазарев Крс.

ибретник, -а, м, шаљива мушка осо

ба; неморална мушка особа. — Јовица је

вазда био ибретник, вазда су се смијали

његовијема шалама. Чува се онија Вељо

вија ибретника.

ибретница, -е, ж, шаљива женска

особа; неморална женска особа. —

Ибретница бљеше, друге није имала.

Ајде, ибретнице ибретна! Река сам ти да

је она велика ибретница.

ибретњак, -а, м. в. ибретник. — Ва

зде је био ибретњак у друштво, вазде се

шалио више о другија. Не задијева(ј)те

тога ибретњака да вене нагрди.

ибрик, -а, м. Џезва за кафу. — Испе

кла сам пунан ибрик кафе, ēо за све нас.

ибришим, -а, м. врста јаког свиленог

конца. — Закрпила сам му кабаницу

ибришимом, биће јако.

зуцат се, -ам, несвр. говоркати се, у

потаји говорити. — Зуцало се тадер да

је била утекла с једнијем Талијаном.

зуцнут, -нем, свр. рећи, заустити,

проговорити. — Ако још иједну зуцнеш,

окалапићу те овијем штапом, нб приба

зди тун.

јигђе и (ређе) иђе, прил. игдје, ма гдје.

— Има ли она игђе икога свога.

ижалит, -им, свp. изразити жалост

за неким, оплакати. — Ижалила га род

бина како је заслужива. Божо се ижалио

ка поједан Загарчанин.

иждeнут, -енем, свp. истјерати. —

Боље да си ижденула живб нб што ćедиш

тун! Ижденули су га из фабрике е нешто

укра.

ижђељат, -љем, свp. издјељати.

ижђутурумит, -им, свp. исхлапјети,

посенилити. — Ижђутурумио ми је ста

ри, не памти ништа. Ижђутурумићеш и

ти ако бог да здравља.

ижљећ, -жем и -гнем, свр. поћи из ни

жег мјеста у више, изаћи. — Ижљежи да

те питамо нешто. Ижљегла је наизван, са

ће се врнут. Јесу ли Дисови ижљегли на

Лукавицу.

ижњивит (се) и изнеивит (се), -ивим

(се), свp. излећи (се), породити, васпита

ти (се). — Предратно Загараче је било

ижњивило више о три стотине најљешија

момака, а сад их је мање. Изњивила је

четворо те лијепе ђеце. Ижњивили су се

тун лијепи момци и добри људи.

изабраник, -а, м, онај према којему

се има више наклоносили, миљених, вје

реник. — Радован је био изабраник не

само фамеље нб и села. Ко ти је та иза

браник што се удајеш за њега.
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изабраница, -е, ж. она према којој се

има више наклоности, миљеница; вјере

ница. — Била је мамина и татина изабра

ница међу свом ђецом. Није мога наћ иза

браницу овођен нб је одио упрах у Васо

јевиће.

изаветат, -етам, свp. I. полудјети,

изаћи из свијести. — Изаветала му је

млађа шћер, па је повео у Београд да јој

тражи докторе и лијека. П. — се издово

љити се у шали, у шегачењу, у зезању, у

аветању, рећи какве глупости. — Изаве

тали смо се до миле воље, сви смо се

шалили и спрдали један здругијем. Иза

ветали сте се синоћ у Блажа, када није

сте имали што причат но да оговарате

онакву ђевојку. Пази се да се тамо не иза

веташ ка што знаш.

изагњит, јем, свр. 1. сагњити, ис

трулити. — Ове године су свуђ по Зага

рачу изагњиле кртоле, било им је млого

влаге. 2. фиг. запарложити се, наћи се у

досади. — Изагњиће ми они старци зимус

уну бечалину, а нете да пријеђу код мене

у град.

изагоне, прил. из затрке. — Изагоне

сам скочио скоро шес метара. Кренуше

на нас прао изагоне.

изатрке, прил. из трке, трчећи, тр

ком кренути или трком ићи. — Изатрке

могу доста да скочим. Све иђаше изатр

ке, не умијаше одит ка остали свијет.

Иди изатрке! Скачи изатрке!

изба, -е, ж, подрум. — У избу држимо

И говеда и бачве винске.

избалит (се), -им (се), свр. обалавити

(се). — Речи Јагоди да ме не дира, свега

ме избалила. Виђи га како се избалио,

очисти му нос и уста.

= x.y

избапат (се), -апам (се), свp. изудара

ти (се), истући (се). — Избапали су га

вала таман да ваља — овудијен је танко,

овудијен је дебело. Избапа се она невље

ста данас прет свијема, нагрди се, све

шакама у главу и у прси.

- ч“

избарабарит (се), -арим (се), свp. из

једначити (се), уједначити (се), поравна

ти (се). — По имању смо се сви избара

барили, само су ни окућнице остале. Из

барабарило не заједничко зло. По

перчину се сад избарабарило и мушко и

женско, и ђевојке носе кратки и момци

дуги. Избарабарио сам обље стране.

избауљат, -ам, свp. измилити, изићи

из затвореног простора, из рупе и сл. —

Избауљало је млого некаквија бубица из

оне рупе. Избауља из лађе чудо људи. Из

оне рупчаге је избауљала једна грдна

змијурина.

избезумит (се), -им (се), свp. изаћи из

свијести: не сјетити се, заборавити. —

Тако ми бога, избезумиће ову чељад ка

кав је. Имала се избезумит кад је срио

неко у бијелб испре цркве. Избезумио

сам што си ми река, никако да се ćетим.

Нешто сам се избезумила, па сам му за

боравила казат.

избечит, -ечим, свр. раширити очи и

нападно гледати, као у чуђењу. —

Избечио у мене ка да никад чељадета

није видио. Што си избечила очи такб,

зар никад нијеси виђела голб чељаде?

Виђи како је ово дијете избечило очи пут

ове мале.

избирикат се, -ам се, свp. извјешти

ти се, извјежбати (се), навикнути (ce).

— Избирикала сам се била да најбоље па

кујем пакете, па ме запослише за стално.

Избирикала се, свашто зна. Избирика се

на мотор, вози га ка прави шофер.

избискат (се), -иштем (се), свp. ис

тријебити инсекте из косе. — Избискала

ме мама, немам више ниједну уш.

Избишти ту малу, да нема уши. Дођи да

те избиштем, све се нешто чешеш.

ИзбИШТИ се сам.

избит, -јем, свр. 1. истући. 2. стићи,

доћи (изненада). — Избише двоица-трои

ца, ниједнога не познавах. Ето су сватови

већ избили на џаду.
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избишати извишат, -ам, свр. поста

ти бишав7Вишав (о дрвету) усљед нагри

зања дрвета од стране неке врсте мо

baиа, при чему се поред шупљина поја

вљује дрвена прашина ситнија од пило

тине. — Избишале су греде на кућу,

боим се да не пропану, е бисмо их брзо

мбрали мијењат. Изио је виш држало од

матике, цијело је извишало.

изблањат, -ам, свp. изрендисати,

остругати блањом. — Оли ми ти избла

њат ове штице, боље ћеш нб ја, бих од

њих да направим таулин.

изблејат (се), -им (се), свp. изрећи се,

одати какву тајну несмотрено, у непа

жњи. — Да се није што изблејала пред

вама? Изблеја се Новица о ономе што је

било између њега и ње. Мора да се нешто

изблејала тамо те ни се не јављау. Избле

ја је нешто у предузеће, па су га иćћера

ли.

избљувак, -увка, м. храна или што

друго што се избацило из желуца повра

ћањем. — Синбћ су пили у Задругу, а ју

трбс бљеше пред њом неколико избљу

вака, дати су бљували.

избркљат, -ам, свp. измутити, изми

јешати (о храни, за стоку или људе). —

Избркља мало тога скроба и нека ти

прича! Избркљаћу гудадма мало варани

ке и брашна.

избубетат, -ам, свp. истући (обично

рукама, песницама). — Избубетала је

синоћ оно дијете, све шакама у њега ка

да јбј је злотвор.

избуљит, -уљим, свр. разрогачити

очи, нападно (по)гледати. — Што си из

буљила очи, ка да никад нијеси гледала

левор! Бљеше избуљио очи ка да није

гледа како се млади грле. Што си избу

љио очи ка биволица!?

извањац и извањац, -ањца, М. човјек

са стране, из другог краја. — Удала се

за некаквога извањца, богоми не знам ни

откуђ је.

извањи, -а, -č који није из прве руке,

који је даљи у сродству. — Он ми је из

вањи ђевер (= он је брат од стрица мог

мужа). Мираш је Милици извањи свекар

(= он је брат, или брат од стрица, њеног

свекрај. То ми је извањи род (= није бли

жи род). Она ми је извања тетка (= није

рођена тетка). Извањи јбј је сестрић (=

није син њене рођене сестре).

извањка, -е, ж, жена са стране, из

другог краја. — Довео је некакву извањ

ку, отуд испреко мбра.

извaр, -а, м. мека ракија, шома, па

тока. — Испека сам једно сто кила раки

је и има једно дваес кила извара, ваљаће

за вишњак. Све што ти из овија нашија

казана источи прео шес кила чисти је из

вар.

извес, -дем, свр. 1. извести. — Нека

браћа изведу сестру па да идемо, далек

ни је пут. Изведи јуницу да што попасе,

црче данас у обор. 2. фиг. формирати,

уобличити. — Фино ви је Душан извео

кров на кућу.

извидат (се), -идам (се), свp. излије

чити (се). — Извидали су ме у Београд у

војну болницу. Ако се не извида у Руси

ју, нема му спаса. Извидала ми је очи она

бањска вода, ништа друго.

извијат, -јем, свp. издвојити осје од

жита бацањем (дрвеном лопатом) жи

та увис на вјетру. — Пиркало је па сам

извија сву шеницу на гумно.

извит, -јем, свр. 1. повући фитиљ у

лампи да даје више свјетлости. —

Можеш ли мало извит лампу, ништа не

видим. Изви ту лампу да видимо вечерат.

П. — се навити се, нагнути се. — Да се

не извих у банду, ћаше ме закачит коси

јером. Цио се извио од раматиза, некако

се уљега.

извитопериват (се), -ујем (се), несвр.

кривити (се), нагињати (се), искривља

вати (се). — Фино то намјести, немо га

извитопериват. Никад се ка ове године
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стог није извитоперива. фиг. погрешно ин

терпретирати, изопачавати. — Није ни

извитоперива ријечи, нб је каза тачно

како сам река. Што је гођ прича, потље

су му све извитоперивали да би га теже

казнили.

извитоперит (се), -ерим (се), свp. ис

кривити (се), нагнути (се). — Извитопе

рио ми се они стог на Почкаље, изгледа

ћемо га морат пресадијеват. фиг. изопачи

iliи.

извишат, -ам, свp. в. избишат.

извише, прил, изнад. — Поћера их из

више куће, нека брсте понешто. Ето ти

козе извише џаде, у Гођене.

изводит, -öдим, свр. премијештати,

преводити из унутрашњости вани, води

ти стоку у пашу. — Таман сам изводио

живб у пашу кад дођоше. Одила је да из

води дијете и школе.

извојштит, -öјштим, свp. извојевати,

освојити. — Ми смо извојштили Скадар

па ни га узеше друге земље. Извојштио

је медаљу на голб јунаштво.

изволират, -ирам, свр. (новије) издо

вољити се, досадити. — Оставља је

пошто је изволира, није поштено.

извражит, -им, свр. ускопати дуго

необрађивану или уопште необрађивану

земљу. — Јутрос сам извражио више от

черек земље на Котлијеш, све је било за

расло у драче.

извребат, -ебам, свр. уловити, доче

кати нешто што се очекивало. — Изврc

ба сам лопова, јутрбс га улових.

изврнут, -рнем, свр. преокренути.

изврћ, -гнем и -рнем, свp. изврнути,

избацити; преосмислити. — Оћеш ли

моћ сам изврћ грожђе искотарине у

бачву? Пази што причаше те ти сваку

изврћ да не знаш потље што си река а

што нијеси.

изгалиотит (се), -им (се), свp. исква

pити (се), избезобразити (се) (о особи).

— Изгалиотили су ово дијете ђед и баба,

а код родитеља се не чује живо. Посла

би га у Београд нб се боим е ће се изга

лиотит у непознати свијет.

изгар, -а, М. угарена њива, грубо узо

рана њива (обично ујесен, да би се на

прољеће узорала). — Она долина ми је из

гар, на прољеће ћу да је узорем и тун ћу

да сијем умертин.

изгевељат, -ам, свp. изаћи на својим

ногама, с напором изаћи из унутрашњо

сти напоље или на какво узвишење. —

Изгевељам помало искуће до на крај

обора, и то су ми сви изласци. Изгевеља

ла сам некако уза страну, а све ми је

теже. Треба да идем у Гођене да видим

каква је гора, но не знам оћу ли моћ из

гевељат.

изгиб, -a, M. 1. погибија мноштва љу

ди. — Није било изгиба ни те ни ове ка

на Крново. 2. изузетно велики напор. —

Изгиб је доћ овођен до вас.

изгицат се, -ам се, свр. наиграти се,

наритати се. — Изгицали сте се данас

на пољану, ајте сад да нешто учите!

Пушти их мало нека се изгицау по тој

пољани.

изглавит (се), -авим (се), свр, доћи до

решења, извући се из какве тешке ситу

ације. — Био је упа у шкрип и да га ја

нијесам изглавио, ко зна што би ш њим

било. Једва сам се изглавио из дугова.

изглибат (се), -ибам (се), свp. испр

љати (се). — Изглиба сам кошуљу а но

сио сам је само данас. Вас си се изглиба

ка прасе.

изгорелина, -е, ж. 1. остатак од не

чега што је изгорело, гариште. — Бљеше

доша на изгорелину от куће. 2. нагорело,

ватром повријеђено мјесто, опекотина.

— Свућ су му по по кожи изгорелине.

изгорет, -öрим, свр. 1. сагорети. 2.

фиг. а. добити више поена него што тре

ба у игри картама („ајнц“). — Наставите

ви игру, ја сам изгорио. б. не моћи пре
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жалити; јако се ужељети. — Изгорела

је, кукавица, за сином. Ово дијете ће из

горет од жеље за мајком.

изгребуљат, -ам, свр. грабуљама при

купити, очистити.

изгрис, -изем, свp. изгристи, огули

ти. — Изгризло је нешто сваку од онија

садница у зграде.

изгршкат, -ам, свp. ишчачкати, про

наћи, извадити. — Изгршка те кућице да

нема још која кртола у њих. Изгршкала

сам му из уха чудо глиба, није се умива

неђељу дана.

изгуб, -а, м, губитак, несрећа, траге

дија, смрт. — Његова смрт је изгуб за

цијело племе а не само за фамељу. Гром

му је побио скоро све браве, тешко ће

намирит та изгуб. Леле, брацки изгубе!

изгустират, -ирам, свр. (новије) издо

вољити се, постати безначајан (о неко

ме или нечему). — Изгустирала сам ону

црвену аљину, више је не носим. Пошто

је изгустира онакву ђевојку, оставио (ју)

је.

издавијат (се), -ам (се), свp. изгала

мити се. — Прво се издавија на свакб па

је дућио у село. Издавијала га је мајка,

па плаче.

издат, -ам, свр. 1, учинити издају. 2.

не успјети, оманути (о роду љетине, о

оружју, оруђу и сл.). — Издала не ова го

дина, не знам како ћемо уљећ у зиму и

дочекат прољеће. Издаде га пушка и по

гибе. 3. дати одређену количину. — До

ста ракије је изда троп.

издвојеник, -а, м. изолован човјек,

усамљен човјек. — Да није кое одило код

онога издвојеника несретнога?

издегенечит, -им, свp. избатинати,

истући. — Псова ме, па сам га добро из

дегенечио. Издегенечићу те, боље ти је

смири се! Ако ми мрднеш, издегенечићу

те овом тољагбм.

издесит, -им, свp. изаћи на крај, из

држати. — Не знам како ћемо ове зиме

издесит без млијека. Добро смо издесили

з дрвима.

издиг, -а, м. одлазак са стоком на по

четку љета у планину; само мјесто на

које се издиже. — Одили смо на издиг

на Лукавицу. Тун је издиг Загарчана и

Пипера. Оћете ли на издиг, не?

издизат, -жем, свp. излазити са сто

ком на планину. — Пријед се више изди

зало на планину нб сад, сад народ нема

живбга па нема су чим издизат.

издимит, -им, свp. испарити, неста

ти. — Издимило ни је месо от прасице,

са ћемо да ијемо леба и сира, а има и

помало варавине.

издравит, -им, свр. оздравити. —

Доша је Милош из бблнице, вели да је

издравио.

издрвит, -им, свp. истући. — Отац га

издрвио, али не помаже. Нека ми писне

још једну, богоми ћу га издpвит.

Издријет, издерем, свр., трп. издрт/из

дрвен 1. подерати, раздерати (о одјећи

и обући). — Издро сам досад само једне

цревље. Фине су ти гаће, здра(в)о их из

дро. Цијелб љето нијесам мога да изде

рем једне опанке, на(ј)више сам одмара

и лежа. 2. фиг. изаћи на крај. — Не могу

с овијем ђететом издријет никако, неће

да ме слуша.

издрљит (се), -pљим (се), свp. испр

сити (се), избочити (се), накостријеши

ти (се), избечити (се). — Што си се тако

издрљио, обучи нешто љеше е идеш на

скуп. Издрљио очи пут мене ка да ће да

ме прождре. Не смијем одит код Јовице,

e ће се на мене издрљит чим ме види.

издурат, -ам, свp. издржати, одржа

ти се, проћи са тешкоћама. — Оће ли

ви издурат сијено до прољећа? Издураће

мо, само да буде здравља. Издурали смо

ми и у тежа времена. Доста су ми изду

рале ове цревље, носим их ео трећа зима.

Једва смо издурали ове зиме.
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издушит, -ушим, свр. 1. избацити ва

здух из лопте, мијеха и сл. — Издушила

ми је лопта. Издушиће ти ако га не на

пуваш добро (о мјехуру). 2. предахнути.

— Ћерали су не по онијама брдима, ни

јесу ни дали издушит.

изијешан, -шна,-шно халапљив, про

2сдрљив. — Изијешно ти је дијете млого.

Изијешнбга је тешко најес.

изимит (се), изимим (се), свр. прези

мити, превалити зиму. — Изимио сам

три јаловице и све овце, има сам сијена

доста. Тешко смо се изимили ове године,

дугачка је била зима.

iизис, изидем, свp. изићи. — Оли изис

нешто прет кућу? Не да прасадма да изи

ду искућере, у штету те.

изистински, -а, -о прави. — Они су

ни изистински пријатељи, бољија нема

мо. То је била изистинска љубав.

изистински, прил. истинито, ствар

но, аутентично. — Изистински га воље

ла, а он није стио да чује за њу.

изјашат, -шем, свр. поћи јашући. —

Не умијем ти рећђе, јутрос је рано негђе

изјаша с коњем. -

излапрдат (се), -ам (се), свp. избр

бљати (се). — Само да знаш како си се

међу онијама људма излапрда, не би

више ништа прича пред другијама.

излезат (се), -ежем (се) и излијезат

(се), -ијежем (се), несвр. излијегати (ce)

(о кокошки), (пејор) рађати (о жени). —

Нијесам прољетбе ниједну излезала, а из

лијегала сам по једну али двије сваке го

дине. Сад ми се излијеже неколико пи

плади. Свашто се тун код њих вазде из

лезало.

излелекат (се), -ам (се), свр. налеле

кати се. — Излелекало га је од јутрос

више от триес друга. Излелекаше се и

прет кућу и на грббље, цијенили су га ка

поједнога племеника.

излемат, -емам, свp. истући. — Изле

ма га је једнијем дебелијем штапом.

Нека, дијете, излемаћу те данас! Уфатили

су га једне ноћи и добро га излČмали.

Излећ (се), излежем (се), свp. излећи

(ce), (пејор) родити (се). — Ове године

ми се излегло тринаесторо пиплади. Из

легла сам под пиргом десеторо, ето их

пијучу по обору. Излегла је толико ђеце,

а ниједноме нема џевапа.

излијезат (се), -ијежем (се), несвр. в.

излезат (се).

излињат, -ињам, свр. нестати, ишче

знути, изгубити се. — Излињале су јој

неке паре, па сујма у једнога рођака. Из

лињало је у Загарач то браство давно. Из

лињало ми је доста ствари искуће док

сам била у Београд код ђеце. Изгледа ће

ове старе лозе брзо излињат. Не

оста(в)љај ови алат на обор нако да ти

наћас излиња.

излупат се, -упам се, свp. изградити

се, формирати се (о особи). — Јеси ли

виђела како се излупа од њега дивно

момче. Излупаће се од њега добар чоек,

само да га не уфати какво зло друштво.

изљећ, -жем, свp. в. ижљећ. — Били

смо га затворили у кућу и није мога

изљећ све док смо се врнули.

изљускат (се), -ускам (се), свр. наква

сити се водом сипајући веће количине по

лицу или тијелу уопште. — Изљуска(ј)

се ладном водом, повратићеш се. Изљу

скала сам малбГа водом, било му је

вруће.

измакнут, измакнем, свp. в. измаћ.

измамит, -амим, свр. лукавством не

што узети од некога (обично од наивно

га). — Измамиле су му ђевојке све паре

што је има.

измамљиват, -ујем, несвр. лукав

ством узимати од некога. — Стално му

ђеца измамљују паре, немамо му рашта

ниједну дават.

измандарат се, -ам се, свp. избрбља

ти се, напричати којешта; уп. Истанда
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рат се. — Измандара си се, вала, оне ноћи

ка нико.

изматрачит (се), -им (се), свp. испсо

вати (се), оштрије се споречкати. — Из

матрачи Јованка Драгуну на пасе обојке.

Изматрачили су се ка жене ка закака

рижу.

измаћ, -кнем, свp. I. утећи, избјећи.

— Поручио сам му да ми неће измаћ нако

не биднем жив. П. — се измаћи се, одво

јити се, одаљити се. — Умјеће се он

измаћ, ништа му се не бој. Измакни се

мало да čедем и ја.

измацит, -им, свр. погледати лукаво

као мачка. — Што си измацила очи, је ли

ти криво нешто? Поталаушио се и изма

цио очи.

измеремечит, -им, свp. истући, изу

дарати. — Добро су га измеремечили у

станицу и пуштили су га кући. Двоица

су га измеремечили — овудијен танко

овудијен дебело!

измеc, -тем, свр. очистити метлом

или чим сличним (кућу или др. простори

ју). — Бјеше измела сваки трун искуће,

öће госте да дочекује. Измели смо товар

сметлишта, било је тун свега и свачеса.

ћзмčс, изметем, свр. размутити, из

мести. — Измела сам ове године прео де

сет кила масла.

изметат и измећат, измећем, свр.

опаљивати метак (из пушке или пишто

ља), избацивати. — Ко нб измеће пушке

у Малензу? Изметаху леворима ка у сва

тове. Земља му кости изметала! (клетва)

- изметнут, изметнем, свp. избацити;

опалити (о метку). — Неко је био измет

нуо испушке, па је настала пометња оће

ли чут Њемци.

измећар, -а, м, послушник, улизица. —

Био је свачи измећар — и талијански и

њемачки, а сад носи велику пензију.

Тежи су ни били наши измећари нб

њемачка војска.

измећат, измећčм, несвр. в. изметат.

измечит, -ечим, свр. 1. смекшати,

учинити нешто меким. 2. исциједити из

грожђа сок (у посуди) мечењем. —

Измечио сам триста кила грожђа. Измечи

онб мало остуљина. 3. фиг. истући, добро

избити. — Измечио сам га, вала, да му

више неће падат нам да задијева ниједно.

моје чељаде. Биће ти — овудијен је танко

овудијен дебело, измечићу те да ти никад

више неће падат нам да је задиркујеш.

Ћути да ти сваку кос не измечим.

измигољит (се), -им (се), свp. испуза

ти (се), извући (се) из нечега, из неког

простора. — Измигољила бјеше главу из

онија драча једна змијурина. Измирољи

ло се нешто из оне рупе иза куће. Изми

гољи се он добро из карташкога друштва.

Измигољи из масе једно момче, и рече...

измијенит, -ијеним, свр. замијенити.

— Оће ли које поћ да измијени Милену

у чобанство?

измијењат се, -ијењам се, свp. изре

ђати се. — Веле е су је силовали, четво

pица су се измијењали на њу док је пала

у несвијес.

измир, -a, M. 1. помирење; уп. измира

1. — Свети Петар је тешко постиза измир

међу племенима, па их је све заклиња да

се помире. 2. намирење, повраћај дуга:

уп. измира 2. — Чекам о тебе измир,

ćећаш ли се што си ми дужан.

измира, -е, ж. 1. помирење; уп. измир

1. — Нема међу њима измире беж ђаола.

2. намирење, надомјештај, одужење ду

га; уп. измир 2. — Чека сам неку измиру

пара што су ми дужни неки пријатељи,

нб се они не чине вљешти.

измицат се, -чем се, несвр. мицати

се, удаљавати се, бјежати. — Нfшта се

не измичи нбај за трпезу. Вазде се он

измиче ђе тешко.

измлатит, -ăтим, свр. 1. изударати.

— Измлатила га је мајка, неће му више

падат нам никога да псује. 2. омлатити,
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ручно оврћи жито или пасуљ. — Пођи

измлати оно мало шенице, немамо

окошта искат коње у Зарије.

измркат (се), -ркам (се), свр. оплоди

ти (се) (о овцама). — Измpка ми је све

овце Савељин ован. Овце су ми се измр

кале још прије петнаес дана. фиr. (пејор.)

науживати се секса.

измршикат (се), -ам (се), свр. отје

рати псето говорећи му „мрш!“; же

стоко се ријечима посвадити. — Из

мршика ту пашчад да не сметау чељадма.

Испсова је и измршика да није умјела да

се обрне. Прет свијама нама се из

мршикаше, свашто један другоме реко

ШC.

измудрит, -им, свр. 1. измислити. —

Измудрила је некакву причу о крађи. 2.

надмудрити. — Измудриће он и паметни

је от себе.

измудроват, -ујем, свp. издејствова

ти. — Измудровала је све што јој је било

воља и што је шћела. Лако ти је од ње

измудроват кад је онаква.

измуљат, -ам, свр. промијешати ко

мину с вином у циљу лакшег врења. — Из

муља та троп, видиш е надоша.

измус, -узем, свp. измусти. — Изму

зла сам не више од по кила от краве. Не

умијеш је ти добро измус, а и не познаје

те, па неће да ти га спушти.

измућак, -ћка, м. покварено јаје. —

Не знам што ми је с оном кокошком

жутом, све носи измућке, цијело про

љеће, фиг. покварена особа. — Ово дијете

ка да није твоје, но некакав измућак и

протува.

измуштрат, -ам, свp. извјежбати, из

дpиловати, притегнути. — Добро си

измуштра овога коња, изгледа си га сми

pио, а био је манит.

изнаодит, изнаодим и изнаодим, не

свp. измишљати, подваљивати, правити

смицалице, оговарати, објеђивати; уп.

изнаћ. — ИЗнаодили су јој док је била

ђевојка свашто — те вуца се с овијем, те

иде прос шипковине с онијем..., али се

она лијепо удаде. Не слушати Јанка, али

не знаш да он све изнаоди, ништа му не

мош вљероват. Изнаођаху да се била по

мамила.

изнаодит се, -öдим се, свр. нападати

у већој количини (о киши). — Изнаодила

се ове године киша ка ниједно љето.

изнаодмарат се, -арам се, несвр. до

вољно се одмарати у више наврата. —

Овога љета смо се изнаодмарали до миле

воље. Изнаодмара сам се на Лукавицу ка

никад.

изнастават (се), -јем (се), свр. наста

ти у већем броју. — Изнаставало је у За

гараче доста фине омладине. Изнастава

ли су се они, сад их је више нб свија

осталија.

изнаћ, изнађем, свp. измислити, оби

једити; уп. изнаодит. — Изнашли су му

да је у рат убио некога комшију.

Изнашли су му да је укра паре. Изнаће

ти стотину мана. Изнашли су јбј да је ро

дила копиле.

изнебуха и изнебуха, прил. изненада.

— Бануше троица у мрак у кућу изнебуха.

Изнебуха си ми доша, а не би ме затица

оваквога.

изнемоћ, -могу и -можем/-могнем,

свр. постати немоћан, слаб, ослабити.

— Кад изнемогу, нико ми неће помоћ (=

кад будем изнемогла...). Ако изнемогу,

дако ме прифати вишњи (= ако будем из

немогла...). Кад изнеможете ви двоје,

нико се на вас неће окретат. Кад изне

могнемо, к вама ћемо. Видиш ли да сам.

изнемога. |-

изнемоћат, -ам, свp. в. изнемоћ. —Из

немоћа сам, ништа не могу у руке дофа

тит. Изнемоћали су ми обоје старија.

изнић, -кнем, свр. појавити се из зе

мље, исклијати. — Изника је троскот сву

дијен по баштини ђе кртола.
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изњивит (се), -ивим (се), свp. в.

ижњивит (се).

изопучат, -учам, свp. I. изгрдити (не

кога). — Изопуча сам их за њихову купо

вину на појевтињење. Изопуча сам га

пред свијама због онога што ми је

учинио. П. — се групно се развеселити од

смијеха, исмијати се у изобиљу. — Изо

пучасмо се о смијеха Радовановијема ма

рифетлуцима. Изопучаћемо се наћас од

Мујовијех шала.

изотуцат (се), -уцам (се), свр. напра

вити по тијелу ожиљке тумарајући по

непроходном или кршевитом терену, из

убијати се, на више мјеста се поврије

дити. — Жа ми је што сте се изотуцали

јутрбстражећи моје браве по онијама бр

дима. Изотуца сам ноге по овија главица

берући дрва да их продајем у Град. Цио

сам се изотуца по Гарчићу.

израбошират, -ирам, свp. издвојити

на дјелове, подијелити. — У суботу ко

љем јуне, израбоширaће га Томаш по на

руџбинама.

- **".

израздвајат (се), -ăјам (се), свр. пo

раздвајати (се). — Израздвајај ово све на

једнаке дјелове. Што ви би те се изра

здвајасте и не дођосте заједно?

израније, прил. Одраније. — Примије

тили су они израније да им све понешто

у кућу фаљива.

израшетат (се) и изрешетат (се), -ам

(се), свр. пробити (се) на више мјеста,

испробијати (се). — Наперили смо капу

на једно дрво и први метак је израшета,

пробило је више од десет балина. При

пријетио му је да ће га израшетат само

ако јбј још једанпут ишта рече. Нико му

није крив, сам се изрешета лбвницбм,

није умио да рукује ш њом.

изргат, -ам, свр. пронаћи, проргати,

ишчачкати. — Изргај ми из уха, нешто

ми је ка упало. Изргаће он што нико не

може, ништа се од њега не може сакрит.

изрећ (се), -чем (се), свр. нехотице

нешто рећи што није требало да се ка

же. — Изрека си се пред ониjeма јабан

цима, не знаш ко су они. Чува се, немо

што пред њима изрећ.

изрешетат, -ам, свp. в. израшетат.

изриљат, -ăм, свр. раскопати земљу

риљањем, ископати нешто, извадити

нешто из земље, пронаћи. — Изриљала

је крмача цијелу долину. Немоте играт

лопте на ливаду е ћете је сву изриљат ти

јама цокулама. Изриљала су прасад

нешто из лучњака, ка да је каква кутија.

Изриљали смо испот крушке једну стару

бомбу. Изриљаћу ја то писмо из бауна.

изрод, -а, М. ЛОШ ПОili011dК, ЛОШ, не

карактеран човјек. — Изрод је оно, није

син. Какве изроде породише онакви ро

дитељи, фала богу! Имали смо ми изрбда

у свакојему рату.

изродит, -öдим, свp. I. стећи пуно по

томака (дјеце, унучади, праунучади). —

Изродила је с Јованом седморо ђеце. Из

родили су велику фамилију. Изродили су

велико потомство. П. — се родити лоше

потомство, родити изроде, нестати (о

одређеној скупини — породици, брат

ству, племену и сл.). — Изродили су се

ка су родили онакву ђецу. Штета што се

изродио онакав чоек, ниједно му од ђеце

не ваља ни његовбра прста. Изродиће се

онакви чоек, нема ђеце. Изродило се ци

јело њихово племе, нема од њих више

нико. Изродиле су се више оне старе лозе

у Загарач, само има још пођекоја.

изубадат (се), -адам (се), свр. напра

вити више убода (иглом, ножели, осао

ком и сл.), избости (се). — Изубадали су

ме комарци. Изубадаће те челе. Изубада

ли су га ножевима. Изубада сам се на ко

приве. Изубадала сам се на иглу.

изувач, -а, м. (заст.) дрво са лучним

крацима за изување чизама. — А ну ми

они изувач, не могу изут чизме.

изудит, -им, свр. уситнити месо на

мању парчад да би се лакше очувало или

осушило. — Изудићу фино цијело месо од
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телета и оставићу га да се оцијeди, па да

га сушимо.

изуједат, -едам, свр. 1. на више мје

ста ујести, угристи. — Изуједали су ме

пси Николића, све ми се по ногама по

знаје. Изуједаше ли те осе? 2. фиг. изври

јеђати. — Изуједа те данас она ђевојка

обилато.

изумит, -им, свр. заборавити, изгуби

ти из ула, из сјећања. — Нијесам ти све

наброио, изумио сам онога на(ј)млађега.

Не изуми ђе си стала, само да ти кажем...

Опрости, изумила сам е ти не пијеш.

Немој) изумит да речеш Милени да дође

довечен да čедимо.

изустит, изустим, свр. рећи. — Да

више нијеси никад изустила моје име!

изушћиват, -ујем, несвр. (обично с

негацијом) говорити, „имати у усти

ма“. — Не изушћује, мрченица, шћер што

јој је ланик умрла. Не изушћиваше не

сретну братаничну, што је утекла за не

каквијем Шиптаром. -

изеден и изеден, -а, -о изједен, изан

ђао. — Мора да је млого слаткога ћо те

су му зуби онако изедени.

иšелица, -е, м. и ж. изјелица, хала

tiљивко.

изес, изијем и изедем, свp. I. појести.

— Дадоше ли ти што да изедеш? Изио

сам више от кила смокава. Ш. — се таре

њем се упалити, упалити се од мокраће

(о дјечјој кожи). — ИЗело се ово дијете

између нога, ео га сво црвено.

Иjед, -а, м. јеткост, љутња, бијес. —

Прифатио је без икаквога иједа, видио је

да тако мора бит. Иjед ме на Милушу

што ми није казала за Миша. Не избија(ј)

ијед овођен нб га чува за кућу! Знам ја

Пунишин ијед, тадер је ка пас. Црче од

иједа. Међу нама је ијед велики. Иjед је

слаб друг.

iиједак, -тка, -тко љут, напрасит. —

Бјеше ли Милија иједак на шћер што се

удала без његовбга пристанка? Иjетка ти

је свекрва, чини ми се, како се слажеш

ш њом? Нијесам (и)јеткијега чељадета

гледала од Рада, а изгледа миран.

Иjедан, -дна, -дно било који, ма који

(ако је појачано са по, онда је ријеч о

посебним, позитивним својствима). —

Милан је био ка по иједан Загарчанин, то

је била љуцка муња. Има ли иједна од

онија боца ракије што сам оставио ка сам

ПОШа?

иједит (се), иједим (се), несвр. Љути

ти (се). — Иjедим се на ђецу сваки дан,

па се сичијам. Иjедила се Мируна што

сте јој брали смокве, немоте то више

чињет. Не иједи се, ђаоле, нијесам те по

ćека. Не иједи тога пса, мали, заклаће те.

Иjедила се — не иједила, тако је.

ијеђат (се), ијеђам (се), несвр. Љути

ти (се). — Иjеђау једно друго. Лако се

ијеђау. Не ијеђате се, чоче!

Иjетко, прил. Љуто, напрасито. —

Прими ме некако ијетко, дати је мислио

e ћемо да му тражимо паре у зајам.

ијукат, -чем, несвр. тјерати птице

или кокоши изговарајући узвике „ију,

ију!“. — Што ијучеш по цио дан по тија

долина, нијесу те, дати, вране напале!

ијукнут, -нем, свp. изговарајући узвик

„ију!” отјерати птице које могу да на

праве штету усјевима или воћу. — Иjук

ни да вране не позобљу онб грожђе што

се суши у зграду!

иканат, иканта, м, јавна лицитација.

— Црквени тутори продају опас на ика

нат, лицитацијом, ко да више.

иксан и исан, -а, м. особа, чељаде. —

Што ће јадни иксан, мора се живљет.

Није било паметнијега исана од Анђе.

ила, иле, ж, поквареност, завидљи

вост, неподношење туђега добра и успје

ха. — Пресвиснуће од иле колико је Ила

ва, свачије јој је добро мрско.

iилав, -а, -о покварен, завидљив, који

је човјекомpзац. — Ништа илавије не по

стоји од Сбге, свачије добро је за њу зло.
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илавац, илавца, м. онај који подваљу

је, лукавац. — Тешко ћеш се ш њим по

годит, велики је илавац.

iилавица, -е, ж. она која подваљује,

лукава женска особа. — Мало је ко с

онбм илавицом мога доћ на крај.

Илат (се), илам (се), несвр. лукавити

(се). — Немо да илaш нб играј поштено!

Илај се ти колико ти је воља, али ме

нећеш побиједит!

иља, узв. за тјерање говеди. — Иља,

шаруља, позоба те ђао! Иља, зекоња!

имават, -јем и имам, несвр., 3. л. мн.

импф. имаваху, имати у више наврата.

— Имавали смо и грђија година од ове.

Имавали су ђеце, но су им све млада уми

рала. Имавали смо живога често доста.

Имаваћете и ви, боже здравља.

имање, -а, с земљиште у посједу. —

Тога имања имамо доста али га нема ко

радит.

имањце, -a, c. мање имање. — Остаде

ми оно имањце ове године неорано.

иматањ, -тња, -тње имућан, богат,

који има. — Иматњи су они, лако је

њима, нб ео сиротиње. Иматњи су они па

су свако од ђеце школовали у разне гра

дове. То је иматња кућа.

имаће и имуће, -a, c. имање, имовина,

власништво. — Велико је њихово имаће,

само ливаде треба косит више од десет

дана. И ми смо некад имали велико

имуће, па су га ђедови продали. Је ли ка

кво оно имуће у Загарач, имате ли коју

лозу? Малб је наше имуће, не можемо се

равнат са богаташима.

Иментоват, -ујем, свp. именовати,

казати нечије име, открити нечији иден

титет. — Иментовала је једнога момка

из Брда да је он напа оне ноћи. Иментуј

ти слободно кога оћеш, али ја знам ко је

то био. Сви знадемо ко је то учинио, али

нико неће да га иментује.

iимењак, -а, м. онај који носи исто

име као онај с којим се упоређује. — Раде

и ја смо и врсници и имењаци, обоица

смо на крштење добили име Радислав.

имењакиња, -е, ж, женска особа ко

ја носи исто име као и она с којом се

упоређује. — Нијесу једна другој ништа,

оне су само имењакиње.

Имућ, -a, -е имућан. — Добро су

имући, могу купит што им је воља.

iимућан, -ћна, -ћно и имутањ, -тња,

-тњo/тње који има, који је богат. — Они

наши рођаци пот Планом су сви имућни.

Ту земљу може купит само ко је добро

имутањ.

имуће, -a, c. в. имаће.

имућство, -a, c. моћ, имање, богат

ство. — Ко има имућства, сад може јеф

тино купит земљу. Малб је наше

имућство.

инад и инат, -а, м. пркос, каприц. —

Из инада га избила. Са свијема ћера инат.

Ингер, -а, м. спадало, беспосличар

(уп. лат. ingerirsi yМијешати се). — Сме

тау му ови ингери што ништа не раде нб

iиграу по цио дан ћишкапе пред школбм.

Инглез, -а, м. Енглез.

Инглезица, -е, ж. Енглескиња.

Инглешка, -е, ж (арх.) Енглеска (та

кав облик се чуо од оних који су ишли у

Америку — вјероватно према изговорном

облику Ингленд). — Они ми је на(ј)млађи

тамо негђе у Инглешку.

инокосан, -сна, -сно који нема особа

које би му помагале у пословима, уса

мљен, сам. — Инокосан сам от чељади,

па нећу моћ све сам узработат.

инокоштина, -е, ж. самоћа, усамље

ност, недостатак чланова породице (за

рад и др.). — Ми смо онођен на ону ино

коштину, мало ни ко свраће, никога око

нас нема. У велику сам инокоштину, а

има окб имања млого да се ради, ваљало

би ми да је тун које од ђеце.
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интенират, -ирам, свр. интернирати.

— Цијелу фамељу су били интенирали

Талијани у барски логор.

интрат (се), -ам (се), свр. наићи, наћи

(се), пронаћи (се), срести (се), намјерити

се. — Интрах на пут на чоека којега ни

јесам гледа више о дваес година. Ин

траћемо се, ја се надам, ćyтра на пазар.

Интрасмо се насред улице изненада, а

дуго смо се тражили. Интра сам ону

ствар што сам је био изгубио. Интрах се

у комшилук кад ме зазваше.

инџилијер и инжилијер, -а, м. ин

жењер. — Додили су инџилијери те су

премјеравали ове зграде за чесме.

иње, иња, с ледени кристали на др

већу. — У Загарач се ријетко појављује

иње, али у Брда га зими има често.

ио, узвик коњу или магарцу да иде;

уп. дио. — Ио, цркавица те згодила!

Ио{т)кле(н), прил. иоткуда, иодакле.

— Да ми је иокле доћ до каквија пара,

купио бих ону доњу президу. Да ми се

иоклен дофатит каквија пара, поправио

бих ову појату да ми се зимус не мете

живб. Можеш ли иотклен уфатит коју

пару?

иоле, прил, ма колико, колико год,

макар колико. — Да ми оће дат иоле од

онога сијена, проша бих зимус добро.

ира, ире, ж, сурутка. — Ја киселим

иру, ђеца је фино сркау.

ће и исомо, узвик овци да оде, да иде.

— Ис, позобали ве ђаоли! Исомо тамо,

цркле ми!

исан, -а, м. в. иксан.

исвилат, -ам, свр. процвјетати, про

свилати (о кукурузу). — Исвила је умер

тин. Не би се рекло да ће умертин брзо

исвилат.

искаишат, -ам, свр. 1. исјећи на каи

ше, на врпце. — Искаишала сам кожу од

јунета, ваљаће ми за пречанице на опан

ке. 2. фиг. ишибати (каишом, прутом и

сл.). — Искаиша га по голоме тијелу, ето

му све црвене линије по плећима. Умири

се да те не искаишам овијем жидуном.

искамчит, -им, свр. мољењем или вје

штином добити нешто. — Једва сам ис

камчио оне паре што ми је био дужан.

Боим се е иж њега ништа нећеш ис

камчит. Искамчила му је курветина све

паре. Из ове прљуге се тешко искамчује

фрут.

искарат (се), -арам (се), свр. укори

ти, упозорити, посвађати се. — Искара

сам га ја, не смије ти више ништа рећ.

Искараће ме кући. Искараше се и само

што се не побише.

искастрит, -им, свр. откинути сјече

њем, исјећи на мање дјелове, искасапи

ти. — Искастрио сам све гране с муpве.

Не знам ко ће ми искастрит месо, ја не

умијем. Неко ми је искастрио косијером

гране на трешњу у зграду.
-

искат, иштем, свp. и несвр. искати,

тражити. — Иска је шћер Радована То

мељина па му је нијесу дали. Иска ли ти

коју пару у Блажа, Иштем ђевојку за

сина.

искекечит (се), -ечим (се), свp. исту

pити (се), избочити (се), намјестити се

као за физички сукоб. — Што си се иске

кечио тун, пушти ме да прођем! Иске

кечила ми се шћеруна на врата па не да

да мине нћко поред ње.

искесит (се), -есим (се), свр. рашири

ти уста и тако се, искежено, смијати,

погледати отворених уста, као у чуђе

њу, искезити (се). — Виђи га како је ис

кесио зубе, дати да му видимо оне

државне што је метнуо. Ја је зовем а она

се искесила и ни да мрдне.

искилавит се, -авим се, свр. уморити

се од превеликог смијања, премного се

уморити радећи какав тежак посао. —

Искилавили смо му се от смијеха, цијелу

ноћ је прича што је радио у Италију. Ис

килавили смо се преносећи оно камење

са старе појате.
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искласат, -ам, свр. заметнути класо

ве (о пшеници, кукурузу и сл.). — Искласа

је умертин лијепо. Искласала је шеница.

искобељат (се), -ам (се), свp. извући

(се), спасити (се), ослободити (се) нече

га, изаћи из тешке ситуације, провући

се, с напором (се) ишчупати. — Виђи

дако га како искобељаш из затвора. Ис

кобељаћу га некако исфабрике, дако га

запослим ђе у Општину. Искобеља се

нешто из дрвљаника, виђи да није каква

блаорчина. Искобељали смо се из зиме,

са ће лаше бит. Једва сам се искобеља из

друштва, оће да останемо цијелу ноћ на

карте. Искобељај ми некако ону лиму из

овога кашуна, пун је свега и свачеса,

дако је нађеш. Једва се некако искобеља

истрећега разреда. Нећу се никако иско

бељат из дугова.

искобит (се), -обим (се), свр. неста

пи, ископати (се), уништити (се), утр

ти траг некоме или нечему. — Довео је

јаловицу те му је, несретнику, искобила

дом и кућу. Искобили су се, веле, ка

шарени коњи. Не кукај, јадна, није му се

искобила кућа. Вљештица, искобила је

прво род, па дом. Искобише се ка жути

мрави. Искобићемо им траг по трагу!

искоматит се, -атим се, свр. побити

се до крви, испогибати у сукобу. — Ис

коматисмо се с Њемцима, мало је ко оста

да није рањен, а млого је погинулија.

Они двоица су се, ето, искоматили на до

лину, оба леже. -

ископ, -а, м. нестанак, пропаст, ис

копање. — За неђељу му умријеше два

сина, прави ископ!

ископаник, -а, м. онај који је остао

без својих, које својом кривицом остао

сам; онај који уништава друге; уп. ис

копник. — Какав је они ископаник, гро

мови га уждили! Понеси мало брашна и

ономе ископанику. Оста је ископаник,

без игђе икога је.

ископаница, -е, ж, жена која је

остала без својих, зла жена, која је сво

јом кривицом изгубила све, која другима

чини зло; уп. ископница. — Ћерате ону

ископаницу између поштенија чељади.

Све ће их укопат, ископаница божа!

ископање, -a, c. 1. пропаст, неста

нак, смрт, уп. ископ. — Никога није за

десило ископање ка Томаша, помријеше

му синови када их није има. Поумираше

му ђеца у мљесец дана, то је право иско

пање куће. 2. фиг. велика туга. — Иско

пања тога што учињеше она жалосна

ђеца кад га метнуше у гроб.

ископат се, -ам се, свр. уништити се,

остати без икога свог, нестати (најче

шће о дому и породици). — Ако ћеш

наћас одит, дом ми се ископа! Ископала

се кућа ономе момчету што је било про

љетос у Загарач, све су му побили уста

ше, оста је сам. Ископала им се кућа, не

мау више мушке главе. Ако те лажем,

дом ми се ископа! Добро припази овога

средњега, ископаће ти кућу.

ископник, -а, м. 1. човјек који је, и

својом кривицом, остао без икога свог,

који је, макар у извјесној мјери, крив за

несрећу која га је задесила; човјек који

другима мисли, жели, чини зло, човјек

који слути зло, који премного цицијаши,

као пред каквим злом; уп. ископаник. —

Имау у кућу ископника, зло им је. Не

ваља ти друштво с ониjeм ископником.

Не помињи ми више никад онога ископ

ника, да није зло радио — не би га ни

дочека. 2. човјек који се никада није же

нио и који је прекинуо лозу у породици.

— Да се оженио, дати не би био ископ

ник, родила би му се барем ђевојка.

ископнит и ископњет, -öпним, свр.

1. нестати (о снијегу). — Ископнио је

снијег више и по планина, 2. фиг. пропа

сти, нестати, омршавити. — Ископње

ла је по смрти мужа, нема по ње.

ископница, -е, ж, жена која упропа

шћује друге; жена која је остала сама

наносећи зло својима и околини; уп. ис

копаница. — Сву је фамељу рашћерала
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она ископница. Она ископница га је

оћерала у земљу. Чува се ископнице и ка

те фали! Удри ископницу, поклаће ти

чељад.

искотит (се), -öтим (се), свр. родити

(се), намножити (се), накотити се. —

Искотила је кучка једанаесторо кучади.

Искoтило се то ка милет ниједна.

искочоперит (се), -ерим (се), свр. 1.

издвојити се од цјелине и штрчати. —

Искочоперило ти се по онога сијена у

стог, искочиће. 2. успротивити се, намје

стити се кочоперно. — Искочоперила си

се на праг, па не даш чељадма проћ. Ис

кочоперио је очи на мене чим сам доша,

мишљах е ће ме прождријет.

Искра, -е, Ж. жеравица. — Ка се по

стиче бадњак, све иж њега скачу искре,

и они што постиче вели: „Колико искри

ца, толико јагњица!“

искрас се, -адем се, свр. крадом оти

ћи. — Нијесам се могла искрас од малбга

а дошла бих и ја. Некако ни се искрадоше

и потље их нијесмо могли уфатит.

искрвит се, -им се, свр. завадити се

до крви, изгинути. — Искрвили су се

били пред рат, па су се потље помирили,

сад имау и кумстава. Боим се да се не

искрве, нико не би претека.

искребечит (се), -ечим (се), свр. ра

ширити (се), препријечити пут, избечи

ти очи; разврнути. — Искребечио си очи

ка шаруља! Искребечило се некакво

страшило насре пута. Искребечићу му

обадвије!

искркат, -ркам, свp. истући. — Неко

га је наћас искрка кад је одио на седник,

доша је цио крвав кући.

искрљат, -pљам, свp. извадити крљу,

чапур. — Искрљајте оне драчевине у обер

e ћу тун да садим лук.

искрочит, -öчим, свр. направити пр

ви корак, почети ходати. — Нијесам још

био ни искрочио искуће, кад аоли их.

Искрочио сам само два крока и спотакох

СČ.

искрчит, -рчим, свр. крчењем маћи

са одређене површине крупније биље да

би се земља привела обради. — Добили

смо четири ектера а искрчили смо још

два.

искуљават, јем, несвр. излазити у

6e/iliKlLИ КО, flittlift({\ta HCl →Al(iХО842, ритмич

ки (о води, диму и сл.). — Искуљаје дим,

па стане, и све тако, дати је нешто запрло

у сулундар.

искус, -убем, свp. извадити, искуп

сти. — Искуба ми је Мијо педесет сије

дија из главе, искосе. Искубосмо из

Сушице пешес кила рибе.

искучит, -учим, свp. извући нешто из

НеКО20 HCf вјешт Начин, 11СКаUMчltiliti. —

Све му је искучила — и ауто и паре.

Искучиће ти паре да не оčетиш, чува се.

Све ћеш му рећ, знам ја, искучиће те он.

Ништа од њега нећеш моћ искучит, такве

твpдице мало ђе има.

искуџат, -ам, свр. прикупити (нпр.

дуг), добити прикупљањем. — Тешко је

иж њега динар искуџат а некмоли више.

Дако искуџам неке дугове, оста сам бес

пара.

иснут, ћснем, свр. потјерати овце

говорећи или „ис!“ — Исни те овце да не

пођу на лозе.

iисомо, узв. в. ис.

испаљетковат, -ујем, свр. покупити

остатке неког биљног плода (воћа, оси

та и сл.) послије бербе. — Испаљеткова

сам с долине више од десет кила шенице.

Испаљеткова сам сву долину, наша сам

више од сто класбва. Испаљеткова сам

све лозе и наша сам прео петнаес кила

грожђа. Ако га не поберемо, испаљетко

ваће га ђеца, не бој се. Испаљетковаће та

све, не бој се, све ће покупељат.

испасит се, -им се, свр. посташи зао,

као пас, постати љут. — Испасио се сад

народ, никога не мош преварит. Што се



iиспаша — испогибат 145

испасило онб Јованкино дијете, ништа му

се не смије рећ! Испасили се бјеху Тали

јани прет капитулацију.

испаша, -е, ж, пасиште; исхрана

стоке пасењем. — Имамо неколико

испаша, наше живб има ђе. Ћера је живб

на испашу. Свакојега љета издижемо на

Лукавицу на испашу.

испаштат, -ăштам, несвр. сносити

посљедице.

исперат, -ам, свр. пролистати, изли

стати. — Ео је исперала она праска што

смо мислили да се осушила.

испиждрит, -им, свр. загледати се

нападно, загледати се раширених очију,

с пажњом. — Што си испиждрила тун,

што гледаш? Испиждри добро да ти не

утече.

испизмит се, -им се, свр. постати

пизмав, злобан, завистан, љут, уп. упи

змит (се). — Испизмио се ео неко доба,

а није био такав. Испизмило се и онб

малб, љуто ка куче.

испилит (се), -илим (се), свр. родити

(се), потећи из..., васпитати (се), пора

сти. — Испилио је Загарач добру омла

дину. Испилио се из велике сиромашти

не. Млађи син му се фино испилио, ето

га ка наљеши момак у племе.

испиљит, -иљим, свp. добро отвори

ти очи и гледати, пажљиво посматра

ти; уп. упиљит. — Што си испиљио очи

пут задружнбга дома, а нећеш ми данас

тамо одит!

испипколит, -им, свp. испитати; ис

питати; пронаћи. — Испипколио је

синбћ све оне ђевојке. Испипколила је

она прво све па је онда кренула у лу

пежање. Испипколио сам на рoзаклију

три неубрана грозда, били су слатки ка

цукар.

исписник, -а, м. онај који је истих

година као и особа с којом се упоређује;

уп. врсник. — Ми смо исписници, исте

године смо се родили.

исплазит, -им, свp. испружити (о је

зику). — Што си исплазио језик ка пас на

врућину!?

испљаскат се, -аскам се и испљескат.

се, -ескам се, свр. 1. попрскати се водом;

уп. испљускат (се). — Нијесам се одавно

купа, па сам се јутрос испљеска студенбм

водом по цијеломе тијелу. 2. напљескати

се, наап наудирати се. — Приредба је

била одлична, сви смо се испљескали док

су не забриђели дланови. Кад је додио

Тито у Татовград, сви смо му се добро

испљаскали.

испљувак, -увка, м. течност која се

испљуне из уста. — Баба оставља ис

пљувке по кући, све ће опоганит.

испљускат (се), -ускам (се), свр. на

квасити (се) већом количином воде, из

љускати се, уп. испљаскат се 1. — Испљу

скала ме мама, па сам цио мокар. Оћу ли

се испљускат овом топлом водом?

исповиједат се, -иједам се, свp. и не

свр. 1. (цркв.) обавити обред исповиједа

ња. 2. призна(вајти, (не)причати нешто

из прошлости. — Исповиједа се укућани

ма што је било и тадер је умро.

исповиједит се, -иједим се, свр. 1.

(цркв) обавити обред исповиједања. 2.

рећи неку тајну у повјерењу. — Испови

једио се стрицу, све му је река што је и

како је било.

испоганит се, -им се, свр. 1. постати

несташан, немиран, 3.1oчeст и сл., по

стати зао. — Испоганили се бјеху Тали

јани што су им неке војнике побили у

Гарчић, па попалише све. Потпуно се ово

дијете испоганило, а било је мирно ка

мушица. Испоганиће се код ђеда, па ће

бит најаде ш њим. Испоганио си се и ти

нешто ео некб доба, не знам што ти је.

2. опоганити се, обавити нужду гдје не

треба. — Испоганила су се нечија ђеца

пот смоквом.

испогибат, -ибам, свр. погинути у ве

ћем броју, погинути масовно у одређеном
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сукобу. — Испогибаше ни тадер најбољи

војници, а јуначки су се одупирали, али

нијесу се могли спасит. Испогибало је у

Загарач у току рата доста младија мома

ка.

испосијерат (се), -ијерам (се), свр. 1.

извршити нужду, пражњењем цријева,

на више мјеста једно до другог (о човјеку

и животињи). — Испосијерала су се

нечија магарад по цијелој ливади. Зами

сли, нечија ђеца су се испосијерала по

лучњаку. 2. фиг. наружити некога рије

чима, ружно поступити према другима.

— Испосијера је све своје оном причмбм.

Испосијера Пуниша ону момчадију, ђао

љу му нијесу умјели поврнут.

испосијецат (се), -ијецам (се), свр. на

више мјеста истовремено (се) посјећи

(нпр. при бријању), или у више наврата

посјећи (нпр. стабла) на одређеном про

стору. — Испосијеца ме Јован бритвом

јутрос, ео сам цио ка изгребен. Испоси

јецали су ми све јасене у брањевину

комшије.

испосник, -а, м. 1. онај који живи у

испосништву. 2. онај који живи веома

сиромашно, који живи исиоснички. —

Покојни Павле је био вљечити испосник,

тешко је пролазио с фамељом.

испосница, -е, ж. 1. ћелија у којој

живе испосници. 2. жена испосник, фиг.

жена која не одржава интимне односе

са мушкарцима, 3. врло сиромашна жен

ска особа; уп. сиромашица. — Вазде је

била испосница, у ну сиротињу.

испоснички, прил. као испосник, си

ротињски. — И стари су ни живљели ис

поснички па ћемо ео и ми.

испотезат, -ежем, свр. повадити (нпр.

ножеве). — Испотезаше шишеве и имаше

се поклат, нб их раздвоише.

испра(в)љат се, -ам се, несвр. бити

таквог здравља да се једва устаје, бити

слабашног здравља. — Како су ти чељад?

Свако се испраља. Само што се испра

вљам. Исправља ли се ђед“ Испра(в)љаху

се обоје.

испрдак, -тка, м. Лош потомак. —

Посла ми је онога испртка њиховога да

ми поможč. Нема ништа очево и мајчино,

то је испрдак њихов.

испрегнут, -егнем, свр. ослободити

упрегнуту животињу јарма, тј. онога

чиме је упрегнута. — Испрегни те волове

да мало одморе. Јеси ли испрега коња?

испрежат, -жим, свp. I, извребати,

прикрити се и ухватити онога ко се оче

кује, тајно сазнати прежањем (вреба

њем). — Испрежали смо лопове и прету

кли их, неће им више пас на памет да

доде у лоповлук. Испрежаћу ја тебе ако

биднем жив! II. - се искрасти се, тајно,

неосјетно поћи. — Испрежала ни се и

утекла је код Милана. Испрежи се ђеци

ë те нете пуштит да ојдеш. Испрежали

смо се некако Њемцима, али не уфатише

четници.

испрезат, -ежем, несвр. ослобађати

стоку јарма, односно онога у шта је

упрегнута. — Немо још испрезат коње, ē

ћемо да подоремо бразду около.

испрепадат (се), -ам (се), свр. препа

сти већину лица; препасти се више пу

та, много се препасти. — Испрепадало

га је нешто наћас у сан. Испрепада сам

се синоћ ка сам догонио живб, учињело

ми се е вук завија у ну страну од Осоја.

Добро их је испрепада.

испрегат, -ћем, свp. извадити испод

жара нешто што се пекло, извадити пе

чени хљеб из црепуље. — Јеси ли испре

тала они колач из огњишта? Ка се леб

испече, испрећи га и метни га на тепсију.

испринат, -ам, свp. испржити. — Ис

пригала сам ђеци приганице. Исприга ми

два-три јаја. Испригала сам радницима

меса.

испрнут, -нем, свp. извадити (о зубу

дјетета, шаљиво). — Испрнула ти је из
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гледа баба зуб. Оли да ти ја испрнем та

зуб што се љуља?

испродават, -јем, свр. продати све по

реду. — Испродавали су све живб ка су

отишли у град.

испросит (се), -öсим (се), свр. заручи

ти (се) (о дјевојци). — Чула сам е се ис

просила она Виднина најстарија, мило ми

је, тако ми бога. Испросио је ђевојку ис

Пјешиваца.

испрошеница, -е, ж, дјевојка која је

испрошена. — Не интересуј се ти за ону

старију, она је испрошеница Милана

Марковога, нб гледај млађу.

испртит (се), -им (се), свр. распрти

ти (се), ослободити (се) бремена, оста

вити терет. — Испрти се бђен. Испрти

ла сам лис у обор. Испртио је неко бреме

сијена насре пута, фиг. наћи се у невољи.

— Испртила се куга на њу.

испртљат (се), -ам (се), свp. избрбља

ти (се), одати тајну, неопрезно испри

чати нешто, уп. истртљат (се). — Испр

тљала се пред неким, па су их уфатили.

Не смијем ти казат е ћеш се пред неким

испртљат. Испртљала се пред јабаном,

бруке! Испртља се пред неким, и то је

ула милиција. Немо што тамо испртљат.

испрчит (се), -им (се), свр. 1. извади

ти на силу, ишчупати (о оку), поврије

дити, извитоперити. — Чувај се да ти

драче не испрче очи. Испрчили су му око

некакви лопови ка су се били ш њим.

Испрчила су му се оба ока. 2. супрот

ставити се (тијелом), препријечити

пут. — Испрчише се нека ђеца на пут,

замало се не сударисмо. Испрчио се ис

пред мене, оће да се бије. 3. истаћи (ce),

нарогушити се. — Што си се испрчила

тун ка баница! Испрчила гузицу да је

виде момци!

испршкат, -ам, свр. 1. извадити из

пепела са жаром. 2. фиг. пронаћи, сазна

ти. — Испршка је он то прео своија при

јатеља, а не би ни он знава. Виђи нећеш

ли испршкат коју пару из сламнице да ми

ДаШ.

испрштит, -им, свр. притиском

иситнити, издробити, изгњечити. —

Испрштио сам једну пљаделу грожђа да

видим каква му је мастика. Испршти пра

садма те тикве, не могу их она јес тако.

Ударио је камион у масу и испрштио је

неколицину.

испуват се, -увам се, свр. разљутити

се, смирити се. — Ајде се испува, па онда

дођи да разговарамо. Испува се, сад

можеш ш њим причат.

испуњат, -yњам, несвр. 1. пунити. 2.

извршавати, задовољавати. — Испуња

свачије жеље.

испуцат, -ам, свр, добити пукотине

(о земљи). — Од велике суше је сва земља

испуцала. фиг. добити бразготине по ко

жси. — Све су ми руке испуцале од зиме.

испуцат се, -ам се, свр. опалити до

ста метака или експлозивних средстава.

— Испуцаше се Мбмови сватови.

истандарат се, -ам се, свp. избрбља

ти се, напричати којешта; уп. Изманда

рат се. — Немо се тамо истандарат, пази

што причаш.

истанчат, -ам, свр. изанђати, поста

ти тањи; ослабити (о земљи или човје

ку), осиромашити. — Истанча ти је та ка

пот, не мож га више носит. Истaнчале су

више ове наше земље, слабо рађу. Ис

танча је, богоми, нема од њега више

ништа. Некако смо истанчали с парама.

истањит (се), -ањим (се), свр. учини

ти (се) тањим, похабати (се). — Истањи

бритвом ову спицу да набодем на њу сла

нину. Добро ми се истањио капот, брзо

ће прснут на лактове.

Исти, -а, -ö (појачајни придјев) исто

вјетан, управо, заправо тај, нико други.

— Иста си ми ти причала да су те они

избили, а сад велиш да нијесу.

iистина, -е, ж. изр. отићи Богу на ис

тину умријети, ићи Богу на истину бити

у изузетно тешким околностима, једва



148 истински — истулит (се)

остајати у животу. — Умало не одох

Богу на истину.

истински, -а, -о који је прави, аутен

тичан. — Они су ти истински пријатељи,

њих се држи.

истићит (се), -им (се), свр. фиг. роди

ти (се), узгојити (се). — Истићила је Са

вова кућа све добру ђецу, и једнога на

роднога хероја. Истићили су се момци и

ђевојке ка звијезде.

истољагат, -ам, свp. истући. — Јучен

га мајка истољагала, синбћ није дбдио

кући.

Истом, прил. исто.

историпат (се), -ипам (се), свp. изба

цити много измета (обично о говечету).

— Историпала су се говеда испод лоза.

Неко се историпа под муpву, губа га изела.

истрабуњат (се), -ам (се) натрабуња

ти (се), испричати нешто што је по

вјерљиво, открити тајне. — Истрабуња

си свашто ониjeма људма. Вала се истра

буњала синоћ да јој је доста за годину.

Истрага, -е, ж. истражење, униште

ње, ликвидација. — Неће се ово проћ без

нечије истраге, гадно су се закpвили.

Неки вајни учењаци веле е није било ис

траге потурица у Црну Гору.

истражит се, -ажим се, свр. нестати

без трага, уништити се, изгубити

„траг“, породичну лозу. — Истражили су

се, веле, ка жути мрави, нико од њих није

претека, сад им је кућа пуста. Истражили

су се сви од Мата Глушца. Истражила се

она наша стара загарачка розаклија. Ис

тражиле су се старе лозе, сад има само

овија калемљенија. Нема од његове фа

меље више нико, истражили су се.

истраћит, -им, свр, утрошити, ис

трошити, расути (новац, имовину и сл.).

— Истраћише онакво имање баз-бадијава.

Истраћио би он по Загарача, да му даш.

истрештит (се), -ештим (се), свp. из

бечити очи, нападно и оштро погледати

уз пријетњу и галаму. — Што си ис

трештио очи на мене, нијесам ја крива!

Истрештила се јутрос на мене ка да сам

jбј оца убио. Што си истрештила очи ка

да нијеси никад виђела чељаде. Ис

трештио очи на мене, оће да ме прождре.

истријебит, -ијебим, свр. П. одстра

нити, очистити; ликвидирати, уништи

ти. — Истријеби чичкове с ливаде. Ис

тријебио сам сво камење здолине. Ис

тријебићу ове шипковине окб куће, сме

тау. Истријебљене су код нас козе одма

послије рата. Истријебисмо све Њемце с

Ладова дуба, ниједан не остаде. П. — се

нестати, уништити се. — Истријебиле

су се овце у Загарач, нема више нико

ђаољу. Истријебили су се ка шарени

КОЊИ.

истрицкат, -ам, свр. 1. исјећи на сит

не комаде (обично маказама). — Ко ми

је истрицка ову крпу што сам била оста

вила за кушин” Истрицка је ножицама

цијелу карту што си му донио да пише,

игра се. 2. искаличити, измамити и по

сљедњу пару, нпр. на картама, или упор

ним игражењем, оиељешиши, узеши све.

— Истрицкали су му на карте сваки ди

нар. Истрицкаће ти она скубна све што

ИМаЦН.

истртљат (се), -ам (се), свp. исприча

ти којешта, одати тајну непажљивили

говорењем, рећи нешто несувисло; уп.

испртљат (се). — Истртљала се пред оно

лико људи, сви су јој замјерили. Истртља

се нешто пред некијама, па су га притво

pили. Боим се е ћеш се истртљат, е ћеш

нешто истртљат.

иструлит, -им, свp. иструнути. —

Млого је кртоле иструлило на долину,

напа је некакав црв. Боим се е ће сијено

иструлит онако бес покривача.

иструнут, -нем, свp. иструнути; уп.

иструлит. — Све су смокве на смокву ис

трунуле, није их има ко убрат, ја не могу

а ови млади нете.

истулат (се), -улим (се) и истулит

(се), -им (се), свр. угасити (се). — Истули
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лампу да не трошиш газ. Истулио се

огањ, оћу ли додават дрва?

истуцат, -ам, свp. туцањем уситни

ти. — Жито се прво истуца па се онда

вари.

исфашат (се), -ам (се), свр. направи

ти „фаше“, трагове по тијелу од уда

раца, нарочито прутом; искаишати. —

Добро су те исфашали по плећима. Нека,

мали, исфашаћу те по гузици! Исфашали

су се онијама врбовацима.

исфенат, -ам, свp. истући прутом

или каишем. — Синоћ га је отац исфена

једнијем жидуном е га јучен није стио

послушат.

исфетат, -ам, свр. 1. изрезати, иски

дати у дугачке комаде или комадиће, ис

каишати. — Исфета тога леба доста,

нећемо га жалит. Прво што је учињела

ка смо дошли, исфетала је по пршуте и

извадила ракију. 2. истући каишем или

прутом. — Остави то да те отац не ис

фета каквијем прутом!

исфискат, -искам, свp. истући пру

том. — Припази, само, ка ти отац дође

и исфиска те по голбј гузици!

исфрегат, -ам, свр, орибати, очисти

ши фрегањем. — Исфрегале су ђевојке

под у собу, ето га чис, мога би ш њега

мед лизат. Јеси ли добро исфрегала ови

тигањ, боим се е су га мишеви опогани

ли.

исфрљепат (се), -ам (се), свр. бацити

много нечега разбацујући. —Исфрљепали

смо се онија облутака једни на друге. Ис

фрљепала сам им све наизван искуће.

исфрскат, -рскам, свp. ишибати, ис

тући шибом, танким прутом. — Синбћ

сам исфрска Милана због псовке, зами

сли— ео колики је и већ је почео да псује

старију чељад. Муч, е ћу те исфрскат

овијем прутом! Исфрскала га је по нога

обилато.

исфулигат се, -ам се, свр. нечујно ис

пустити гасове из желуца. — Неко се

исфулига погано. Ако се јопе(т) исфули

гаш, треснућу те! Исфулига се ка жена.

Иć, узвик за тјерање кокошака или

птица; уп. иш.

иčећ, -чем, свp. исјећи.

иčецкат, -ам, свр. уситнити на пар

чад, исјецкати. — Иćецкај прасадмa мaлo.

ђетелине, гладна су.

Итање, -а, с. гл. им. од итат. — Нема

тун никаквога итања, све у своје вријеме.

Итат, итам, несвр. журити, хитати.

— Ништа не ита(ј)те, стић ћете их. Итала

сам да помузем краву, па сам се опотила

уз ову страну.

иће, -а, с јело. — Ништа тун не бље

ше ни за иће ни за пиће. Лако је за ње

гово иће, он никад није гладан.

ићиндија, -е, Ж. вријеме испред мра

ка. — Ео већ ићиндија а њих нема, ако

замркну, нете виђет доћ.

Ичесов, -a, -o, општа замјеница ика

кав, и од чега (о материјалу), било који.

— Да ми је да добијем ичесову пензију

био бих задовољан.

Ичи, ичија, ичије ичији, ма чији, било

чији. — Јесу ли ичија ђеца овако погана,

фала богу?

Иш, узвик за тјерање кокоши; уп. иč.

ишашавит, -авим, свр. учинити неко

га шашавим, излудјети. — Како је манит,

данас ће ми ову ђецу ишашавит. Јесу ли

те то тако ишашавили у школу?

ишибикат, -ам, свp. истући шибом,

према староцрногорским прописима —

ишибати, казнити шибањем. — Наредио

је господар био те су га ишибикали пред

свијема главарима.

ишћерат, -ам, свр. 1. истјерати. 2.

натегнути, произвести с напором. —

Ишћерала сам од једнога клупка обје

чарапе. Под гаранту да ћу ја ишћерат ис

казана више од седам кила добре ракије.

ишћефит се, -ефим се, свp. издовољи

пи се, задовољити прохтјеве (на некоме
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или нечему). — Ишћефили су се на њу,

кукалу, троица. Доста сам се тадер

ишћефила у род, остала сам четири

неђеље.

ишћукат (се), -ам (се), свр. пољубити

(се), неколико пута, при сусрету. —

Ишћукали смо се ка смо се срели. Све их

ишћука(ј) ујме мене.

ишћућат, -ћим, свр. 1. посенилити,

постати забораван, оматуфити, поста

ти склеротичан, изгубити разум, скре

нути умоли. — Ишћућа ми је стари, ништа

се више ш њим не могу споразумјет. Ти

си потпуно ишћућала, не памтиш више

ништа. Ето си ишћућала ка Драге Мани

та! И ти би ишћућа да си био на моје

мљесто. 2. ослабити (о ракији и вину),

исхлапјети. — Ишћућала ти је нешто ра

кија, није више јака. Ишћућало ми је

вино, боим се да се не уости.

ишчезнут, -нем, свр. нестати, ишчи

лити. — Ишчезли су му негђе брави,

боим се да их није ко зајмио. Је ли ти

ишчезнуло онб црвенило?

ишчепркат, -ăм, свp. извадити четр

кањем, сазнати нешто тражењем, ис

питивањем. — Ишчепркале су кокошке

они ибрик што се био затрпа у ђубриште.

Ишчепркали су му у музеј на Цетиње не

какав докуменат да је био на Брегалницу.

јабана, -е, ж, људи са стране, стран

ци. — Ко ће толику јабану от сватова

дочекат! Немоте јој дат да се мијеша с

јабанбм!

јабанац и јабанац, -анца, м, човјек са

стране, странац. — Бљеше у Јована

синбћ некакав јабанац, ови наши су

почели да се спрдау ш њим, али им се

он, богоми, не даде.

јабаница, -е, ж, жена са стране,

странкиња. — Још се ова невљеста осећа

бђен ка јабаница.

ишчеречит, -им, свр. 1. искидати на

ситније комаде, иситнити. — Ишчеречи

оно месо да се не усмрди. 2. разорати

неорану Површину и припремити је за

сјетву. — Ишчеречио сам доњу ливаду

да сијем на њу прољетбс умертин.

ишчивитат, -ăм, свp. истући тако да

се познају (плави — чивитни) ожиљци.

— Ишчивита оно дијете да га ја не узмем

пот своје. Ишчивитаћу те данас, тако ми

бога! Ишчивитала га је мајка прутом, све

му се познају бразде по плећима.

ишчилит, -лим, свр. нестати, окоп

њети, смршати; уп. ишчиљет. —

Ишчилиле су по Загарачу оне старč лозе

домаће. Скри то е ће ти ишчилит да не

знаш ни сам како. Ишчилио је, вала, нема

од њега до кбс и кожа.

ишчиљет, -лим, свр. нестати, ишче

знути, постепено се истопити; уп. иш

чилит. — Намазала сам брадавице оном

машћу и за пет дана ми је свака ишчиље

ла. Ланик сам има пешес чирева пот па

зухо, па ми некако ишчиљеше сами. По

суо сам неки прашак у лучњак и ишчиље

из њега цио троскот. Ишчиљеле су јбј,

вели, неке паре, па сумља на родбину. Не

памтим, дати ми је ишчиљело из

памћења.

јабанка, -е, ж, в. јабаница. —Сврнула

је некаква јабанка, нико није знава откуђ

је.

Јабуке, -ука, ж., мн. село у Д. Зага

рачу.

Јабучанин, -а, м. мушка особа из за

гарачког села Јабуке.

Јабучанка, -е, ж, женска особа из за

гарачког села Јабуке.

јабучица, -е, ж. 1. испупчење на гр

кљану. 2. предњи горњи дио самара, ун
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каш. — Коноп се привеже за јабучицу и

отoлен један крак иде на једну а други

на другу страну самара да се привежу

обље стране товара.

јабучки, -а, -ö који припада Јабука

ма, који потиче од Јабука.

јавит, јавим, свp. и несвр. 1. обавије

стити. 2. гонити стадо, чувати стадо

(оваца, нпр.). — Ето Душан јави овце у

планину. Јавим бвце сваки дан у пашу,

то ми је поса. Јављаше Машан триста

брава. Јави Димитрија сто оваца и десе

торо говеди.

јагма, -е, ж. грабеж, отимачина. —

Ка се заратило четрес прве, настаде ве

лика јагма народа на војне магазине и

оружје, свако је грабио што је мога више.

Виђе ли ону јагму брашна у задругу? Око

чеса би она јагма јутрбс за чобанство, да

се нијесу ђеца подббрила? За грожђе које

сам понијела на пљацу наста јагма ка да

другога није било, а јес лијепо и слатко.

јагмит (се), -им (се), несвр. 1. граби

ти (се), отимати (се), испољавати по

хлепу, бити похлепан. — Јагме јбј, не

сретници, сваку пару до кое дође. Јагме

се окб имања Милевинбга. Кад гођ Илин

ка понесе сир на пљацу, јагме се оне да

нилограцке жене око њега, знау да је ли

јеп и чис. Није се знало ко је вишејагмио

од оне сиротиње. Ови се млади данас јаг

ме и за мљесто у аутобус — да не čеду

случајно стари. Што се јагмите око тија

матрака, подијелите то брацки. Не јагми

туђе, осветиће ти се! 2. фиг журно ићи.

— Јагми кући ка да га ћерау вукови.

јагње, јагњета, с., зб. јагњад младунче

овце. — Још нијесмо раздвајали јагњад од

öваца.

јагњит (се) и бјагњит (се), -им се, не

свр. рађати јагње (о овци), рађати се (о

јагњету). — Наше се овце вазде јагње

рано. Жуја се бјагњи редбвно. Често јаг

њи по двое.

јагњица, -е, ж, женско јагње. — Ме

ђу јагњад(и)ма само су двије-три јагњице

а све остало су шиљешчићи. Во чуда, јаг

ница се мpкала. У крдо имам седам јаг

њица. Одвоила се са онбм јагњицом ус

трану. Ова шарена јагњица ти је лијепа.

јагодица, -е, ж, дио лица; мекани дио

доње стране врха прста у човјека. — Ја

годице су ти се зацрвењеле од зиме. Убо

ме трн у јагодицу от прста и иде ми крв.

јад, јада м. и јади, јада, м. мн. непри

јатност, тужно осјећање, бол. — Какав

је, јади га, дабогда, нашли изр. Јад јаду

ме додава цијелбга живота. Најаде му се

додило. Пролазио је све из јада у јад. До

сетио се своме јаду. Забавио се о своме

јаду. Сјадом ми је запало. Јад ме наша

од њега. Зна га јад у перчин! Дошли смо

на једвите јаде. Бите на јаде од овога

ђетета. (И цио низ других израза, са ши

роком лепезом значења).
-"".

јадан, -дна, -дно који је јадног изгле

да, скрушен, тужан, узречица за ознаку

немоћи, старости и сл. — Можеш ли

коју стопу, јадна? Ајде, јадна, причува

ону краву!

јадац, јатца, м. угласта кокошија

кост која служи за клађење. — Сломили

смо јадац, па ћемо виђет ко ће побиједит.

изр. знати за јадац досјетити се. — Знам

за јадац!

јаде, јаде, ж, јадница, несрећница; уп.

јадуља. — Оће ли додит на покајање она

јаде?

јадило, -а, м, јадник (најчешће у ри

мовању). — Што ће јој Момчило и јади

ло, ништа јбj он не може помоћ. Јадило

је, вала, што ми гођ рекли о њему.

**".

јадник, -а, м. несрећан човјек, човјек

слабог душевног стања; сиротиња. — Је

ли одило које да гледа онога јадника на

ну самштину? Што ће јадник кат су му

јади са сваке стране. Оће ли му ко помоћ,

јаднику?

јадница, -е, ж, јадна, несрећна жена,

жена лошег душевног стања. — Припа

зите ону јадницу, сама је!
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јадо, -а, м. слабашан човјек, слабић,

сиромах, несрећан човјек, несрећник —

Он је један јадо, не можеш ш њим радит

ништа озбилно. Дајте ономе јаду нешто

да изије. Пуштите тога јада нека иде

дома.

јадов, -а, м., в. јадо. — Не дира ми Ја

кова и јадова. Удала се заједнога јадова.

Пита ли што за оне јадове от стараца?

Понеси онијама јадовима што се муче на

џаду нешто да попију.

јадовић, -а, м. онај који је лошег по

ријекла.

јадоје, -а, м. јадан човјек, јадник, јадо

(обично у римовању). — Што им може Ра

доје и јадоје!

јадојка и јадојка, -е, ж, несрећна,

ојађена жена, јадуља. — Срела ме она

јадојка Јованова. Не псуј ту јадојку, ио

нако је несрећна и мpчна.

јадоња, -č, м. јадан, неугледан, слаба

шан човјек, јадник, биједа. — Немоте

онога јадоњу остављат без ништа, дате и

њему дио.

јадоњица, -е, м. дем, од јадоња. —

Какав Радоица и јадоњица, нема од њега

користи!

јадуља, -е, ж, несрећница, неспособна

жена; уп. јадојка, јаде. — Неће она јаду

ља, изгледа, долазит. Оженили су га не

каквом јадуљбм.

јажа, јаже, ж. одводни канал. — Сваке

године сам на ну долину мора прокопа

ватјажу да се циједи вода.

јаз, -а, м. канал, прокоп. — Дубока ти

је ова бразда ка јаз.

јазавац, -авца, м. врста дивље живо

тињe (Meles meles). — Ка се науче, јазав

ци нагрде умертин.

јазак, -а, м. штета. — Јазак ми је да

поćечем стару лозу, још ће рађат.

јазбина, -е, ж. 1. рупа у земљи у којој

живе јазавци или друге дивље животи

ње, фиг, неудобна просторија за живље

ње. 2. стјециште лоших људи.

jaина и јеина, -е, ж, врста ноћне

птице, сова (Вићо Бubo). — Не знам је ли

ко још видио гњијездо од јеине. Јаине се

легу далеко от кућа.

jaићак, -а, м. јахаћи коњ. — Овога

ждријепца ћу за јаићака, нећу га товарит.

Ниједан коњ се не може равнат с Јовано

вијем јаићаком.

јајара, -е, Ж. Полтрон, лош, некарак

теран човјек. — Теже су биле оне јајаре

послије рата од икога, све се прављау да

су били у борбу. Немам ја посла сјаја

рама и пожмирепима.

јаје, -а и јајета, с производ кокошке

или птице.

јајера, -е, Ж. недођија, пустара. —

Нашли су га у те планине у некакву ја

јеру свега искасапљенога.

јајош, -а, м. припадник одметника у

Старој Црној Гори, добровољац у рату.

— Јајоши су били они те су одили сами

у рат, али су јајоши били и ајдуци.

јак, -a, -o 1. снажан. 2. који је

оштрог укуса или мириса, који дражи

својим изразитим особинама (о пићу, ду

вану, храни и сл.). — Јак ти је ови ового

дишњи дуван, не може се пушит. Оста

вио сам јаке и вино и ракију. Да неће за

ђеда бит јако ово јело.

јака, -е, ж, снага и компактност ви

ше јединки људске или биљне врсте, уп.

јачица. — Нећеш ти оно моћ лако поко

сит, то је велика јака, трава је прерасла

и прегуста је. У Малензу су јаку љуцку

вазде имали Велимировићи, њих је нај

више, најачи су.

јакање, -а, с. гл. им. од јакат се. —

Нека ви то јакање, ђецо, да кое не пане

на ту плочу.

јакат се, -ам се, несвр. рвати се. —

Јакаху се Мило и Милан сваки дан, виђе

ло се е ће у милицију. Бранко се најбоље
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јака, обаљује он свакбга, фиг. носити се

са тешкоћама, савлађивати тешкоће. —

Јакам се са овијем живијем, сваки дан

тако. Јакам се некако с фамељом. Добро

смо се ја и Васо јакали с џандарима ка

смо шверцовали дуван.

јакета, -е, ж, женско јелече. — Повр

кошуље се обукивала јакета а повр ње зу

бун.

јакетун, -а, м, огртач, долама, гру

бљи жакет или сл. горњи дио одјеће. —

Какав си то јакетун обука, зар немаш што

друго обућ за коло? Огpни се овијем ја

кетуном да се не квасиш по тој киши.

јакота, -е, ж, снага, јачина, снага по

родице или племена. — Загарчани су ва

зде били јакота, нико их није смио напа

дат. Ко има јакоту у фамељу, лако му је.

јалов, -а, -о који је без плода (најче

шће о животињи, ређе о биљци), који не

рађа. — Остала ни је ове године крава

јалова па ћемо брзо мбрат куповат вара

вину. Ово је некаква јалова трешња, ско

ро ниједне године не рађе. фиг. који је

празан, без садржаја. — Остави се тија

јаловија прича, тако ти бога!

јаловит се, -им се, несвр. постајати

јалов (о стоци или о земљи). — Сваке го

дине се јалови по која бвца. Јалове се све

више ове наше земље, све више им треба

гноја.

јаловица, -е, ж. јуница, млада крава;

(ређе) јалова крава. — Имамо краву и

двије јаловице, једна од њих ће да се

води на прољеће. Ова старуља је јалови

ца, није се телила ео двије године.

јаловуша, -е, ж, женка домаће жи

вотиње која често остаје јалова. —

Продаћемо ону јаловушу, ионако се ри

јетко тели, фиг. (пејор.) жена нероткиња.

— Зна си е су јбј и сестре јаловуше, па

што си се женио ш њом?

јама, -е, ж, дубока провалија у земљи

са уским отвором. — Калиној јами никад

нико није видио дно, у њу се нико никад

није спушта.

јамар, -а, м. човјек који је бацао људе

у јаме (ријеч је настала у току II свј.

рата — тзв. лијеве грешке). — Четници

су партизане звали јамари што су бачали

људе у јаме.

јамац, јамца и јемац, јемца, м. онај

који нешто потврђује, гарант. — Нећеш

ми више одит сама у Град, ја ти јамац.

Нико је био јемац у банку ка су залагали

имање.

jâмужа, -е, ж, тек помузено, некувано

млијеко, јомужа. — Ми се често на Лу

кавицу напијемо јамуже овче, кад ојдемо

с овцама ђе даље ђе нема воде. Свако ју

тро попије по мало јамуже чим помузем

краву, и то му је најмилије.

јаокање, -а, с. гл. им. Од јаокат. —

Нека, ђе се оно чује јаокање.

јаокат, -чем, несвр. јаукати, хукта

ти од незадовољства, кукати. — Што

јабчеш, да те није ко ударио? Јаокаху

жене ка сам пролазио поред њихове куће,

те ја сврати, док оно умире ђед. Што

јабчеш, јао ти бог да!

јабкнут, -нем, свp. јаукнути; почети

нарицати, мало нарицати. — Јаокну два

пут и окиде му се дух. Ајде ти, Јована,

јаокни, нема ниједна тужилица. Јаокну га

једном мрчна снаха и нико се више није

чуја жив.

јапија, -е, ж. 1. грађа за кућу (дрве

на). — Још нијесмо набављали ништа од

јапије за нову кућу. 2. фиг. чврста грађа

људског тијела, чврст карактер. —

Ништа ти не можеш оној јапији, оно је

силесија от чоека. Био је, покојник, љуц

ка јапија, најбољему чоеку друг.

јапрак, -а, м. сноп листова сувог ду

вана (5-10 или 15 листова, зависно од

величине и дебљине листова), мјера сувог

дувана (нерезаног) за предају фабрици

дувана (јапраци се повезујуу бале и тако

се предају фабрици). — Сложио сам од



154 јапрачит —јасик

овија старија гpивања више од двљеста

jáпрака.

јапрачит, -им, несвр. слагати листо

ве дувана (сувог, ујесен, када је дуван

овлажен) у јапраке ради паковања у ба

ле. — Не знам ко ће ми помоћ да ја

прачим дуван, имам више од двије сто

тине низбва.

јарабица и јаребица, -е, ж. 1. птица

из рода Рhasianidae. 2. игра прескакања

мушкараца међусобно; уп. семер. —

Оћемо ли да се играмо јарабицах?

јаракнут, -нем, свp. I. 1. отјератија

ре или јарад. — Јаракни јарад да не иду

на лозе. 2. одгурнути, ћушнути, помаћи.

— Јаракни га тамо мало, да се бђен не

кокоти. П. — се одступити, повући се. —

Јаракнуо сам се даље од њих да ме каква

стркотина не закачи.

јарам, јарма, м, 1. уређај (од дрвета)

за упрезање волова. 2. пар волова. — Има

јарам волбва какав нема нико у ве краје

ве. 3. ропство. — Никад ми ниjeсмо били

у турски јарам, и у ничи, изр. упрегнути

у јарам обуздати. — Добро га је упрегла

у јарам, не може јбј мрднут, а кад бљеше

момак, није се од њега могло живљет.

јарамаз, -а, м. (пејор.) јаран, друг. —

Мотау се по лоза ови јарамази, нагрдите

их. Ђе су ти они јарамази што си ш њима

јучен дбдио?

јаран, -а, м. друг, пријатељ, љубав

ник. — Одио је с јаранима у туђе воће.

Имала је она јарана ката.

јаранит, -им, несвр. друговати, при

јатељевати, љубавити. — Јаранили смо

ка смо мали били, нико не није мога раз

двоит. Оно двое јаране има више о три

године.

јараница, -е, ж, другарица, пријате

љица, љубавница. — Све моје јаранице су

пошле у школу, а ја сам једина од њих

остала кући. Јеси ли још има какву јара

ницу ка остали момци?

• wм

јарац, јарца, м., мн. јарчеви и јарци

1. мужјак козе. 2. фиг. прчевит, силоба

таст човјек. — Причувате женску чељад

од онога јарца Нишинбга, стално трчкара

неће ли коју жену наћ. 3. уређај за те

стерисање дрва.

јардум, -а, м, млијеко укувано до згу

снућа; врло густо и масно млијеко. —

Ујесен варевину не треба млого варит,

брзо се од ње направи јардум. Од Суле

је ујесен варевина ка јардум. Ланик ни је

вино било благо ка јардум.

јардумит (се), -им (се), несвр. укува

вати (се) док се не претвори ујардум (о

млијеку). — Јардумим ђеду по мало вара

нике, и то га одржаје. Лијепо ми се јар

думи варевина од Зекуље.

јаре, -ета, с. зб, јарад младунче козе.

japeбица, -е, Ж. в. јарабица.

јари, -а, -ö позни. — Посијали смо ма

ло јаре шенице, дако и она здрене до ље

Та..

јарик, -а, м. кукуруз који је посијан

на њиви са које је пожњевена пшеница

(одмах по жетви пшенице). — На доњу

долину ћу да посијем јарик, ваљаће за

живб. Једне године смо од јарика пекли

класове.

јарина, -е, ж, прва вуна са овце, јаг

њећа вуна. — Од јарине је најљепше плес

фањеле за ђецу. Кад се овца први пут

остриже, она вуна се зове јарина, или вуна

од јагњета. Исплела сам Мију фањелу од

јарине, неће од вуне е га, вели, гребе.

јарица, -е, ж, млада женка козе. —

Окозила је двије јарице и једнога јарчића.

јарица, -е, ж. јара пшеница. — Ми

смо вазде сијали озиму шеницу а понеко

сије и јарицу, али буђен је сушно за њу.

јарчић, -а, м, мали јарац, мушко јаре.

— Пораста је од Месојеђа ови јарчић до

СТа.

јасик, -а, м, јасикова шума. — Пушти

их у јасик, неће направит штету.
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јасика, -е, ж, врста биљке (Рорulus

tremula). — Јасика не ваља за огањ

ништа, неће да гори.

jacле и јасли, јасала, ж., pl. t. мјесто

у штали гдје се стоци полаже сијено. —

Нема овој крави у јасли ништа, донеси

мало сијена. Оплео сам јуници јасле да

не иде на кравине. изр. На туђе је јасле

други га издржава.

јатаган, -а, м. дуги криви нож, велики

војнички нож. — Повадисмо јатагане па

прса у прса.

јатка, -е, ж, јадница, несрећница. —

Што му рађаше црна јатка и мајка? Није

се рађало црне јатке и мајке ка што је

она. Што рађаше јатка?

јаторан, -рна, -рно живахан, окре

тан, спретан, јак, жесток. — Јаторно је

онб Милушино момче, биће огањ живи.

Јаторнијега и жешћега чоека није било од

Васа, све му је бастало.

- ч“.

јаук, -а, м. кукњава; завијање вукова

или паса. — Сваку вечен бије ђецу и на

стаје јаук несретњика. Прво се чуо јаук

паса, па онда два пуцња.

„ јаукање, -а, с. гл. им. од јаукат. —

Ану нека, ђе се оно чује јаукање?! Чује

се сваке ноћи јаукање вукова, или паса,

не знам.

јаукат, -чем, несвр. кукати, запома

гати; урликати, завијати (о вуку или

псу). — Јаучу она несретња ђеца, до бога

се чује. По сву драгу ноћ су јаукaли ву

кови цијелб љето док смо тамо били,

чудо је да тор нијесу нападали.

јаукнут, -нем, свр. зајаукати, закука

ти, гласом изразити оштар бол, јекну

ти. — Није му мајка, вала, ни јаукнула

ка су га копали. Поčека га је митрољез

прео паса, није ни јаукнуо.

јачица, -е, ж. 1. јак дио племена, по

родице, села или сл., надмоћнији дио љу

ди у одређеној скупини; уп. јака. — Откад

се овбђен памти, они су били највиша

јачица у племе, они су господарили, без

њих се ни коло није могло играт. Бошко

вићи су били јачице у Бјелопавлиће. 2.

„јака“, родна земља, „дебелица“. —

Поси ти жито на јачицу, па ћеш виђет

како ће родит и без великога рада.

јашање, -а, с. гл. им. од јашат. —

Немо га учит на јашање, никаква му ко

pис о тога, он ће да вози ауто.

jäшат, јашем, несвр. јахати. — Уми

јеш ли ти јашат коња? Нијесам никад

јашала, ни на коња ни на магаре.

јаштерица, -е, Ж. гнојна или крвава

квpжица на врху језика, болна и непри

јатна. — Скочила ми је јаштерица, неко

ме оговара.

јебачина, -е, ж. 1. полни акт. — Биће

наћас проз долине јебачине послије сије

ла у Дом. 2. зафрканција, зезање. — То

није био никакав здоговор нб некаква је

бачина да се није знало ко кога подбада.

јебивјетар и јебивљетар, -тра, м.

спадало, вјетропир, нестална и неста

билна особа. — Није се љутио ка сам му

река е јебивјетар, и сам себе познаје.

јебигуз, -а, м. хомосексуалац, педер,

покварењак, кукавица, слабић, мекушац,

особа лошег карактера, у шали честа

узречица. — Виђесте ли онога јебигуза

како се увијаше пред онијама момцима

ка курва. Нећу више да те видим с онијем

јебигузом у друштво. Чува се онога јеби

гуза из Крша, тб је свашточиња. Све су

оно кукавице и јебигузи, не смију се ни

маћ от куће. Ништа у рат није ваља, пра

вијебигуз. Речи им, јебигузе, чи си!

јебигузица, -е, м. педер. — Напа га је

некакав јебигузица, једва се спасио.

јебигузовић, -а, м. потомак лоше по

родице, и сам лошег карактера. — Ти си

јебитузовић от сто отаца! Поčекоше ми

они јебитузовићи лозе.

јевтика и јефтика, -е, ж. туберкуло

за. — Умро је од јевтике кад није од ње

било лијека. фиг. бол, болест. — Јевтика

ће ме узет од сичије жђецом.
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јевтичав и јефтичав, -a, -o 1. који је

болестан од туберкулозе, од „јевтике“.

— Што ће ти она јевтичава ђевојка? Сви

су они у кућу јевтичави. Јефтичаво је и

дијете јбj. 2. фиг. нервозан човјек, загри

жљива особа.

јевтичар и јефтичар, -а, м. особа ко

ја болује од јевтике.

једампут, прил. једанпут. — Нијесам

се ш њим срио ни једампут а некмоли да

се виђамо често.

једанак, прил. 1. истовремено. —

Дошли смо и ја и Блажо једанак а није

смо се договарали. 2. одмах. — Чим смо

је позвали, једанак је дошла.

јединац, -инца, мjедино мушко дије

те у родитеља. — Умро му је јединац

међу пет сестара.

јединица, -е, ж, једина кћерка у ро

дитеља. — Марица је била јединица у

мајке, ни брата ни сестре није имала.

једити, -а, -öједини (у појачаном зна

чењу). — Не нађох на смокву ни једну је

диту.

једном, прил. 1. један пут (количин

ски). — Помога сам ти пешес пута а ти

мене само једном. 2. једанпут (времен

ски). — Једном ка сам био у Београд,

одио сам у музеј.

једноумац, -умца, м. 1. човјек ограни

ченог ума, који размишља „једнолиниј

ски“; уп. краткоумац. — Не бој се е ће

ти што паметно пријенут чим се дружиш

с онаквијем једноумцима. 2. (у мн.) ис

томишљеник. — Не пита само Милана и

Рака, они су једноумци.

једнош, речца (само у набрајању: јед

нош, дваш, триш, четириш) једанпут.

јеђа, -е, ж, јело, храна, храњење. —

Слаба је моја јеђа, ништа не могу да оби

дем. От слабе јеђе — готова болес.

јежит се, јежим се, несвр. кострије

шити се, нешто тешко доживљавати.

— Сва се јежим кат чујем што је мога

учињет от фамеље.

језикоша, -č, ж, жена оштра језика,

љута жена, алапача, причалица, брбљи

вица. — Нијесам се питала с оном Стани

ном језикошом. Даница је велика језико

ша, натпричала би чету. Имам жену јези

кошу да јој нема равне, могла би бит

адвокат.

јећна и јаина, -е, ж, в. јаина.

јека, -е, Ж. 1. тутњава; одјек, хук. —

Чује се некаква јека од мора, мора да ће

велико невријеме. Каква се оно јека чује

од Града, да не иде војска на вјежбе у

Гарач с камионима и топовима? Пријед

но што ће пас они пљусак чујаше се од

Бандића велика јека. Чујеш ли ону јеку,

ка да неко некога зове испод онија гла

вица. 2. фиг љутња, галама. — Бљеше га

стала јека на чељад, нешто су му згри

јешили.

јекнут, јекнем, свр. Зајечати, испу

стити болан глас. — Само је два пута

јекнуо па се смирио.

јекнут, -нем, свр. Зазвонити, нагло

забрујати, треснути, лупити. — Чули

ти, нешто је у појату јекнуло, да није кра

ва обалила ону фуруну.

јектај, -а, м. јецај, плакање уз јекта

ње. — Забољели су све покајнице јектаји

оне најмлађе шћери.

јектање, -а, с јецај, горко плакање,

тихо и горко плакање. — Није било гла

снбга плача, само се чујаше тихбјектање

цијеле фамеље.

јектат, -тим и јекћем, несвр. 1. пла

кати уз тихе јецаје, тихо али горко пла

кати. — Јектијаше му црна мајка, не ули

језаше. Што јекти оно дијете, је ли га ко

избио? Више му јектијаше невљеста нб

мајка ка су га укопавали. 2. одлезати се,

стварати ехо. — Што јекте ове планине,

је ли оно негђе пуцњава или грмљавина?

На Главу Зете вода све онакбјекти, не

престаје.
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јелек, -а, м. прслуче које се носи по

врх кошуље. — Обукла јелек свилени и

метнула ћемер око паса. Ткали су се не

кад и мушки јелеци.

јемац, јемца, м. в. јамац.

јендек, -а, м. в. ендек, — Сваке ноћи

пљан пада у вејендеке по селу.

јенчи, -а, -ě (само у компаративу, нај

чешће са негацијом) бити стало до...,

бити заинтересован за... — Дошли ми

не дошли — нијесам јенча за то. Нијесам

јенчи оће ли ми се наљутит или неће. За

то ти нијесам јенча више но за лањски

снијег. Бићеш јенчи, ја ти вељу!

јенчит, -им, несвр. потврђивати, би

ти јемац. — Јенчио је прет свијема да

Саво није ништа крив.

јењават, -јем, несвр. престајати, по

cустајати. — Цијелу ноћ киша није је

њавала.

јењат, -ам, свр. престати, посуста

ти, уминути. — Дако мало киша јења, не

можеш овако одит.

јероплан, -а, м. в. ероплан. — Бачали

су бомбе јероплани у рат и буђен.

јес, потврдна речца јесте. — Је ли

доша, јес? Јес, синбћ.

јес, ијем, несвр., р. пр. Ио, јела, јело,

имп. јеђи, јеђите јести. — Ништа у бол

ницу нијесам мога јес нако по мало су

пице на подне и увечен.

јесенас, прил. ујесен, ове јесени. —

Спремам се за јесенас у војску. Јесенас

ћемо имат да закољемо једно прасе и за

клаћемо два брава.

јесенашњи, -а, -е који се односи на

јесен, који припада јесени, јесењи. — Ова

шарена јуница је јесенашња, а видиш ли

колика је. Митровдан је јесенашњи пра

зник.

јесенка и јесенка, -е, ж, воћка којој

плодови зpу у јесен. — Све су јесенке с

мање сласти од љетнија крушака. Неке

смокве су и петроваче и јесенке, двапут

рађау.

јесенски, -а, -ö јесењи. — Вазде ми

досаде јесенске кише.

јесењи, -а, -е који се односи на јесен,

који припада јесени. — У јесење грожђе

се може рачунат само розаклија, сва

остала пријед долазе. Боље да уберемо

дрва сад нб кад дођу јесење кише.

„ јестиво, -а, с јело, храна; исхрана. —

Имам за јестиво свега, нб ме самоћа уда

ви. Било је, брате мој, на свадбу и јестива

и пића доста, али сам оста гладан и

жедан. Слабо је ђедово јестиво, добро је

болесан. И јестивом и пићем су га

понуђали, али му није помогло.

јетрва, -е, ж, дјеверова жена. — По

слала ми је јетрва из Београда свилену

аљину, нијесам је до данас обуковала.

јетрват се, -ам се, несвр. свађати се

као јетрве, стално се сукобљавати. —

Не јетрвате се тун, ђевојке, исфрскаћу ве.

Све се јетрвау, не могу једна другу зами

СЛИТ.

-мм

јефтика и јевтика, -е, ж. туберкуло

за. — Сви су му поумирали од јефтике.

јефтичав и јевтичав, -а, -о који је бо

лестан од туберкулозе. — Оженио се

јефтичавом ђевојком и поста је удовац.

јефтичар и јевтичар, -а, м. мушка

особа која болује од јефтике. — Сви су

знали е јефтичар, али су заједно ш њим

јели, из исте пљаделе.

јецај, -а, м, 1. ритмички пригушени

плач. — Никат такве јецаје нијесам чула

ка синбћ на покајање Божу. 2. фиг. ехо,

одзвањање звона, јецање. — Што је оно

те се чује они јецај звона с манастира?

јецање, -а, с. гл. им. од јецат 1. —

Какво је оно јецање у собу, да је нијеси

тука? фиг. звон звона из даљине.

јецат, -ам, несвр. 1. ридати, испреки

дано плакати фиг. одзвањати (о звони
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ма). 2. замуцкивати. — Ово ти дијете

јеца, јеси ли примијетила.

јечам, јечма, м. врста житарице

(Hordeum). — Пријед се бђен сија јечам

више нб данас, данас га скоро нико не

сије.

јечат, јечим, несвр. гласно испушта

ти отегнуте јецаје, гласним јецајима

означавати сопствене болове. — Јечи

баба по цио дан, река би да ће ови час

умријет. Што јечиш ка те ништа не

боли?!

јечерма, -е, ж, в. ћечерма. — Неко је

зва ђечерма а неко јечерма, а то је истб.

јöк, одрична речца не.

jбнцат (се), јонцам (се), несвр. Љуља

ти се, њихати се; уп. јосат (се), колецат

(се). — Обљесио сам кожу на муpву да

се јбнца на вљетар неће ли се пријед про

сушит. Ко се оно јонца на орах доље?

Јонцај га мало.

јóпет и опет, прил. поново. — Јеси ли

јóпет доша да крадеш трешње!

jбсат (се), јбсам (се), несвр. Љуљати

(се), њихати (се), клатити (ce); уп. јон

цат (се). — Ето га јбса се на муpву ка

мало дијете. Пала је тигла с крова, држи

се за жицу и јбса се на вљетар, ану виђи

да се не откине, врни је горе. Јоса га мало

на крило дако се умири. Кад иде, он се

некако јоса ка вапор. Залуду јбсаш смо

кву, оне слабо опадау, ако нијесу укуфе

ЛC.

јувка и јуфка, -е, ж, танко изваљана

кора од тијеста, резанци. — Сварила сам

им јувку у варенику, то воле. Љеша је

домаћа јуфка откуповне. Нико није оде

бља од јувке па нећеш ни ти.

југoвина, -е, ж. влажно вријеме (нај

чешће с кишом која долази сјуга), топло

влажно вријеме послије хладних зимских

дана. — Снијег најпријед ископни кад

удари југовина.

јунац, јунца, м, 1. мушко теле, најче

шће по навршетку године, али и млађе.

— Продаћу јесенас овога јунца, не могу

га држат. Шаруља је отелила јунца ка ла

ник. 2. фиг. глупа мушка особа. — Гово

рио не говорио ономе јунцу, он те не ра

зумије.

јуначење, -а, с. гл. им. од јуначит се.

— Нека ти то јуначење жђецом, пушти

их на мир!

јуначина, -е, м. аугм. од јунак. —

Није било такве јуначине у нашу бригаду

ка Илије.

јуначит се, -ачим се, несвр. правити

се храбрим, охрабривати се. — Јуначи се

овудијен с овијема женама, а нигђе га

нема с људима. Млого се ти јуначиш на

та вљетар, припази се, нијеси најбољега

здравља.

јуначица, -е, ж, женска особа јунак.

— Не прави се јуначица, но нешто обуци,

такб ћеш се смрзнут. Све наше ђевојке,

а било их је четрдес и пет, што су пошле

у борбу биле су праве јуначице.

јунетина, -е, ж. јунеће месо. — Не

можеш одит гладан нб да ти испригам

мало јунетине што сам јучен купила на

Град.

јуница, -е, ж, женско теле, најчешће

по завршетку године, али и млађе. — Не

могу држат и јуницу и краву, мораћу јед

ну смаћ.

јунчић, -a, M. мали јунац, мало мушко

теле. — Замисли, Николина крава отели

ла два јунчића. С овијем јунчићем ћу у

суботу право на пазар.

јутрос, прил. овога дана ујутру. фиг.

данас (у емоционалном говору). — Куку

мене јутрос, што ме снађе! О, леле мене,

Јоване, јутрос за твојом главом, леле!

јутрошњи, -а, -е који потиче од ју

трос. — Јеси ли слуша јутрошње вијести

на радио, што веле, оће ли се заратит”

јуфка, -е, ж, в. јувка.

јучен, прил. јуче.

јучераке, прил. јуче. — Нијесам га од

јучераке глејала.
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јучерањи и јучерашњи, -а, -e 1. који

потиче од претходног дана, од јуче. —

Проварила се она јучерашња варевина.

Оли изес малојучерашњега пасуља? Ска

ка и (ређе) каи, везник (поредбени) и

прил. 1. као. — Исти си ка ти мајка. Ра

дите ка ми и биће добро. 2. како, као

што. — Удри ка си обећа! Оћемо ли ка

смо се договбрили? Сећам се, ка се не

сећам!

каба, кабла, м. дрвена посуда за му

зење или држање млијека, ређе за воду.

— Помузла је јутрбс пун они велики каба

варавине.

кабаница, -е, ж, дуги зимски капут.

— Узми и кабаницу, ваљаће ти, студено

је.

кабас, -ста, -сто гломазан, крупан. —

Била су дрва кабаста па у метар нема по

метра, теке што смо бачили паре.

кабулит, -улим, несвр. усуђивати се,

ризиковати. — Не бих кабулио низашто!

Кабулићу, проваћу, па што бог да! Вазде

Мироје кабули лако, он ка да се не бои

ничеca.

кавга, -е, ж. сукоб, свађа, борба. —

Заметнула се кавга међу Габељима код

Града, један бљеше рањен.

кавжит се, кавжит се, -им се, и кав

жит се, кавжим се, несвр. свађати се

оштро, свађати се до крви. — Кавже се

око некакве ливаде, може пас крв. Ције

лбга живота се кавжио по с неким.

кад, -а, м. ватра којом се нешто кади

(нпр. тамјан у кандилу), дим. — Мед се

ИСКОШНИЦе МОЖe BaДИТ И КадOM — ПаЉе

ЊЕМ.

кадар, -дра, -дро који може, који има

снаге, који је способан. — Оћеш ли бит

кадар да изнесеш из долина једну од они

ја греда?

менио се јучерањи леб ка плоча. 2. фиг.

премлад. — Нећете га, чоче, још женит,

бн је јучерашња макања.

кадашњи, -а, -е из којег периода. —

Кадашња је ова варевина, чини ми се е

се покварила?

кадит, кадим, несвр. (цркв.) 1. дими

ти кадионицом. — Додио је поп Јован те

је кадио кућу уочи славе. 2. фиг. одлазити

у посјету на више мјеста, ићи од куће

до куће, да би се што појело или попило,

дангубити. — Данас је цио дан кадио по

селу, уљега је у сваку кућу, па је доша

пљан. Немо ми кадит от куће до куће, но

се смири.

кадуч, -а, м, мање буре с једним

дном, каца. — Нијесмо ове године имали

грожђа више нб за та кадуч.

кажеват, каживат и кажоват, -ујем,

несвр. казивати, говорити, приповиједа

ти. — Кажевала ми је мајка е су је ћерали

у младос да ради млого. Кажива је

Милош ђе закопан Јован Илин. Ка

жоваћеш ми све по реду, ништа ми

нећеш смјет изоставит. Кажевали су мене

и пријед да ми Николина фамеља ара

лозе, нб нијесам вљерова. Кажеваху

наши стари е бјен Турци никад нијесу

долазили.

кажипрда, -е, ж. ситни потказивач.

— Ништа се од оне кажипрде не може

сакрит.

казан, -а, м. специјална посуда за пе

чење ракије: велики котао. — Таман сам

био наградио други казан кад аоли Мило,

а нијесмо га тадер очекивали. Ципанци

јелу ноћ смо остали кот казана и пијуц

кали ракију, испекли смо четири казана.

Наш казан фата седамдесе(т) кила и из

њега је ракија љеша и питкија нб из онија

великија. Иćека сам све месо и цијелб

метнуо у казан да се вари, доће ни по
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подне зетови и шћери с фамељама. При

јед се варило у казан за сву фамељу и

јело се само месо а не чорба.

казма, -е, ж, врста крампе, крампа

са једним краком. — Неко вели трнокоп

а неко казма, али казма има само једну

страну а на другу су уши.

каин, -а, м, лавор. — Метнула сам

пред њима пунан каин варене кртоле и

сланине. -

кака, -е, ж, људски измет (из дјечјег

говора). — На пут бљеше једна велика

кака, замало нијесам угазила у њу.

какав си, -ква си, -кво си како си, ка

ко се осјећаш. — Какви сте тамо код вас

овија дана?

какање, -а, с. гл. именица од какат

(се).

какарисање, какаризање и какари

зање, -а, с. гл. им. од какарисат 1. —

Чује се какарисање кокошака, да није

што уљегло у њих? Мишљах да је кака

ризање кокошака, кад оно ви зачаврљале.

какарисат, шем, какаризаткака

ризат, -ижем и какаријезат, -ијежем, не

свр. 1. кокодакати. — Какаришу све ко

кошке, мора да их је нешто препало. Ово

жуто пиле је почело да какарише. Кака

ријезала је Жућка јутрбс рано. Што кака

pиже она кокошка, биће га снијела. 2.

причати чаврљањем, брбљати (о жена

ма). — Какарижу ка кокошке.

какат (се), -ам (се), несвр. празнити

цријева, вршити велику нужду (најчешће

о дјетету, понекад и о одраслој особи,

али не о животињи). — Ко се од вас,

ђецо, кака под смокву!? Иди да какаш па

да спаваш! Све се неко кака под трешњу.

кал, -а, м. талог, муљ. — Остаје од

овога дувана млого кала у камиш, јак је.

Газили смо по калу од Широкија Лазина

до близу Сушице а нијесмо имали ка

Брђани чизме но у ве плитке цревље смо

одили.

калабрез, -а, м, фиг. ситна мушка

особа (асоцијација на талијанске војнике

Калабрезе у Другом свј. рату, који су би

ли махом ниског раста). — И рече ли е

те обали они калабрез Иванов, срамота!

Овамо све долазаху они Калабрези, сви

ка ђеца.

калаисање, -а, с. гл. им. од калаисат.

— Неће ови кота више ваљат бес калаи

сања.

калаисат, -шем, несвр. 1. премазива

ти унутрашњу страну какве посуде (нај

чешће котла) калајем. — Ланик ми је

кота калаиса један Габељ. 2. фиг. лагати,

обмањивати. — Немо ме калаисат нб ми

речи истину.

калајџија, -е, м. мајстор који кала

јише. — Рамо бљеше калајџија каквога

није било надалеко.

„ каламида, -е, ж, емајл (на посуђу). —

Имамо неколико пљатбва от каламиде.

калапит, -им, несвр. 1. узимати не

контролисано, отимати, пљачкати. —

Калапе момци диње по Бјелопавлићима,

не остаљају ниједну. 2. лоше радити. —

Не калапи то, нб фино коси!

каластарит, -арим, несвр. лутати,

крстарити. — Каластари по селу, од јед

не до друге куће. Припазите кокошке, ка

ластари некакав орах изнад куће.

калем, -а, м, 1. намотај. 2. млада на

калемљена биљка. — Они калеми од при

је двије године су почели да рађау.

калемит, -им, несвр. в. навртат.

калемљење, -а, с. гл. им. од калемит.

— Милије ми је калемљење од икаквога

посла. Пб лоза сам поновио калемљењем.

калешин, -а, м. двоколица; уп. Чеза.

— Господар се возио калешином вазде а

они што су га пратили одили су на коње.

калијеж, -а, м, 1. брука, срамота. —

Калијеж су ш њом направили троица, и

утекли су. 2. спадало, шаљива особа, ви

царош. — Нико ономе калијежу не мога
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проговорит, ка да су сви били замађија

ни. 3. много. — Донијела је калијеж смо

кава ђеци, пунану велику корпу.

калијежит (се), -ијежим (се), несвр.

подсмјехивати се, наносити срамоту,

изругивати (се), шалити се, веселити се,

изазивати буку. — У њихову кућу се сва

ки дан калијежи отка се врнуо они стари

из војске, све се бију и псују. Калијежи

и туче по кући чељад. Ова ђеца само што

калијеже по кући, не може се од њих

живљет.

калијежница, -е, ж, женска особа

која ствара калијеж, женска особа спа

дало, жена шаљивчина. — Има једну ка

лијежницу какве нема у свијет, то би

свашто учињело. Добро смо се насмијали

причама Даринијама, права је кали

јежница.

калијезат се, -ијезам се, несвр. изази

вати калијеж, изазивати бруку и спрд

њу; уп. калијежит се. — Отишла је у град

те се ш њом калијеза свијет, није мајка

такву рађала.
-

калица, -е, ж, елипсаста дрвена по

суда за хлађење млијека, карлица.

калоп, -а, м. нешто што је скалопље

но, што је сложено по одређеном реду,

повеска (листова дувана, цигарет-папи

ра и сл.). — Дуван предајемо у калопе

или јапраке. Купи ми неколика калопа

картица. ,

калопит (се), -им (се), несвр. слагати

(се) у калопе. — Мене и ђеца већ знау да

калопе дуван.

калпак, -а, м. 1. спољашње прозорско

крило. — Пријед су се прозори затварали

само онијама калпацима. 2. дио капе,

КаЧКејла.

калумпер, -а, м. 1. врста биља, цви

јеће (Salvia officinalis), калопер. — Била

сам усадила неколико калумпера па су

ми се осушили. 2. саставни дио ријечи

пјесме која се пјева када се скупина игра

ча окреће укруг. — Калумпер, перон царе,

што зовеш, млади лале.

калушас, -ста, -сто који је шарен по

глави, иза ушију (о животињи), који има

пјеге по лицу (о животињи). — Оно

калушасто јагње нешто неће да расте ка

остала јагњад, одбила га је мајка од ви

МČНа.

калцета, -е, ж. (обично у мн.) чарапа.

— Носила је калцете ка оне курве тали

јанске, а тадер ђевојке нијесу имале ни

обичне чарапчине.

каљ, -а, м, жуљ. — Све су ми по но

гама каљеви, тијесне су ми цревље.

каљуга и каљуга, -е, ж. 1. влажна

увала. — Упали смо били у каљугу ђе био

глиб до кољена. 2. фиг. непријатности,

прљавштина. — Такво друштво срља у

каљугу, све лопови и лажови.

кам, камена, м. камен.

камара, -е, ж. соба. — Пријед куће

нијесу имале камара, нб све изједна, сва

кућа изједна. Мало је која кућа пријед у

Загарач имала камару, а сад је свака има.

камен, -a, -o 1. који је од камена изр.

бачит се каменом за собом оставити, на

пустити. 2. слаб, ништаван, никакав. —

Камене су ти некако те аљине, ваља ли

да ш њима излазиш у варош?

каменица, -е, ж, удубљење у станцу

камену које задржава воду (та се вода

користи за пиће или појење стоке, уко

лико је каменица већа). — У ну каменицу

у Гођене изнад бистијерне има воде уви

јек до Петровадне.

камењар, -а, м. кршевит терен гдје

нема земље или је има врло мало. — Она

рудина горе је голи камењар, видиш ли

е нема на њу ни дрвета.

камењарка, -е, ж, врста змије која

живи у камењару; змија чије кретање

одаје металан звук. — Убио сам у Ћерете

једну камењарку, нијесам такве змије још

гледа. Камењарке кад иду, звече и чују се.

ками, непр. камен, али у значењу: ни

шта; куку, зло, несрећа и сл., посебно у
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узвичним реченицама и клетвама. —

Ками је ишта родило грожђа, цијелб

љето није било кише. Ками ћеш добит од

њега. Камити у дом било, каква си! Ками

да му је, што га је снашло! Ками да јој

је, несретњици.

камилица, -е, ж, в, камомилица.

камин и кумин, -а, м, димњак, уп.

оџак 1. — Ове су наше куће бес камина,

а са су почели да их праве и у куће. Прву

кућу коју видиш с кумином — њихова је.

камиш, -а, м. дио луле (цијев) који се

држи у руци при пушењу. — Има сам

фину лулу, но ми је прска камиш. Гледа

неј ли ми набавит једну лулу с финијем

камишом. Камиш за ву лулу сам напра

вио от смрдљаке. Виђе ли ми ону лулу с

кривијем камишом? Кад ђед Јоле удари

које од нас онијем дугачкијем камишом

од луле, скочи ни чомфга.

камо, прил. 1. гдје. — Камо Новка,

пође ли ђе? 2. куда. — Камо си кренуо?

камомилица, -е, ж, камилица (Matri

caria). — Сварићу ти чај от камомилице,

биће ТИ боље.

камомиље, -a, c. 1. камилица. — Сва

рила сам камомиље мјесто чаја. 2. цвије

ће уопште. — Пунана је ливада камоми

ља, све мирише.

камрик, -а, м. чвршће и дебље плат

но (за везење, кошуље и сл.). — Кошуље

од камрика се на(ј)љеше пеглау.

камџија, -е, ж, канџија. — Камџију

ћеш наћ само у кућу ђе има коња, ш њом

се ћерау само коњи а не магарад.

канаваца, -е, ж, платно у које се уви

ја дуван када се ујесен предаје фабрици.

— Добили смо од монопола доста кана

ваце, па смо цио дуван, оне бале, замо

тали и такб га поћерали.

канал, -а, м. дубља бразда; уп. кона

вал. — Сви смо одили да копамо канале

у Брда ђе су биле неисцијеђене ливаде и

лугови.

канат и кант, канта, м, 1. зид озидан

опеком тако што се опеке слажу једна

на другу бочном страном. — Јеси ли они

унутрашњи зид умио озидат на канат?

Канат или кант је зид о ћерпича ка се

зиђе бочнбм страном, пљоштимице. 2.

попречне летве на прозорском споља

шњем крилу сложене једне изнад других.

— Оно ка се на капак от прозора метну

летве једна изна друге зове се канат.

канђело, -а, с кандило. — Има ли у

цркву канђела? Канђело му висаше изнад

главе. У нашу цркву ништа нема, нема

поп Јован ни канђело да окади цркву.

канит (се), каним (се), несвр. намје

равати. — Ако не каниш додит, речи ми

да се не спремам. Ео се већ мљесец ка

ним да дођем до вас.

каница, -е, ж, женски појас. —

Ђевојке су пријед носиле канице на

раше.

кантар, -а, м. справа за мјерење те

жине. — На танко от кантара мјери се

нешто лакше, а на дебелб — теже.

кантињела, -е, ж, пречка која се ста

вља на кључ на крову да би се слагали

црепови, или што друго чиме се покрива

кућа. — Купи фабричке кантињеле, не ва

љау ти јасенове за тиглу, криве су. Кан

тињеле се закивау на раздаљину од по ла

кат, или мање. Фалило ми је кантињела

па сам мјесто њих метнуо неколико шав

ница јасеновија.

капа, -е, ж. 1. дио одјеће. 2. покривач

за стог (сијена, сламе и сл.). 3. заобљени

врх брда. 4. вуна, длаке, перје и сл. на

глави животиње, изр. Давати КапоМ И Ша

кoм дaвaти у изобиљу; завртјети капу

збунити; немати под капом не знати; ка

пу доље признајем, прихватам, бити лак

испод капе не знати, бити непаметан,

скројити капу коме одлучити мимо нечи

јег знања о њему, накривити капу бити

задовољан, спокојан, под капом небе

ском игдје...
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капавица, -е, ж. 1. кишница која се

слива са крова куће, капање воде са кро

ва. — Мичи се, дијете, испо те капавице!

2. стреха. — Нијесам има пара да метнем

олук на капавицу. Метни копању пот ка

павицу дако се уфати мало кишнице. 3.

вода сакупљена испод стрехе, кишница.

— Капавица је добра за прање косе. Уфа

тила сам мало капавице да ш њом оперем

косу, боља је кишница од друге воде за

тб. 4. фиг. кућа која пропушта кишу. —

Живе у ону капавицу, немау је чим ни

прекрит. Живимо у ну капавицу — ни су

воте ни топлоте. Покри кућу капавицу,

удри жену лајaвицу! [= успостави ред у

домаћинству, пословица).

капара, -е, ж, предујам. — Да сам му

капару за цио стог сијена, неће га, дати,

продат другоме. фиr. прстен или новац

који се даје дјевојци у знак заручења. —

Био јој је да капару, а она брже-боље

пошла за другијем.

капарисат, -шем, свр. резервисати.

— Био сам капариса ону ливаду па се

нешто не нађосмо. Капариса је у суботу

ђевојку у Град.

капац, непр. кадар, ваљан, у снази, у

моћи. — Јеси ли капац да закупимо ове

године оно задружнб имање? Нијесам ја

капац ни од једнога мојега чељадета. Ни

за што нијесам капац, остави ме на мир.

Није капац ни себе воде да узме.

капетан, -а, м, 1. официрски чин. 2.

старешина племена у Старој Црној Го

ри. — Загарачки капетани су дуго били

из једнога браства.

капетански, -а, -ö који припада капе

тану, који потиче од капетана. — Узели

су му капетански чин чим су га затвори

ли.

капица, -е, ж дем, од капа: женска

капа. — Имаш ли да вргнеш какву капицу

на главу, не ваља у пријатеља одит бес

капице. Исплела је кума Мируна Нади

фину капицу. Ђевојке су носиле капице

а мушкарци капе.

капља, -е, ж. 1. кап (течности). —

Не могу се провућ између капаља са ка

павице, нб ми да ту лумберу. 2. срчани

или мождани удар. — Ударила је Јбша

капља, још је жив, па су га повезли у бол

ницу. 3. мала количина нечега (о течно

сти). — Нете овце да ми га дау ђаоље

капље, а и вријеме је више да га запражу.

Донеси ми капљу ракије да успем на ову

рану.

капот, -а, м. сако, али и зимски ка

пут, „дугачки капот“. — Обука сам сврх

капота кабаницу. Требаће томе ђетету и

зимски капот. Не ваља бес капота да

идеш на покајање.

капотина, -е, ж. аугм. од капот. —

Обучи какву стару капотину да се не ква

сиш.

каприц, -а, м. инат, капpис. — Из

чистога каприца ми је поčека ону смокву

између наше и његове.

капсола, -е и -бле, ж, каписла. — На

сваку фишечину има капсола. Ранио се

капсблом о динамида. И бомбе имау кап

соле. Капсолом за динамид можеш се ра

нит, зато се чува(ј) кад мињајеш.

капулат, -ам, несвр. спасавати се,

излазити на крај, успијевати; уп. скапу

лат. — Некако љети капуламо, а зими

тешко.

капуља, -е, ж, капуљача. — Пријед су

се носиле оне капуље от сукна, нијесу

пропуштале ни вљетар ни кишу.

капуљача, -е, ж, покривач за главу,

обично у вези с огртачем (од истог ма

теријала) или самосталан, уп. капуља.

— Сад млади носе јакне с капуљачама

што не пропуштау воду.

капура, -е, ж. 1, ћуба на глави коко

ши. — Ови кокот има велику капуру, па

му се увбр не види. Виша је капура Пир

ги но кокоту, њој се ни увбр не види. 2.

фиг (и пејор.) глава с косом у човјека. —

Умукни, е ако те уфатим за капуру, шију

ћу ти пресукат! Ђут, е ако те узмем за

капуру, косу ћу ти искус!
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капурача, -е, ж. 1. капура. — Пирги

је капурача ка кокоту. 2. фиг. (пејор.) коса

на глави. — Да си видио ка се почупаше

за капураче, скубе једна а скубе и друга,

не знаш која јаче.

карабин и гарабин, -а, м. пушка са

једном цијеви, пушка уопште. — С кара

бином иде у лов и вазде убије али зеца

али лисицу.

карабит, -а, м. карбид. — Има сам

фину карабитну лампу, нб нијесам мога

купит нигђе карабита.

карабитан, -тна, -тно који се односи

на карбид, који потиче од карбида.

карабоја, -е, ж, црна боја; боја у пра

ху уопште. — Омастила сам ти аљину у

карабоју, љеша је но она шарена што је

била. Карабоја је црна боја. Тркни у за

другу те ми купи три кесе црвене кара

боје.

карамрак, -а, м. црни, потпуни мрак,

потпуна тама. — Не могу по карамраку

одит бес фењера.

карање, -а, с. гл. им. од карат (се).

— Карање ђеце је слабо васпитање. Знам

ја ваше карање и ваше укоравање.

карат (се), карам (се), несвр. свађати

се, галамити на некога, корити некога.

— Што си карала онога малбга, ето га за

кућом, плаче, не улијеже. Карали су се

они међусобно и ка су мали били и ка су

порасли. Не карате се, ђецо! Карали смо

се ни те ни ове.

каратаван, -а, м. омалтерисани или

немалтерисани слој (од дасака, плете

ног прућа и сл.) изнад греда на кући од

носно изнад плафона. — Ако се метне ка

ратаван, може се на њега понешто оста

вита на шувит не може. Плафон бес ка

ратавана није добара с каратаваном је и

топлије.

кариволица, -е, ж. колица с једним

точком и двије ручке, кариола. — Цио

пијесак от Петрове куће сам превеза на

ву кариволицу. Новак има кариволицу с

гуменијем точком.

карија, -е, ж, клип кукуруза са црве

ним зрнима. — Откуђ оволико карија у

умертин, фала богу?

каринга, -е, ж, дрвена столица с на

слоном. — Купио сам двије-три каринге,

нијесмо имали на што ćес. Куђ се носиш

с том карингбм?

каринит, -им, несвр. кржљати, не

развијати се. — Карине оне смокве што

сам их усадио ономланик, не прцау.

Нешто је каринио кад је мали био, а сад,

да је бог, фино расте.

карлица, -е, ж, елипсасто издубљен

дрвени суд за разливање млијека у циљу

стварања кајмака на горњој (широј) по

вршини суда. — Више нико не разлива ва

равину у карлице но се држи по једна али

двије краве.

карбца и каруца, -е, ж. (обично у

мн.) двоколица. — Сваки дан је џадом

пролазио карбцбм. Каруце му је вука је

дан омалени коњић.

карта, -е, ж. 1. папир, хартија; мапа.

— Донеси ми фој карте да напишем пи

смо. Праве, веле, цревље от карте. 2. слој

малтера, калта. — Густа ти је карта на

зид, опадаће. Добру ми је карту на кућу

метнуо мајстор, лако ће се клачит. 3. за

пис о умирењу, о помирењу. — Иза тога

судије направе „карту“ — писмени умир,

у кои се одређује оно што треба дат за

главу убијенбга.

картање, -a, c. 1. играње карата. —

По сву драгу ноћ су на картање код Ра

дована, освићу. 2. малтерисање. — За

картање зида треба ситна пржина, не

ваља пијесак.

картат, -ам, несвр. 1. 1. стављати

слој малтера, „карте“ на зид, малтери

сати. — Картам зид, но ми не ваља пржи

на. Ка ћеш картат кућу? Картаћу сваки

зид, и листру споља. 2. играти карте. —

Карта по цио дан, ништа друго не ради.
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II. — се играти се карата, картати се.

— Марко се карта поштено. Нећу се више

ника картат.

картач, -а, м. карташ.

картица, -е, ж, цигарет-папир. — До

нио ми је Мусо неколико картица, имам

их сад, немо ми дават ђаољу. Ми смо мје

сто картица некад завијали у шужбину,

али у лис од дувана.

касап, -а, м. 1. онај који касапи месо,

месар. — Речи Милу, касапу у Град, да

ти да два килa од онога лијепога телећега

меса, немо ми доносит кости ка у суботу.

2. фиг. груб човјек, грубијан.

касапит, -им, несвр. 1. резати месо,

сјећи месо, крчмити месо. — Ко ће ти

касапит месо кад закољеш прасе? 2. фиr.

упропаштавати, уништавати сјечом или

борбом, борити се. — Добро су се тадер

касапили Њемци с партизанима, јуначки

су се борили и једни и други. Стално ми

нечије живо касапи лозе, не могу их

одржат ниједне године.

касапница, -е, ж. месара. фиr. покољ.

— Побише ни млого другова, касапницу

од нас направише.

кастиг и каштиг, -а, м. 1. свађалица,

смутљивац; спадало, шаљивчина. — Чува

се онога каштига! Била је кастиг-жена,

нико ш њом није мога. Мијајло је кастиг,

њему се мораш смијат чим проговори. 2.

груба шала, спрдња; стање свађе, сму

те, спрдачине; брука, срамота. — На

прави каштиг одједнога јабанца. Побише

се, биће кастига. Кастиг направише од

њега, такве срамоте нијесам чуја у мој

дан. Виђе ли како направише каштит од

онаквога чоека! 3. мноштво. — Ух, ео ка

стиг црва у пршуту. -

кастига и каштига, -е, ж. Кастиг, ка

стигавање.

кастигават и каштигават, -јем, не

свp. I. кажњавати. — Каштигавали су

му оца због крађе. П. — се правити с не

ким спрдњу, брукати се, срамотити се.

— Кастигавало се цијелб село ш њом,

свакога свога је осрамотила. Немб да се

каштитаје племе с тобом!

кастиганик и каштиганик, -а, м. 1.

човјек који је кастигован. — И ђед и

прађед су му били каштитаници. 2. ша

љивчина, спадало. — Не дира кастигани

ка, испсоваће те.

кастиганица и каштитаница, -е, ж.

1. жена која је кастигована, осрамоћена

жена. — Она кастиганица зГлавице ми

украде лумберу. 2. жена шаљивчина. —

Што учиње она каштитаница од Милене

с два момка што су је задијевали, нијесу

бј умјели одговбрит ђаољу.

кастигање и каштигање, -а, с ка

жњавање због срамотног поступка, ка

зна у Старој Црној Гори, казна, презир

суграђана. — Било је пријед кастигања и

за малу фаљу. Ријетко ка је било отворе

нб каштигање. Казнио га је краљ Никола

каштигањем. Каштигање је била мучна

казна. Заслужио је тешко каштитање.

кастигат и каштигат, -ам, свp. и не

свp. I. 1. казнити, кажњавати. — Касти

гали су га били пошто је укра био краву

твојему ђеду. Каштигали су му и ђеда и

прађеда, па ће и њега. Каштитају га два

есипет по пркну. 2. брукати, срамоти

ти. — Каштигала је сву фамељу, не смију

од срамоте пред народ изаћ. П. — се

(o)брукати се, (о)срамотити се, десити

се непријатност. — Каштитало се ш

њима откад им је ћеруна донијела копи

ле. Кастигало се ш њом откад су је

нашли с нечесовијем момком у оне зиди

не горе. Немб одит сама е ће се с тобом

кастигат да ти нема живота у село. Ка

стигали су се ка нико њихов.

кастигуља и каштигуља, -е, ж. 1.

злочеста, зла, превртљива жена; жена

која је кастигована, која је кажњена за

срамно дјело. — Немоте пуштат ону ка

стигуљу е ће јопе зарадит какву бруку.

Једна му је ћер била каштитуља, село је

било најаде од ње. Оженио се некаквом
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каштитуљбмис Пећи. 2. шаљива женска

особа. — А каштитуљo, a ćeрeпице, заје

бај ову мончад. Насмија не данас она ка

штигуља од Данице.

кастиле, прил. директно, намјерно.

— Дошли су кастиле да виде како је баба

Ђурђа. Доћу кастиле да мало поčедимо.

кастрадина, -е, ж, суво овчије месо.

— Нема љешега јела от купуса с кастра

динбм, још кад је кастрадина од дебелога

брава.

кастрење, -а, с. гл. им. од кастрит.

— Ништа ми није мрзније откастрења за

кланбга брава. За кастрење листа треба

вљештина.

кастрит, -им, несвр. 1. сјећи на мање

дјелове, кресати, кидати оштрим пред

метом дио по дио (дрвета, тј. грана на

њему, меса и сл.), касапити; уп. кља

штрит 1. — Кастрим јасене да љеше ра

сту. Ко оно кастри лис у ну брањевину

Јованову? Не ваља јасене кастрит док не

зрену, ако их кастриш младе, не обна

вљау се. Месо ми је кастрио Петар, он је

вљеш у то. 2. фиг. ићи брзо. — Кастри, не

мöж га стизат.

катанац, -анца, м. посебан уређај за

закључавање, локот. — Покварио ми се

катанац, па сад немам чим закључават

мљечар. изр. метнути катанац на уста ћу

тати; бити иза катанца бити у затвору.

катанчит, -им, несвр. затварати ка

танцем, затварати, закључавати. —

Никад ми кућу не катанчимо, вазде је

отворена.

катанчић, -а, м. дем. од катанац. —

Баун затварам једнијем катанчићем што

ми је донио Милан исПодгорице.

катил, -а, м. крвник, непријатељ. —

Има је млого катила, али га спаса један

рођак. Катил је крвник, а катил ти може

и брат бит, не дај боже несреће.

катун, -а, м. мјесто гдје се, обично

љети, чува стока, у планини или ван на

сеља, гдје се са стоком издиже у про

љеће и силази ујесен. — Загарчани имаy

катуне на Лукавицу. Ми смо имали катун

у Осоје.

катунина, -а, ж. 1. мјесто гдје је не

када био катун, катуниште. — Не пo

знају се више катунине у Загарач нигђе.

2. заселак у Јабукама (Загарач). — Кату

нина је дио Јабука, то се рачуна засеок.

катуниште и катуниште, -a, c. мје

сто гдје су некада били катуни. —Добро

рађау кртоле на катуниште доље. По

Гарчићу има и сад доста катуништа, по

знаје се на више мљеста ђе су биле ко

либе. -

катунски, -а, -ö који припада Катун

ској нахији, који потиче из Катунске на

хије.

Катуњанин, -а, м. мушка особа из

Катунске нахије. — Ми Катуњани никад

нијесмо били пот Турцима.

Катуњанка, -е, ж, женска особа из

Катунске нахије. — Било је свега неко

лико Катуњанка а све су друго биле

Брђанке. Посла је сина из Америке да се

ожени Катуњанком, па ће му дат кућу.

каћ, узвик за тјерање коза. — Каћ,

мала, вук те закла! Каћ, мале, каћ! Каћ

овамо, цркла дабогда! Каћ, Суле, позоба

ли те ђаоли!

каћнут, -нем, свp. изговарањем узви

ка „каћ!“ отјерати козу. — Каћни те

козе да се не примичу купусу е те га на

грдит.

каћун, -а, м. врста биљке са цвије

том (Сrosus); уп. каћуница. — Почели су

каћуни да ћетáy.

каћуница, -е, ж, врста биљке са цви

јетом (Сrosus); уп. каћун. — У Присоје

већ има каћуница, близо је прољеће.

каца, -е, ж. издужена посуда од др

вета са отвореним горњим дном (за кај

мак, купус и сл.). — Милија је правио

лучеве каце, па су вазде мирисале на луч.
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Скупили смо љетбс на Лукавицу шес

каца скорупа.

качамак, -а, м. јело од (кукурузног)

брашна и воде које се укувава и мијеша

док се не добије укувано тијесто. —

Наио сам се јутрбс код Велише качамака

и козега млијека.

качамаљ, -а, м. специјално истесано

дрво за мијешање качамака, разметач за

качамак. — Још се служим ониjeм ка

чамаљем што га је назад неколико година

правио Стево.

качит, -им, несвр. 1. вјешати нешто.

2. оптуживати. — Каче га да је био с

Талијанима ка су побили оне скојевце.

качит се, -им се, несвр. долазити у

сукоб.

качица, -е, ж, дем, од каца. — Посла

ла сам им једну качицу сира.

качкета, -е, ж, врста капе с калпа

ком. — Мало ко сад више носи качкете.

каша, -е, ж. (ријетко) врста јела од

брашна и воде, осиђе од качамака; уп.

скроб. — Сварила сам им кашу, фино су

се најели.

кашета, -е, ж. сандук, већа дрвена ку

тија; уп. кашун. — Направи ми једну

кашету од овија штица да држим у њу

низoвe смокава. Сва није муниција била

у некијама великијама кашетама, у не

што су донијели били још испрвога рата.

кáштиг, -а, м. в. Кастиг-Направила

је каштигот себе ка ниједна друга. Сми

јали смо се ономе каштиту цијелу ноћ.

Дошло их је каштит, тешко ће им се наћ

џевап.

каштига, -е, ж, в. кастига. — Био је

одређен за каштигу, па га је ослободио

капетан, знава је е није крив.

каштигават, -ăјем, несвр. в. кастига

6atЛ.

каштитаник, -а, м. в. кастиганик.

каштиганица, -е, ж, в, кастиганица.

каштигање, -a, c. в. кастигање.

каштигат, -ам, свp. и несвр. в. касти

гат.

каштигуља, -е, ж, в. кастигуља.

кашун, -а, м. сандук, већа дрвена ку

тија; уп. кашета. — Направио сам ката

нац за кашун, сад могу да у њега поне

што чувам.

кварат, кварта, м, 1. четвртина ки

лограма или литра. — Купи ми кварат

меда, кило ми је много. 2. посуда запре

мине 1/4 литра. — Имали смо један фини

стаклени кварат, ђед је само из њега пио

воду. 3. четвртина било чега. — Доћу за

кварат од уре.

квартир, -а, м. стан. — Јован и ја смо

узели један квартир и у њега смо стајали

неколико година.

квартић, -а, м. дели, од кварат, мања

чаша са дршком. — Попио је јутрбс један

квартић варевине и то му је сва јеђа да

нас.

квасан, -сна, -сно мокар. — Што ти

је тако капот квасан, ђе си се то напрска?

Дошли смо зГрада квасни, били смо без

лумбера.

квасац, квасца, м. материја с ква

сним гљивицама која служи за квашење

тијеста, млијека, сира. — Јеси ли оста

вила квасац од млијека за сутра? Није ми

се леб усквасио, дати му је квасац био

слаб.

квасит (се), -им (се), несвр. поливати

(се) водом или бити на киши. — Немам

ни лумбере ни кожуха, па се по цио дан

квасим за живијем. Речи Мију, кваси ме

глибавбм водом!

квасит (се), квасим (се), несвр. надо

лазити употребом квасца (о тијесту). —

Ео се кваси леб.

квашење, -а, с. гл. им. од квасит (се).

квикнут, квикнем, свр, учинити по

сљедњи врисак, вриснути, завриштати

једним вриском, пустити од себе крик,

пустити узбуђујући врисак. — Чули ти
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нешто, је ли оно квикнуло прасе у појату,

да га што није заклало. Убио га је из ле

вора, није му ни квикнуо.

квинтал, -а, м. јединица мјере за те

жину од 100 kg. — Нашли смо три и по

квинтала кртоле на ону вишу долину.

квит, прил, готово је, тако је, заи

ста. — Нећу ти више долазит и квит,

бићемо обадвоица мирни. изр. квит посла

тако је, готово је, никако другачије.

квитица, -е, ж, цедуљица. — Да ми је

доктор некакву квитицу да му се ш њом

јавим за петнаес дана.

квичање, -а, с. гл. им. од квичат.

квичат, -чим, несвр. 1. испуштати

вриштеће гласове „квици...“ (о свињи),

скичати. — Квиче прасад, гладна су, 2.

фиг. вриштати. — Што квичиш тун када

те деру!

квокотат, квокоћем, несвр. квоцати.

— Квокоћу кокошке, виђи да што није ус

кочило међу њих.

квоцат, -ам и -чем, несвр. 1. произво

дити гласове кво-кво (о кокошки). —

Квоче она пиpга, виђи је ли га снијела.

Она бијела кокошка по цио дан само што

квоца, не знам кои јој је ђао. 2. фиг. не

годовати производећи недовољно арти

кулисане гласове. — Немо тун да ми

квöчеш, нб се примири!

квочка, -е, ж, кокошка, старија ко

кошка, кокошка која је налегнута на јаја

да се излегу пилићи. — Расквоцала се

квочка и престала је да га носи, мораћу

је налегнут.

кврга, -е, ж. израслина, чвор, чворуга

на тијелу човјека или животиње, чвор,

чворуга на биљци. — Искочиле су ми по

глави некакве кврге колико ораси. По

оној младој јабуци су све кврге, да није

каква болес дрвета?

квргав, -а, -о који је са израслинама,

који је чворноват (најчешће о дрвету).

— Винограцке лозе су квргавије од овија

на одрене.

квpчат, -чим, несвр. испуштати то

нове „квр” (о цријевима); плакати (о дје

тету). — Цио дан ми квpче цријева од гла

ди. Што оно квpчи оно дијете у колијевку.

кезит (се), кезим (се) и кесит (се), ке

сим (се), несвр. смијати се заједљиво,

смијати се искежених, широм отворе

них уста, ругати се некоме иза леђа под

лим осмијесима, кревељити се. — Не

кези се да те не одаламим по њушки! Кат

сам гођ срио онога сина Душанкинога,

вазде се кезио, боже ме сачува, ка да е

луд. Чему се кезијаше синоћ пред задру

гу оно момче?

кéњкање, -а, с. гл. им. од кењкат. —

Нека ти то кењкање, но привати књигу!

кењкат, -ам, несвр. тихо плакати,

плакати уз уздисање као да се показује

завршетак плача, често плакати. —

Што оно дијете кењка цио дан, да га што

не боли, не плаче гласно.

кепец, -а, м. ситна особа, ситна жи

вотиња, нешто мало. — Нећеш, чоче, ту

вилу дат за онога кепеца, количак је, није

jбј ни до рамена.

керефек, -а, м. вјештина, спретност,

сналажљивост, марифетлук, (покат

кад) подлост. — Немо ми тун изводит ке

рефеке, но фино прича. Оће с некаквијама

керефецима да је обрлати. Доста ми је ње

говија керефека! Отка је доша, све по

кажује некакве керефеке. Не можеш код

њих проћ с керефецима. Пун је керефека.

керим и нерим, -а, м. онај који је не

засит, прождрљив, халапљив. — Ова

крмача је права ала, керим, све што до

фати, прождре. Њихова чељад су нерими,

ничим се не могу задовољит.

кесит (се), кесим (се), несвр. в. кезит

(се). — Платићеш ми што си се кесиоМи

лени кад је додила! Што ти оно кесаше

зубе она мала, јеси ли је задијева? Кеси

се ка каква будалетина.

кефтат, кефћем, несвр. лајати тихо,

уситњено, као псетанце. — Кефће оно
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пашче, да му нешто да ије. Кефћу Радови

пси долинама, ћерау зеца или лисицу.

фиг, оговарати некога мрмљајући, неја

сно и неразумљиво. — Не кефћи тун ка

пашче. Све нешто кефће, олајава чељад.

киван, -вна, -вно који је љут на не

кога, који је изазван, осветољубив. —

Одавно сам ја на њега киван, још откако

ми је поčека ону липу.

кивно, прил. Љуто, осветољубиво. —

Само да знаш како ме кивно погледала,

ка да сам јбј оца убио.

кидат, -ам, несвр. прекидати, раски

дати, одвајајући од нечега дјелове, кида

јући их. — Неко ми кида једну по једну

грану с трешње, ко је да је — не ваљало

му. Не кидај ти везе с друговима одолен

ма с ким се тамо дружио.

кидисат, -шем, несвр. и свр, устре

лити се, устремиљивати се, (на)циљати

на некога или нешто, напаствовати. —

Ви како они мали пас кидише на онб

чудо великога. Кидиса је, оће очи да му

ископа. Кидисали они оздоља ми збрда.

Чува се пса, оће за врат да ти кидише, ка

вук је! Троица кидисаше на несретницу,

и није им се могла одбранит.

кидиџија и кидиџија, -е, м. онај који

напада непријатеља, који кидише (об. у

емоционалном говору), јунак. — Има је

Загарач кидиџија на Турке ка поједно

мјесто. Има је наш баталион ка поједан

кидиџија кои се нијесу бојали Турака

више нб да их није било. Кидиџије смо

звали најбоље ратнике.

кијамет, -а, м, 1. невријеме. — Кућеш

по томе кијамету! Велики је кијамет,

нећемо моћ изис. 2. много. — Бјеше их

кијамет.

кiћ-ки, ономатопејска речца која

означава да се неко смије, да се кикоће,

тј. да се добродушно смије. — Ја га пи

там да ми каже, а он ки-ки, ки-ки, мртав

од смијеха.

кикирез, -а, м, мали пијевац. — Ето

количак је они кикирез, боље се бије од

свија онија кокота што су виши од њега.

фиг. ситна особа. — Вјерила се за нека

квога кикиреза — ни от педе ни од

ромаче, а толики су је димни момци

искали.

кикбт, -а, м. гласан групни смијех,

гласан и раздраган смијех. — Какав се

оно кикбт чује у Дом, да није коло, па

младеж сећри? Кад су ме виђели — сви

у кикбт, дати сам им нешто био смије

шан. Био ме уфатио кикот, има сам црћ

од смијеха.

кикотање, -а, с. гл. им. од кикотат

се. — Какво је то кикотање, чему се то

веселите? Кад је прича, од кикотања се

није ништа чуло. Није ви ваљало ништа

оно кикотање кад је Никола зборио, он

је добро момче!

кикотат се и кикоћат се, -öћем се,

несвр. смијати се раздрагано, каткад

испрекидано, гласно се смијати; подру

гљиво се смијати, подсмјехивати се. —

Ко се оно синоћ онблико кикоћаше пред

вашу кућу? Што се кикоташе пред они

јема људма, да им нијеси виђела што

ружно?

кила, -е, Ж. 1. израслина на органи

зму; брух. — Има некакву килу на врат,

треба га повес у болницу. 2. храна ува

љана као лопта. — Јеђи те киле качамака

и муч. Наио сам се онија кртоловија

кила, не треба ми другога ручка.

килав, -a, -o 1. који болује од киле. 2.

неспретан, спор. — Не могу с ониjeм ки

лавијем Миланом ништа учињет.

киленица, -е, ж, боца од литра. —

Треба ми једна киленица да пошљем Ми

леви кило ракије.

кило, -a, c. килограм.

килоња, -е, м, 1. онај који болује од

киле. 2. неспретан, спор човјек, уп. ки

лота. — Ништа с ониjeм килоњом не

можеш на вријеме урадит.

килота, -е, м, 1. онај који болује од

киле. 2. неспретан, спор човјек, уп. ки
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лоња. — Споро ли се спремаш, ка какав

килота.

киљан, -а, м. пободени камен који

означава међу на имањима, медник, ме

ђаш, изоштрени већи камен који вири из

земље. — Метнуо је киљане на више мје

ста међу нашијама ливадама, оће тачно

да се разграничи. Два киљана су између

нашија ливада, фино се виде. Поставили

смо киљане на долину.

кимак, кимка, мн. кимци, кимака, м.

врста инсекта, стјеница. — Исклали су

ме наћас кимци искревета.

киприт, -им, несвр. ићи журно, брзо

ићи. — Кипраше ђед Мијајло ка да бјеше

момак, мало га је ко мога стић.

киč, узвик за тјерање свиње; уп. Киш.

киčелит (се), -им (се), несвр. кисели

ти (ce).

киčелица, -е, ж, врста траве киселог

укуса (Rumex acetosella). — КИćелицбм

смо често утољивали жеђ у чобанство.

Кад овце ију киселицу, дају мање вара

вине.

киčeo, -ела, -ело кисео. — Ови ти је

купус фино кисео. Не могу ја киčеле кра

ставце обис.

кита, -е, ж. (поред општег значења)

полни орган у дјечака. — Извади киту да

пишкиш да се не попишаш у гаће.

китит, -им, несвр. китити.

китоња, -е, м. во или јунац са китом

длаке на челу; име таквом волу. — Од

овога китоње ће, изгледа, бит добар во.

Свежи Китоњу на ливаду, нека пасе.

кицош, -а, м. онај који се много ги

зда, фићфирић, гиздавац. — Није било та

квога кицоша ка што бљеше Пуро у једно

доба.

кичељив, -а, -о заједљив, спреман за

свађу. — Сва су им чељад кичељива, за

малу се посваде.

кичељивбе, -ости, ж, заједљивост,

свадљивост. — Ништа није грђе от ки

чељивости, то свако мрзи.

киш, узвик за тјерање свиња; уп. киč.

кишат (се), -ам (се), несвр. држати

нешто дуже времена у каквој течности

ради омекшавања; бити на киши и тако

се квасити. — Кишам мало коже, оћу да

учиним опанке ђеду. Ајте унутра, не

кишајте се наизван на кишу.

кишнут, -нем, свр. рећи свињи

„киш!“ у знак тјерања. — Кишни ту пра

сад да не иду у зграде, фиг. опсовати осо

бу узвиком „киш!“, у знак потцјењивања.

клада, -е, ж. 1. засјечени балван, слу

жи за пресијецање и цијепање дрва. —

За кладу треба дебелб дрво, може да буде

и пањ. 2. фиг. (пејор.) неспретна особа,

укочена, крута особа.

кладња, кладње, ж. сложени снопови

кукурузних стабљика, са клиповима или

без њих, у виду стога; уп. копа. — Убра

ли смо умертин и сложили га у кладње,

па ћемо јесенас вадит класове. Кладње се

начине обично од педесет-шесет рукове

ти умертина.

клак, -а, м. креч. — Обијелио сам све

зидове овогодишњијем клаком. Клаком

мажемо воће да га зечеви не глођу.

клап, -а, м. бијела, мљечна течност

која се налази у листу, кори и плоду смо

кве (само док је плод незрео), када до

дирне кожу изазива ранице које клате. —

Нагрдио ме клап од смокава, сва су ми

се уста окрастала. И лис од смокве има

они клап.

клапавица, -е, ж, вријеме када пада

снијег крупним пахуљама, лапавица. —

Доша је синоћ доцкан по највишбј кла

павици, кад је уљега на врата, сва му коса

бљеше бијела от снијега. Почела је кла

павица, пашће га изгледа доста.

клапат, -ам и клапат, -ам, несвр. па

дати у већим количинама, клапавицом (о

снијегу). — Клапа снијег колико може.

Изгледа ће клапат снијег овакб дуже.

Клапа је снијег и пријед, па нијесмо по

мрли.
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клапац, клапца, м. плик, уп. шкло

пац. — Сва му је кожа пуна клапаца, из

гледа су га изуjедале некакве мушице по

Гане.

клапит, -им, несвр. пећи, дражити

љутином, изазивати оштру киселост у

устима, на кожи и сл. — Нешто клапи

ова ракија, не може се пит. Клапи језик

од овога дувана колико је јак. Ове папри

ке клапе млого, прељуте су. Клапи ли те

рана? Клапи ме цијела кожа, данас ме

сунце изгорело. Не иј зелене смокве, кла

пи они њихов бијели сок.

клас, -а, м, 1. клип кукуруза, пшенич

ни клас. 2. динамит за минавање у обли

ку ваљка. — Измина сам данас више о

дваес класова динамида.

класат, -ам, несвр. формирати кла

сове (о житарици). — Неће ови умертин

класат! Класа је фино. Раж је већ свуђ

класала, нако буђен. -

клачит (се) и кречит (се), -им (се),

кречити (се), бијелити зид. — Потамње

ли су зидови, вријеме је да се клаче.

Клачио сам јучен камару а данас ћу

кужину.

клaчни, -а, -ö који је рађен помоћу

креча и малтера (о кући). — Ваша кућа

је прва клачна кућа у Загарач. Озидана је

клaчнијем зидом.

клaчница, -е, ж, кречана. — Озида

сам велику клачницу, али не знам оћу ли

имат снаге да је испечем.

клачунар, -а, м. рупа у којој се гаси

креч и ту држи до употребе. — Ископа

сам клачунар за три-четири кубника кла

ка. Упа је у клачунар! Клачунари се ко

пáу одма поред воде.

клека, -е, ж, жбунасто зимзелено др

во (Juniperus communis), плод (бобица)

те биљке; уп. смрска. — Мало је у Зага

рач клеке, само је има понегђе. Укиčели

ли су ми били клеку у демиџану и то сам

пио ка пиво, добро ми је било за бубреге.

клеков, -а, -о који је од клеке. — Она

клекова зpна се варе ка чај за бубреге.

клековач, -а, м. прут или штап од

клековине. — Је ли ти та штап клековач?

клековина, -е, ж, дрво од клеке. —

Клековина гори ка луч, но је бђен мало

па је не беремо за налагање.

клемпав и кломпав, -а, -о који је ве

ликих и савијених, клемпавих ушију. —

Што је ови мали овакб клемпав? Клом

паве су му уши.

клепање, -а, с. гл. им. од клепат. —

Овој ти секири више никакво клепање не

може помоћ, нема више у њу среће.

клепат, -пљем, несвр. клепањем

оштрити алатку (косијер, сјекиру и др.

— загријавањем, косу — без загријавања).

— Ео клепљем косу нб ми не иде од руке.

Клепа ми је čекиру ланик Рамо, отадер

је нијесам острito а остра је ка плам.

клепет, -а, м. ритмичка лупа, рит

мичко ударање у Каквом уређају. — По

Лукавици се овија дана свуђ чује клепет

чактара.

клепетат, клепећем, несвр. лупати

клепеталом у чактар, тј. у звоно које

мукло одзвања: лупати (о предмету ко

ји, при покрету, није добро намјештен).

— Клепеће чактар Присојем, то су Илине

козе. Клепеће ти нешто у кола.

клепит, -им, свр. ошамарити, удари

ти. — Умири се да те не клепим док ти

се не стужи! Клепио ме задлaнкoм док

су ми искре скочиле.

клетва, -е, ж, проклетство, прокли

њање; заклињање; грдња, псовка. — Стi

гле су га мајчине клетве, крепа је ка пас.

клетник и клетник, -а, м. проклет

ник. — Је ли које обилазило онога клет

ника у болницу? Што ће он, клетник, ка

су му чељад таква.

клијен, -а, м., Hмн. Кљенови 1. врста

дрвета (Acer smapestre); уп. маклијен. —

Неко ми је поčека они клијен испод лоза.
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2. врста рибе. — Уловио је два-три кила

рибе, највише је кљенбва.

кликоват, -ујем, несвр. узбуђено по

зивати, звати углас, врло гласно, узне

мирено, позивати у помоћ, уп. којевите

зат. — Кликује неко из Малензе, нека да

чујем! Кликовала је комшије кад јбј се

запалила кућа, али нико није чуо, и није

јој било спаса. Кликоваше ка да му гори

кућа. Кликује неко сврх џаде, мора да не

зна коим путом да сврати. Кликује и мр

тве и живе! (О тешком болеснику који

бунца.)

кликтат, кликћем, несвр. 1. подври

скивати (пјесмом, галамом, виком и сл.).

— Кликћу момчад по Загарачу. Кликтаху

нечи сватови. 2. звати у помоћ, уп. кли

коват. — Ау нека, неко кликће из Мален

зе! Кликташе Милован да му туле кућу.

климав, -а, -о који се љуља, који је

непостојан, несигуран. — Климаве су

ноге овоме столу, да их не можеш при

тврдит? Не могу се уздат у њега, климав

ми је он пријатељ.

климаво, прил. нестабилно, љуљају

ћи се. — Нешто климаво иде, да није бо

лесан от чеса?

климање, -а, с. гл. им. од климат

(се). — Остави ти то климање главом нб

се прифати посла!

климат (се), -ам (се), несвр. Љуљати

(се), бити нестабилан, нестабилно на

мјештен (о предмету), чинити главом

наклоне; накриво ходати, кривати. —

Ово ти магаре клима на прву лијеву ногу,

видиш ли. Клима му товар, да не прето

вари. Утврди ноге на столицу, видиш ли

е се све климау. Клима главом ка коњ

кад ржe.

клин, -а, м. 1. пљоснати заоштрени

предмет који се ставља или укуцава да

се раздвоји предмет у који се укуцава

(може бити од дрвета или метала). —

Мбраћеш ту кладу разбијат клином, не

можеш га секиром исцијепат. 2. клина

сти предмет који има различите функ

ције, најчешће да се стави на зид ради

вјешања предмета на њега, у дрљачу (за

дрљање ораница) и сл.

клинац, клинца, Гмн. клинаца и

клинчева, м. ексер, чавао. — Купи ми

кило клинаца у Град, али онија мањија,

за обућу.

клинчит, -им и клинчит, клинчим,

несвр. закуцавати ексере, клинце. — Је

ли ти клинчио обућу или лијепио?

Клинчиш ли то кантињеле? Греде на

кућу је клинчио Душан.

клипан, -a, M. (новије) несташко,

беспризорњак, незналица. — Ови наши

клипани ка се пуште по Брда, нагрде ди

њаке и воће.

клис, -а, м, 1. врста игре у којој се

користе штап и кратка палица — пали

ца је косо зарезана са обје стране, тако

да се може ударцем штапом подићи, у

ваздуху прихватити штапом и одбаци

ти у жељеном правцу; уп. Гуџа. — Наи

гра сам се клиса ка сам чува говеда. Клис

је најљеша игра за чобане. 2. штап који

се користи у игрању клиса.

клисање, -а, с. гл. или, од клисат се.

— Клисање је госпоцка игра. Више сам

вољела клисање но икакву игру, а клиса

ли су се мушкарци, а ми ђевојчице смо

друго играле.

клисат се, клисам се и клисат се, -ам

се, несвр. играти се Клиса; уп. Гуџат се.

— Клисали смо се тун више о три сата.

клиснут, -нем, свр. утећи, умаћи. —

Јеси ли видио како клисну између нас и

нико га не мога стић.

клица, -е, ж. 1. ситни млади изданак

биљке, изданак који је тек проклијао. —

Лук смо посадили прије два-три дана а

већ се виде клице над земљом. 2. изданак

из плода на самом њему, нпр. на луку или

кромпиру и сл. — На кртолу бјеху све

клица до клице, проклијала је, неће се

више моћ јеc. 3. залеђени клин на стрехи,



клобук — кљуват 173

леденица. — Ланик је била таква зима,

све су клице вириле на стреху.

клобук, -а, м, 1. дрвена посуда запре

мине од око 10-так kg, обично се у њему

држи жито или воће. — Није тун било

жита, свега неколико клобука. 2. већи

мјехур, мјехурасто испупчење на течно

сти, веће испупчење на воденом издану.

— Кад је кишно, Вучи студенац има оне

велике клобуке воде. Што су клобуци на

ово млијеко, да се није узбучало? фиг. ка

па. — Метни какав клобук на главу, не

мож одит гологлав.

клобучат, -ам, несвр. избацивати

Клобуке, надолазити (о извору или теку

ћој води). — Од јутрос Сушица клобуча,

èто је збријега у бријег. Млијеко вазде

клобуча кад је врућина и брзо се ужљути.

Оћу ли измијешат троп, почео је да кло

буча?

клобучић, -а, м. дем. од клобук. —

Донијела сам из Раке клобучић брашна

умертиновога да сваримо качамак. Кад

видиш клобучић на троп, знади да је зрио

за одливање.

клозет, -а, м. тоалет. — Најпрво смо

зборили говносер, па ћенифа, или ћенеф,

па са — клозет, виш како смо напредовали.

клокот, -а, м. 1. тон који се чује при

кључању течности. — Послије оваквија

киша није чудо што се на Поноре чује

онолики клокбт воде. 2. штектање ма

шинског оружја. — С Коравца се у рат

сваки дан чуо клoкoт његовбга митроље

За.

клокотање, -а, с. гл. им. од клоко

iЛalili.

клокотат, клoкоћем, несвр. 1. врети

правећи веће мјехуре или клобуке (о теч

ности), правити букове уз јаке шумове.

— Кад расте вода у Почкаљску јаму, све

унутра нешто клoкоће. Фино пи, не кло

коћи! 2. рафално пуцати. — По цијелу

ноћ и дан клокоташе они митрољез с Ву

КОве гомиле.

кломпав, -а, -о в. Клемпав.

клопот, -а, м. Звук који се ритмички

понавља, клепет. — Какав се оно клопбт

чује џадом? Оно је клопбт ка коњски.

клопотање, -а, с. гл. им. од клопo

тат. — Стално снијевам некакво клопo

тање.

клопотат, -ам и -поћем, несвр. прави

пи ритмичке ударе (о коњима, папуча

ма, воденом слапу и сл.); правити крупне

мјехуре на течности, при врењу, кувању

и сл. — Клопоће нешто, биће да ни дола

зи неко. Клопоће нешто у Почкаљску

јаму, да не надолази вода? Што клопоће

у казан? (при печењу ракије)

клувко и клуфко, -a, c. клупко. — На

мота ми ову пређу у клувко, али немо

тврдо.

клупица, -е, ж, дуга столица од да

сака са више сједишта (најчешће су без

наслона). — На ове двије клупице може

комотно ćес осморо, а треба ни још то

ликб.

кљас, -ста, -сто којему недостаје дио

руке или ноге, рука или нога, или пак неки

други орган. — Нећеш се, чоче, удават за

онога кљастога, када нигђе нема други

јех момака! Миро је био кљас у једну

руку, а Милена му је кљаста од уха.

кљаштрит, -им, несвр. 1. подсијеца

ти, скраћивати; уп. кастрит. — Идем да

кљаштрим јабуку, површила је розаклију.

2. покварити. — Не умијеш ти то оплес,

ти кљаштриш ту фањелу.

кљеновина, -е, ж. 1, дрво од клијена.

— Кљеновина добро држи огањ, скоро ка

бријес. Узми један штап о те кљеновине

и удри магаре да се не мота овудијен. 2.

(ређе) месо од рибе клијен. — Не волим

ону кљеновину а волим пастрве и крапо

ве. Кљеновина је најљеша сува, па се

обари и поспе уљем и остом.

кљуват, -јем, несвр. јести кљуном;

уп. кљуцат. — Неја, кљују кокошке по

лучњаку, таман смо га усадили.
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кљуконбс, -a, M. (пејор.) човјек

оштра и дуга носа, мушка особа с носом

који личи кљуну. — Што ти оно јутрбс

рече они кљуконбс о Милији?

кљунут, -нем, свp. клонути, пасти. —

Кљунули су ми стари, ова зима их је по

ćекла. Па је насрет пута, бљеше кљунуо

и онесвијестио се.

кљуса, -е, Ж. уређај за хватање ди

вљих животиња, специјална замка. —

Мота се лисица око кокошака сваку ноћ,

мбраћу јој поставит кљусу.

кљусе, кљусета, с магаре, слабо коњ

че. — Све сам ово пренијела с овијем

кљусетом, добро смо обоје издржали.

кљусина, -е, ж. 1. остарело и ислу

жено магаре или коњ, рага. — Не може

наша кљусина понијет више од шесет

кила, остарало је то, јадан. 2. (пејор.)

крупна, незграпна особа. — Млађи му је

син израста у праву кљусину.

кљусица, -е, ж. мања кљуса, служи

за ловљење мишева. — Залуду им поста

вљам кљусицу, изгледа су се из

вљештили па бљеже од ње.

кљуцање, -а, с. гл. им. од кљуцат.

кљуцат, -ам, несвр. 1. кљуном узима

ти храну или шта друго радити. —

Пушти кокошке нека кљуцаута зрна. 2.

фиг. лако нешто добијати; уп. кљуват. —

Кљуца добру плату а не мучи се млого.

кљуцодуб, -а, м. врста птице која

прави гнијездо дубећи кљуном стабло,

дјетлић; уп. дрвокљун. — Кљуцодуб ми

је извртио најљешу трешњу, боим се е ће

се осушит.

кључ, -а, м, 1. справица за отварање

браве или чега другога. 2. тања греда,

служи обично за прављење кровне кон

струкције. — Кључеви на кућу су ми ба

гремови. Добри су за кров и тополови

кључеви. Кључеве за нову кућу смо на

бављали у Јавбрак. изр, кључ на грло по

вратити у већој количини. — Чим што

обиде, одмах кључ на грло.

кључаница, -е, Ж. кључ 2. — Из

бишале су ми кључанице на кућу, мораћу

неке мијењат.

кључање, -a, c. 21. им. од кључат. —

Пријет кључања треба метнут чај, па да

ш њим прокључа.

кључат, -ам, несвр. узавијати, вре

ти. — Кључати вода за качамак, требало

је да пријед успеш брашно.

кмет, -а, м. сеоски старешина. —

Свако село у Загарач је прије рата имало

свога кмета, он се доста пита.

кмечање, -а, с. гл. им. од кмечат. —

Не може, вели, да свако јутро слуша

кмечање оне мале, па бјежи за живијем.

кмечат, -чим, несвр. плакати као ди

јете у колијевци (кмеeе...), кадјош звуци

нијесу издиференцирани. — Кмечи ти

четворо у кућу а ти глејаш туђе жене,

срамота! Зашика то дијете да не кмечи.

кнего, -а, м. (заст.) свекар. — И мој

кнего, мој свекар је био на Брдањол.

кобељање, -а, с. гл. или од кобељат

(се). — Што наста данас оно кобељање

на ни скуп, посвађа ли се ко? Види се

некакво кобељање у масу, а што је — не

знам.

кобељат (се), -ам (се), несвр. крета

ти (се), покретати (се), излазити на

крај (с радом, пословима, имовином), из

влачити се из каквих тешкоћа, сналази

ти се, напорно живјети, преживљавати

некако. — Тешко Кобељам уз ову страну,

ноге су ми ослабиле. Све нешто кобеља,

не патише. Кобељам некако, ето — живи

се. Кобељау некако, а тешко. А, кобеља

мо се некако, шиље ни држава покоју

пару. Кобељали смо се цијелу зиму с онб

мало дрва што си ти доћера. Кобељам не

како с оне двије краве, да није њих,

тешко бисмо пролазили.

кобене, узр. у игри могу ли, одобрава

ли ми се (иде уз кобесац).

кобесац, узр. у игри може, изволи

(иде уз кобене). — Кобене? — Кобесац. —

Бирам Јована и Марка...
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„ кобилетина, -е, ж. аугм. од кобила. —

Имамо неку стару кобилетину, није то ни

за што, фиг. крупна, неспретна и спора

женска особа. — Нећеш се, чоче, женит

онбм кобилетинбм Јовановбм?!

кобит (се), кобим (се), несвр. истра

живати (се), уништавати (се). — И њи

хови стари су се међусобно кобили ни

око чеса. Како ће вољет и чуват туђу

ђецу кад је њезину кобила, троје копила

дије имала.

кова и кофа, -č, ж, плехана посуда за

вађење воде из бистијерне или за друге

потребе. — Помузла сам пуну кову вара

вине од оне сустримке. Донијела је баба

Анђе пунану кофу смокава.

ковражина, -е, ж, густиш, шибљак,

шикара. — Увалила се коза у ну ковражи

ну па се запетљала, једва сам је извука

из грмља.

ковчег, -а, м. мртвачки сандук. — За

ковчегом покојника је одила сва фамеља.

Са се праве ковчези од љешија штица.

кöговић, -а, м. којег презимена. — Ко

говић ти бљеше они друг, нијесам запам

Тћo?

кожух, -а, м. дуги капут од овчије ко

же са вуном на спољашњој страни. —

Нема више кожуха, нико их не носи.

козалац, -a и -алца, м, врста биљке

(Аrum). — Козалац није трава, он има

пера ка сабљица. Само коњи понекад оће

да ију козалац. Козалац има некако љут

кас укус, не ије га стока. Има ли козалца

у вашу брањевину?

кöзбаша, -е, м. предводник косаца,

косац којије први у групи косаца. — Није

лако бит козбаша, за то треба бит добар

косац.

козит се, козим се, несвр. 1. доноси

ти на свијет младунче козе. — Козила се

Суле свега трипут до сад, 2. фиг. преума

рати се. — Кози се на онблико имање, а

није му за прешу.

козица, -е, ж, дем, од коза. — Чувамо

двије козице и једну краву и то ни је све

живо што имамо.

коЗавина, -е, Ж. козје млијеко. — Ко

Завина је наздравија вареника. Помијеша

öвчу варанику с козавинбм, биће љеше

млијеко.

који, -а, -ě козји. — Ниједно неће да

ми ије коšи сир, а он је здрав. Осам мје

сеца је пио само козе млијеко и оздравио

је, ето га сад ка топ.

ко(ј)евитез, узв. упомоћ, „ко је ви

тез!“ — Тражи ми, зови, коевитез, али

ништа. Пређе се чешће могло чут „коe

Витез!“

ко(ј)евитезат, -ěзам, несвр. звати у

помоћ, викати „ко је витез!“, уп. кли

коват. — Којевитеза неко у Малензу,

нешто се догодило. Све коевитезаше

Пећа с онога крша.

кокарда, -е, ж. грб на капи. — Носаху

четници оне велике кокарде са мр

твачком главом. Кокарде су носили

књажеви официри и командири.

кокат, кокам, несвр. фиг. јести. — Ко

кау у ну мензу, скоро џабе.

кокат се, кокам се, несвр. (новије)

убијати (се). — Кокау по шумама оне од

метнике којега пријед стигну. Кокали су,

не бој се, и четници и партизани, један

другога и народ, ниједнијема није криви

дио о тога. Кокали су се међу собом.

кокодакање, -а, с. гл. им. од кокода

кат. — Чује се у шипковине у Вишњу

кокодакање, а ну виђи да није какав орах

напа кокошке. Доста ми је више тога

вашега кокодакања!

кокодакат, -ăкам и -ачем, несвр. 1.

испуштати гласове кокодакања (о коко

шима). — Што нб кокодаче она квочка,

да није ђе виђела ораха? Не да им да тун

кокодакау е причамо. 2. фиг. чаврљати,

брбљати (о већој скупини особа, посебно

женских). — Која ви је невоља, што ко

кодачете цијелб јутро!?
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кокорача, -е, ж, вјештица, зла жена;

уп. коризма. — Уклела ми је краву она

кокорача, зато га она не даје ђаољу кап.

кокот, -a и -ота, мн. кокоти и коко

тови, м. 1. пијетао, пијевац. — Бјеху пје

вали први кокоти. Немамо кокота у ко

кошке, па не носи ђаоља. Ови кокбт пље

ва пријед свија, вазде млого пред зору. 2.

фиг. Љута особа; уп. кокотит се. — Не

дира тога кокота е ће ти свашто рећ. 3.

кришка лубенице или диње у облику мла

дог мјесеца. — Изрежи тој ђеци по кокот

диње! Закољи ту дињу, али направи мале

кокоте да буде свијама, изр. кокотом орат

немати услова за нешто. — Идем па да

се неће ни кокотом орат.

кокотит се, -öтим се, несвр. правити

се важан, јуначити се, заузимати прије

тећи став. — Немо се ти преда мном ко

котит, е ја знам и друкчије. Мало ће се

он кокотит, али му ти подвикни, па ћеш

виђет како ће се смирит. Лако ти се ко

кбтит међу том ђецом, нб да те виђу пред

момцима!

кокотић, -а, м, 1. деи, од кокот. —

Извела је кокошка седам пилица и четири

кокотића. Фино пљева ови кокотић, не

моте га клат. 2. парче диње или лубенице

у облику младог мјесеца, кришка. —

Изрежи та пипун на кокотиће да свако

добије по један.

кокошар, -а, м. кућица за кокоши; уп.

кокошарник, кокошара, кокошињак 2. —

Поћера кокошке у кокошар, нете наћас

нешто да иду да лијегау ка осталија ноћи.

кокошара, -е, ж, кућица за кокоши,

уп. кокошар, кокошарник, кокошињак 2.

— Спрати кокошке у кокошару да не

замрчу наизван. фиг. исувише мала кућа,

кућица, неугледна кућица изнутра неуре

ђена и неуредна. — Оно ђе су они је ко

кошара, није кућа.

кокошарник, -а, м. кућица за коко

ши, мјесто гдје се гаје кокоши; уп. Ко

кошар, кокошара, кокошињак 2. — Била

је задруга подигла кокошарник, али га је

мало корitстила.

кокошињак, -а, м. 1. кокошији из

мет. 2. Кокошињац, просторија за коко

ши; уп. кокошар, кокошара, кокошарник,

кошара. — Ућерала сам кокошке у ко

кошињак да не замркну наизван е их

може лисица покупит.

кокошке, прил, једнако, изједначено,

неријешено, рели. — Нико није побије

дио, било је кокошке, обојица смо пали.

кола, коле, ж, љепило. — Не ваља ова

кола ништа, ништа не кола.

колан, -а, м. 1. појас на коњу између

седла (самара) и доњег дијела трбуха,

служи за одржавање равнотеже седла

односно самара. — Слаб ми је био колан

на коња, па му се одједном окренуло се

дло и замало сам па, 2. кожни појас који

су некад носили мушкарци. — Пријед су

богати људи носили оне кблане, за њих

су задијевали ножеве и леворе.

колат, колам, несвр. 1. 1. кружити,

кретати се у кругу, лутати. — Водовод

што су га правили кола је око цијелбга

Загарача и ко зна оће ли стић и у Лазарев

Крс. Кола по селу ка да нема што радит.

2. лијепити. — Колам цревље, пропуштау

ми воду, набавио сам неку добру колу.

II. - селијепити се. — Ова се кожа добро

кола.

колац, колца, м., мн. колчеви колац.

— Побо је колчеве око ливаде, оће да је

ограђује.

колач, -а, м. 1. посластица од тије

ста. 2. поклон. — Донијели су велике

колаче свијама — и старијама и ђеверима

и стричевима.

колаши, -а, м. пиштољ са колом. —

Донио је био Васо из Америке колаш, ш

њим те ранио Мило.

колеж, -а, м, масовни, групни плач,

кукњава; уп. колијеж. — Сва она несрет

ња ђеца учињеше велики колеж ка су им

укопавали оца. Ка му се окиде дух, наста
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колеж чељади у кућу. Фала богу, велико

га кблежа оне фамеље Пунишине. Она

квога колежа нијесам гледа.

колецат (се), -ецам (се), несвр, љуља

ти (ce); уп. јонцат (се). — Колецау ми се

зуби до ђавољи.

колиба, -е, ж, дрвена зградица у пла

нини или на имању (удаљеном од куће) у

којој се спава у љетним мјесецима, када

се чува стока или имање. — Сви За

гарчани кои издижу на Лукавицу имау

колибе. Пријед смо вазде на Почкаље

имали колибу, и тамо смо више спавали

но дома, фиг. неизгледна кућица.

колијевка, -е, ж. 1. посебан лежај за

новорођенче, подесан за љуљање. —

Љуљни ту колијевку дако се умири. 2.

новорођенче. — Не може она одит на рад

у задругу, има колијевку дома. 3. мјесто

поријекла. — Наша је колијевку у Брато

ножиће.

колијеж, -а, м. плакање; уп. колеж.

— Тун се не могаше уљећ од колијежа

ђеце.

колијезање, -а, с. гл. им. од колије

зат (се). — Срце ме забољело от колије

зања оне ђеце. Колијезаху му снахе.

колијезат (се), -ијезам (се) и -ијежем

(се), несвр. кукати. — Код нас је обичај

да се колијеже гласно ка неко у кућу

умре. Колијеза нејач и пишти.

колијер, -а, м. крагна (обично на ко

шуљи).— Прије се носаху кошуље без ко

лијера. Вазде носи кошуље с дугачкијема

колијерима.

, коликоро (у прил. служби) колико. —

Коликоро ве дошло? Оће ли их с вама

доћ коликоро ? Коликоро коња имау.

колицина, -е, м. (у прил. служби) ко

лико њих. — Да си виђела колицина

дбђоше код Марије, има их више од де

сетине.

колицно, прил. (хипокор.) колико:

уп. количко. — Ви колицно је па и оно

оће да се ПИТа.

количак, -чка, -чко колик. — Ви,

количак је ови клас, нијесам оволикога

још глеја. Је ли количко онб Мирунино

млађе?

количко, прил. (хипокор.) колико,

уп. КОЛИЦНО.

коло, -a, c. 1. сијело, посjедак, игран

ка. — Оћете ли наћас на коло у Николе?

2. кружни предмет, врста точка, 3.

шаржер револвера Колаша. 4. разни

предмети који се окрећу око своје осе.

коломас, -сти, ж. (ријетко) маст за

подмазивање точкова односно њихових

осовина. — Јагош чисти ловницу с коло

машћу.

коломбоћ, -а, м. (ређе) кукуруз. — По

сија сам мало коломбоћа на Почкаље.

коломбоћница, -е, ж. (ређе) кукуру

зни хљеб. — Ништа није љепше од вруће

коломбоћнице са скорупом.

колчење, -a, c. побадање кочева на

некој површини у циљу обиљежавања ка

квих граница. — Пријед нб се почне зидат

направи се колчење земље те се покаже

ђе ће се копат полумента.

коља, -е, ж, вријеме (у значењу има

пи времена или га немати). — Оћеш ли

имат коље да ми у неђељу мало поможеш

косит” Ајде, дијете, јеђи то е ме није

коља да те чекам, имам посла!

кољара, -е, Ж. колера. — Кољара је

покупила млого народа за вријеме Ау

стрије. От кољаре су ми помрли сви.

кољено, -a, c. 1. дио ноге. 2. генера

ција, пород, лоза. — Између тебе и Радо

вана су три кољена. Близо смо ми, свега

три-четири кољена је међу нама. 3. кри

вина, завој, мјесто гдје нешто скреће,

мијења правац. — На горње кољено То

ријуна смо се тучили.

кољеновић, -а, м. онај који је од по

знате породице, који је од доброг „коље

на“. — Знам ја те кољеновиће и оџакови

ће, ништа бољи нијесу били у рат од нај

више сиротиње.
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кољиво, -a, c. кувано жито које се

нуди гостима на слави, али и на гробљу

(за покој душе умрлога). — Мене је ко

љиво мрско, не могу га обисе ми се све

чини да га је додирива мpц, па ни на сла

ву га не могу.

ком, временски и узрочни везник

чим. — Уљегли смо ком су ни отворили.

Мбрали су га затворит ком сте га прока

зали.

командијер и командир, -а, м. ко

мандант, (новије) старешина чете. —

Блажо је био књажев командијер на Та

рабош. Зна ли се ко је био командир

наше брегаде?

командијерство, -a, c. положај ко

мандира, команданта у Старој Црној

Гори. — Командијерство није мога држат

нико ко се није истица у рат или имови

НöМ.

комат, -а, м. веће парче, комад. —

Дади му комат леба и сира па нека иде

за овцама.

комат, прил. много. — Комат је то

пара, нећу их ја моћ набавит. Чекали смо

га комат док је доша.

комбинет, -а, м. дио женског рубља

без рукава, комбине; уп. делкота. —

Пошла је била у пазар бес комбинета, па

јој се свашта виђело испод аљине. Ком

бинет се носи исподаљине.

комендија, -е, ж, шала, спрдња, ко

медија. — Направише јутрос комендију с

онијем јабанцом.

комендијат, -ам, несвр. шалити се. —

Сву ноћ смо комендијали, попуцали смо

от смијеха, тако не зора затекла.

комињат и комишат, -ам, несвр. из

двајати клип кукуруза из шаше, или па

суљ из махуна. — Ео комињам пасуљ,

слабо је родио. Комишали смо умертин

код Гбспе, било не седморо.

комит, -а, м. одметник од власти

(обично се скрива ван насеобина, у шума

ма и брдима). — И неки Загарчани су

одили у комите послије аустријскога

рата. Најчувени комит у Бјелопавлиће

био је они Ђуровић са Сретње.

комита, -e, 1. м. одметник од власти

послије I свј. рата. — Уфатили су је ко

мите. 2. ж. скупина комита. —У комиту

је био дуго.

комитовање, -а, с. гл. им. од комито

ват. — Идите кући, маните се комитова

ња! Нема више комитовања, ова власто

не пуштаје.

комитоват, -ујем и комитоват, -ујем,

несвр. припадати комитима, бити у ко

митима, бити ван домена власти. — Ко

митовали смо тадер сви, никад нијесмо

заспали у кућу.

комицки, -а, -б који се односи на ко

мите, који припада комитима. — Доста

је било комицкија јатака. Мируна је била

комицка шћер.

комишање, -а, с. гл. им. од комишат.

— Најмили рад ми је комишање умерти

на, то се вазде ради мобом уз весеље.

комишат, -ам, несвр. в. комињат.

комоција, -е, ж. 1. довољан простор.

— Ођен ви је фина комоција, имате се ђе

окренут. 2. слобода, распојасаност. —Да

нијесу имали комбције ка су мали били,

сад би боље учили но што уче.

компот, -а, М. слатки сок са куваним

воћем. —Тркни у задругу те ми купи јед

ну теглу компота от слива.

компрес, -а, м. облог од платна и

течности (на тијелу, при каквој упа

ли...), облог. — Метнула сам му компрес

на чело, има врућицу.

комрштит се, -им се, несвр. мpгоди

ти се, мрштити се. — Ништа се не

комршти, ја учињех тако! Комрштиш ce

кад гођ неко дође.

комун и комун, -а, м. заједничко до

бро (земља а ређе и што друго). — Ко

тлијеш је комун, сви имау право да чувау
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живб тун. Све што је комун, то је ничије

и свачије.

комуница, -е, ж, заједничка земља,

најчешће пасиште; комплекс земљишта

између Загарача, Бандића и Даљма. —

Што је Милија оградио ону комуницу ка

да је његова? Мало је ко пријед поноћи

смио одит прео Комунице, свашто се

привиђало.

комунски, -а, -б који припада свима,

који је заједнички. — Оно на Котлијеш је

све комунско, свачије је. Свака земља

која је комунска — свачија је и ничија.

комшија, -е, м. сусјед.

конавал, -вла и конаваљ, -вља, м.

канал. — Пријеђи преко онога конавла,

узак је — мож га и прескочит. Прокопали

су конаваљ између имања. Ради ли још

они конаваљ у Бјелопавлиће?

конак, -а, м. преноћиште, спавање,

коначење. — Ђе ћеш наћас на конак, оли

кући или код ђеце? Слаб је мој конак eo

више од три године.

кöнат, конта, м. рачун, рачуница;

претпоставка; мисао, мишљење, схва

тање. — По мојему конту, ви сте мене

дужни а не ја вама. На мој конат, телиће

се о Божићу. На мој конат, они су давно

продали вино.

коната, -е, ж, лонче с дршком на јед

ној страни, запремине до литра. — Да

ми ту конату воде. Попио сам двије пуне

конате варенике. Зафати с конатом!

коначит, -им, несвр. ноћити, прено

ћивати. — Те ноћи смо коначили у Бан

диће, нијесмо се виђели врнут.

коначиште, -a, c. 1. мјесто гдје се

коначи, мјесто гдје се (пре)спава. — Ни

јесмо могли наћ коначиште, па смо спа

вали у парк. 2. стан, мјесто становања.

— Имаш ли какво коначиште у Подгори

цу или сваки дан додиш дома?

коне, коне, ж, комшиница (одмила).

— Оженио се с кбном, таман му је сто

метара от куће. Ајмо, коне, ти и ја мало

до Града на пазар.

коноба, -е, ж, приземље старе куће

на спрат, обично служи за држање бу

ради, алата, ређе за смјештај стоке,

изба. —До овога вељега рата мало је која

кућа у Загарач имала конобу, највише је

било поземљуша.

коноп, -а, м. уже, канат. — Узми ко

ноп али уривак и поведи краву да је

свежеш доље на ливаду код јабуке.

констрика, -е, ж, кострика (Ruscus).

— Констрику су људи највише употре

бљавали за метле или су је подастирали

пот стогове, неће је ништа живб, млого

је бодљикава.

констриковина, -е, Ж. убрана ко

стрика, сама биљка. — Констриковину

неће ништа живб да ије нако зими по

мало магарад, кад немау ништа друго да

чупну.

контање, -а, с. гл. им. од контат. —

Пушти ти контање, но знаш ли кад је то

било? С твоијем контањем ништа нећеш

открит. Оставити то твоје контање, боље

је Милан срачуна све но што ћеш ти.

контат, -ам, несвр. рачунати; схва

тати, поимати, имати у виду; претпо

стављати, очекивати, бити у убјеђењу.

— Јеси ли конта колико су ти остали

дужни? Контала сам колико сам зарадила

од грожђа и виђела сам да нијесам могла

купит ни брашна за два мјесеца. Конташ

ли то паре? Контам колико ће ми сијена

требат зимус. Конта сам нешто, како би

било да продамо јуницу? Контам е ће ме

у болницу боље пазит нб дома. Контам

да ћу га срес. Контам е ће ми данас доћ

фамилија, тако су ми поручили. Контали

смо е ћете доћ раније, нб не би ве.

контрина, -ине, ж. (млет, соltrina)

прозорска завјеса. — Опери те контрине

с прозора, видиш е су се изглибале. На

лијеви прозор је бијела, а на десни зелена

контрина. Контрина је она зављеса на
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прозор. Пријед ни у једну кућу на про

зоре нијесу метали контрине. Препровид

на је ова контрина на прозор.

коњ, -a, M. 1. домаћа животиња. 2.

дрвена направа која се ставља на тијело

гусала да би се подигле струне и несме

тано звучале. — Треба ти тврђи коњ на

ве гусле, боље звуче.

коњина, -е, ж, фиг. (пејор.) незграпна

мушка особа. — Оно је коњина права! Да

сам неке паре оној коњини Мишковој, па

неће да ми их врће.

коњски кам, -öга камена, м. плава га

лица. — Лозе се морау напрскат коњски

јем каменом макар два-три пута.

копа, -е, ж, крстина пшенице, али

сложена не „на крст” него усправним

постављањем руковети; на исти начин

постављене руковети кукуруза, уп. клад

ња. — Сва шеница је стала у десет копа, и

то малија. Донеси из оне копе један нара

мак умертина. Сложили смо цио умертин

з долине у копе, па ћемо га ту корубат.

копања, -е, ж, дуга посуда за прање

(обично веша, али и дјеце). — Направио ми

је био Милош копању откошћеле, трајала

ми је неколико година. Ове куповне копа

ње не ваљау ништа. Успи у ту копању воде

да згријемо да се окупа ово дијете.

копање, -a, c. 1. гл. им. од копат се.

2. окопавање (биљке, об, кукуруза); ври

јеме окопавања.

копат се, -ам се, несвр. сахрањивати

се. — Ми се копамо на ово гробље

овођен, а Горњи Загарач пред њихову цр

кву. Сви се они копау пре Ћеклу (Ћекла

— црква у Даниловграду). Копали смо их

у шанчеве. Сви ћемо се копат пре Свети

Симеун (Св. Симеун — црква у Доњем

Загарачу).

„ копачан, -чна, -чно оран за свађу. —

Он је у свакб доба копачан, ништа му

лаше није нб се посвадит али побит.

копечит се, -ечим се, несвр. кочопе

pити се, држати се надмено и уобра

жено. — Ништа се немо копечит, е ја

знам да сломим рогове!

копиле, копилета, с., зб. копилад ван

брачно дијете. — Рађале су ђевојке и

пријед копилад, али мање но данас.

копилит се, -илим се, несвр. 1. рађа

ти копилад, ванбрачну дјецу. — Копили

се та кучка сваке пете године и све ђецу

оставља мајци. Копилиле су се у ваше

браство и пријед! 2. парити се прије вре

мена и отуд прије времена рађати мла

дунче (о домаћој животињи). — Њихове

јарице се стално копиле, јаре се пријед

нб што напуне двије године. Копиле се

њихове козе често. 3. избацати неплодне

гране (о биљци).

копилица и копилица, -е, ж. 1. ван

брачно рођено женско дијете. — Она ко

пилица је већ порасла ђевојка. 2. поква

рена женска особа. — Немо ти мене ми

јешат с оном копилицбм, ја сам поштена

ђевојка, 3. женка домаће животиње ко

ја се прије времена парила и прије вре

мена дала младунче. — Ови јарчић је од

оне Петрове копилице. Ова бијела је ко

пилица, ојарила је двоје, а мислили смо да

неће прије догодине. Имамо двије јагњице,

обје су се окопилиле, обје су копилице. 4.

младунче домаће животиње која се пре

времено парила. — Текла се ова копилица,

а још нема ни десет мјесеца.

„ копиљан, -а, м, 1. ванбрачни син. —

Удала се за копиљана, богоми је боље

пази од свакојега који има оца. Довела је

мужу копиљана што га је имала с једни

јем момком у Војводину. Нема ђеце нако

једнога копиљана, а рекло би се да не зна

ни чије. 2. неродна грана воћке, сувишни

биљни изданак (млаз лозе или др. биљке,

клип кукуруза израстао као „двојник“ и

сл.). —У лозе је млого копиљана, све за

гранци от коија нема користи, нако

штете. Очопли све оне копиљане с лоза

и донеси их теладима, гладна су.

копиљача, -е, ж. 1. жена која је ро

дила копиле, ванбрачно ж, дијете. —
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Оженио се копиљачбм, и довела му је ко

пиле. Довео је копиљачу у дом, ками ће

му бит у дом. Виђех данас ону копиљачу

што је служила у Румице. 2. домаћа жи

вотиња која је донијела лиладунче прије

времена по узрасту. — Ова мала је копи

љача, окозила је двоје. Трећина оваца су

ни копиљаче. 3. гранчица која се „умет

не“ између стабла и др. гране, која се

појавила на мјесту гдје се не би очеки

вала. — Ова гранчица је копиљача, не

знам како је изникла овођен.

копиркат (се), -ам (се), несвр. покре

тати се, мрдати; уп. копорат. — Копир

кам се још помало.

копирнут (се), -нем (се), свр. покре

нути се, мрднути (ce); уп. копорнут (се).

— Нећу моћ копирнут бес помоћи. Ко

пирни се мало, што си се тун згучила и

нигђе не мрдаш.

копит, -им, несвр. слагати у копу. —

Ми не копимо умертин но га на долину

корубамо.

копито, -a, c. 1. рожнати дио сто

пала код копитара; отисак тог дијела

стопала. — Разболио ми се коњ у копи

то, не може мрднут. Копито му је тврдо,

не мож га потковат. Виде се коњска ко

пита, нијесу то била магарад, 2. плодна

долина поред воде, најчешће у завијутку;

насеобина на простору поред ријеке, уз

њене кривине. — Са онога копита поред

Сушице вазде смо брали доста жита,

била бура била суша. У нб копито поред

Купала вазде роди. Сладојево Копито је

цијелб поред Сушице.

копнит и копњет, копним, несвр.

отапати се, нестајати (о снијегу). — На

Лукавицу снијег копни позно у прољеће.

Копни по планина снијег, може се на из

диг. Чисто је, снијег копни. фиг. пропада

ти, нестајати, мршавити. — Копни за

мајкбм, по ње је нестало. На силу се уда

ла и брзо је почела да копни.

копорат, -ам, несвр. мрдати, крета

ти се; уп. копиркат (се). — Једва копo

рам, стега ме раматиз, не могу на ноге.

Ајде, ајде, копора по мало, разлијенио си

Ce.

копбрнут (се), -öрнем (се), свр. пo

кренути се, мрднути (ce); уп. копирнут

(се). — Нијесам се копбрнула ео седам

дана, лежим, не мичем се искревета.

Мало је копбрнула откад је додио док

тор.

коприва, -е, ж, врста биљке (Utrica).

— За вријеме Аустрије коприве су спаси

ле млого чељади, сви смо их варили.

копрцање, -а, с. гл. им. од копрцат

се. — Прекини, дијете, с тијем копрца

њем!

копрцат се, -ам се, несвр. млатара

ти ногама, ритати се. — Немирно спа

ва, стално се копрца поноћи, не могу од

њега заспат.

копрчит се, -рчим се, несвр. Љутити

се, узрујавати се. — Што се наћас

копрчиш, што смо ти криви те се дереш

на све нас!

кора, -е, Ж. 1. површински слој (о

биљкама, хлебу и др.). 2. краста на рани.

— По цијеломе тијелу су му коре што се

испека на сунце. Што су ти те коре по

тијелу?

кораћ, -а, м, мали чекић (за откивање

косе или закивање ситних ексера, чекић

за ситније послове). — Затупио ми се

кораћ от косе. Да ми они кораћ да за

клинчим апостолке.

корбач, -а, м. бич, канџија. — Знам

га, како га не бих знава, стално у току

рата носаше корбач и вељаше се овуди

јен.

корда, -е, ж, фитиљ, штапин за ми

нирање, платнена врпца у којој је барут

којим се запаљује каписла при минирању.

— Нестало ми је корде, позами ми једно

два метра док пођем у Град.

кореника, -е, Ж. 1. аугм. од коријен.

— Лози се пруже коренике дубоко у зе
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мљу. 2. главно домаћинство у широј по

родици или у селу. — Они су вазде били

коренике загарачке, беж њих се није ни

коло могло одиграт. -

корет, -а, м. дуги женски капут као

дио народне ношње, зубун. — Кат ћаше

обуци корет свp аљина, ништа љеше од

ње не бљеше.

коризма, -е, ж, вјештица, зла жена;

уп. кокорача. — Зову је бабаруга, коризма

или кокорача, то је некаква зла жена,

вјештица.

корит, корим, несвр. давати примјед

бе за нешто што је, обично лоше, учи

њено, критиковати, корити. — Не могу

трпљет да ме коре сваки дан за то што

не зарађујем ка остали свијет, не могу,

немам посла.

коритача, -е, ж, врста цријепа (кори

тaстог). — Овођен су се куће пријед по

кривале само коритачама.

корито, -a, c. 1. плехана или дрвена

издужена посуда за воду, или др. теч

ност, издубљена одједног комада (може

бити издубљена и у камену). — Успи пра

сету нешто у корито, видиш да цичи. 2.

фиг. (пејор.) имовно стање, извор егзи

стенције. — Опличало ви је корито от

кад ве не помажу. Наљега је на добро

корито.

корица, -č, ж. 1. скрама, покорица. —

Уфатила се корица на вино, може се од

ливат. По ној води у бистијерну је нека

ква корица, није чиста. 2. кора која се

ухвати на топлом млијеку (или другом

јелу), свјежа павлака. — Има је обичај

да сламком испот корице попије сву ва

ранику. Вазде му је давала варевину с ко

рицбм, дако се поправи у живот. Највише

сам волио кад ми мајка да корице с ва

ранике и љеба. Успи ми варанике бес ко

pице.

корњача, -е, ж, врста жабе с окло

пом. — Код нас има овија корњача коли

ко оћеш, а веле е их негђе ију.

корота, -е, ж, жалост за умрлим (у

породици), жалост због колективне не

среће; трака (на рукаву или реверу) црне

боје која означава жалост; уп. жалбе

ница. — За ким си у короту, је ли ти неко

умро? Што је корота у град, је ли то ка

ква несрећа? Носи короту.

коротан, -тна,-тно који је у жалости,

у короти. — Још су коротни, па су рекли

да те правит свадбу око Петковадне.

коротница, -е, ж, црна трака која

означава Короту, жалост, флор, уп.

жалбеница. — Виђех на Марка коротницу

на рукав, дати му је мајка умрла. Кат по

гибе краљ Александар, сви официри и

чиновници имаху коротнице око рука.

Држаше црну коротницу на кошуљу.

коротовање, -а, с. гл. им. од корото

ват (се). — Код некија нарбда веле е

нема никаквога коротовања кад неко

умре.

кöротоват (се), -yjčм (се), несвр. би

ти у короти, у жалости за неким умр

лим, жа нити за умрлим (уз видна оби

љежја, нпр. црнину, копрeну, црну мара

му и сл.). — Кад је умро Васо, сви рођаци

су коротовали пуну годину. Цио народ је

коротова краља. Коротовали су га пуну

годину, па су онда пуштили радио да им

свира. Понегђе се покојник не коротује

ни четрес дана. Коротује се некад и по

годину и више.

корпа, -е, Ж. Котарица Плетена од

прућа. — Знадиваше Мињак да оплете

корпу ка фабрика. Корпа је мала и има

дршку, а котарина је велика и нема горе

ништа.

корубање, -а, с. гл. им. од корубат.

— Корубање је доста тежак поса, али то

чинимо мобом, па је лаше. Синбћ смо

били на корубање умертина код Митра.

корубат, -ам, несвр. крунити (о куку

рузу, ређе о нару). — Довечен корубамо

умертин, оћете ли доћ? Корубам шипкове

č ћу да сварим сок од зрна шипковија.
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— костријешит се

корубина и коружбина, -е, ж. омот

на клипу кукуруза, сува махуна и сл. —

Корубина на ове мале класове је танка и

мека, може се у њу савијат дуван. Макни

коружбину са једнога от тија класбва да

виђу зрна.

коружбица, -е, ж. опна на зрну гро

жђа, опна на плоду трешње, шљиве и

других леких плодова воћака. — Амери

канско грбжђе има тврду коружбицу и ја

је никад не ијем нб је све избачујем из

уста. Ђелиборки је коружбица дебела,

није ка другијама трешњама.

корчат (се), -ам (се), несвр. стврдњи

вати (се), тврднути, постајати тврд. —

Корча ми се ова краста на руку, фиг. сме

журавати се. — Корча му образ у пото

ње вријеме ка опанчина.

кос, кости, ж. кошчати дио органи

зма. — Крте су ми кости ка старбме че

љадету. изр. ухватити се у кости порвати

се. — Ка се уфатише она два џина, кукала

ти мајка, у кости, учиње ми се е се земља

тресе. — кост у кост примаћи се да се

тијела додирују (ради рвања). — Ајмо

кос у кбс, али да се не ила. -

коса, -е и косе, ж. 1. коса којом се

коси, алатка. 2. коса на глави. 3. планин

ски пропланак 4. површина ливаде коју

може покосити један косач за један дан.

— Имали смо у Брда двије косе ливаде и

неколико рала баштине, то су ни радили

рођаци испот Плане. -

кöсац, косца, м. човјек који коси, ко

сач. — Додили су неки косци с тија пла

нина те су косили по Загарачу, нијесу

били скупи.

косач, -а, м. човјек који коси, косац.

— Остави то што сам спремила за косаче,

ти можеш изес што било.

косидба, -е, ж. 1. кошење. — Поша је

јутрос рано у косидбу на Почкаље. 2.

вријеме кошења. — Оно је било таман

прије косидбе ка се она родила.

косијер, -а, м. алатка за сјечење пру

ћа и тањег дрвећа. — Направио сам ко

сијер од старе косе. Имам косијер остар

ка плам.

косит, косим, несвр. косом кидати

траву од које настаје сијено. фиr. а. др

жати нечију земљу. — Ми косимо њихо

ву земљу, б. сјећи, редом убијати. — Ти

изгледа косиш све оне јасене редом, а ни

јесам ти тако река. Тадер није јаде зада

ва један пушкомитрољез с Коравца,

косаше све прет собом.

косиште, -а, с. дрвени дио косе, др

жалица косе. — Не знам како ми се сло

ми косиште. Носаше косу бес косишта.

космат, -а, -о који има много длака

по тијелу. — Нијесам гледа космaтијега

чоека по прсима од Ника. Њима су и

женска чељад космата.

космyрача, -č, ж. (пејор.) велика и не

уредна коса; уп. космyрина. — Зар не

можеш мало уредит ту космyрачу нб

тако идеш рашчешљана и неуредна. -

космyрина и косурина, -е, ж, велика

неуредна коса; уп. космyрача. — Пуштио

си ту космyрину, ето те ка што бљеху

четници. Уреди мало косурину, нећеш

ТакC) ИЗЛaЗИТ.

Косоволужанин, -а, м. мушка особа

из Косовог Луга у Бјелопавлићима.

Косоволужанка, -е, ж, женска особа

из Косовог Луга у Бјелопавлићима.

косоволушки, -а, -ö који припада Ко

совом Лугу, који потиче из Косовог Луга.

кöстрет, -и, ж, козја длака. — Уривци

су набољи откострeти. Плело се, богоми,

и от кострeти.

костријешење, -а, с. гл. им. од ко

стријешит се.

костријешит се, -ијешим се, несвр. 1.

рогушити се, устремљивати се према

коме, заузимати ратоборан став. — Не

костријеши се пут мене, е би друга!

Нешто се костријешиш, ка да си љут?!

Не костријеши се на ту ђецу, што их пре

падаш! Што се костријеши они јарац? Не
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костријеши се на тога јадника, удри на

јачега ако смијеш! 2. јежити се. — Ва

свијек сам се костријешила ка сам про

лазила поред гробља. Костријешим се

ако ноћу идем прео Комунице. Виђи како

ми се костријеше длаке на руку, фата ме

грозница.

костура, -е, ж. посебна врста џепног

ножа са костеним корицама; уп. кусту

ра. — Наострио сам костуру, може бри

јат.

косурина, -е, ж, в, космyрина.

коćepић, -а, м. дем, од косијер, коси

јер са мањом дршком и мањили сјечивом.

— Направио ми је Видак фин коćepић, од

личан је ка сам у чобанство. Ови ти је

косијер мали, исто ка коćepић. Наостpио

сам коćepић, остар је ка плам. Побери

оне шибљике коćepићем. Направио ми је

Мујо коćepић одједне старе велике лиме.

кота, котла, м. метална посуда у ко

јој се кува храна, на огњишту (изнутра

је Калајисан, а споља гарав, од лизања

пламена). — Напунио је кота јагњетине и

то се сварило за тили час. Немам ника

квбга котла за огњиште, све данас варе

на шпорет, па ми набави један кота кот

Габеља.

коталац, -а, м. посебни тор за јаг

њад, мањи тор (за јагњад, телад и др.).

— Направио сам јагњадима коталац да их

спраћамо послије дојења.

котарина, -е, ж. од прућа исплетена

кошара дугуљастог облика погодна за

товарење на самар или за прћење на ле

ђа; уп. крошња. — Исплео сам котарину

за грожђе. Најача је котарина од јасено

вијех прутовах. У моју велику котарину

може стат педесе кила грожђа. Да ми ону

малу котарину.

кoтило, -a, c. 1. мјесто гдје се коти

животиња. — Нијесам доскоро зна да је

вучје котило одма изнад нашега Осоја. 2.

зло мјесто, средиште зла. — Та кућа је

кoтило зла и невоље.

котит (се), котим (се), несвр. множи

ти (се), гонилати (се). — Коте се ка

жути мрави, не зна се ђе их је више. Коте

се ка губавци, Коте се њој ђеца ка прасад

у крмаче. Сваке године кучка ни се коти

у исто вријеме. Поčечи ови лом обд)

драча, коти се свашта у њега. Проз умер

тин се коти некаква травуљина. Сваки

дан су се на ону пољану котила сеоска

ђеца. Суле коти јарад ка каква машина.

Отпријед су се у то грмење стално коти

ле змије. Коте се уши овоме маломе у

косу. Не сади пајасен у лозе е се он коти

ка багрем.

котлокрпа, -е, ж. онај који крпи ко

тлове, мајстор за крпљење (и прављење)

котлова. — Селим је био најбољи котло

крпа у Град, но умрије млад.

котробан, -а, м. резани, или нерезани,

дуван у слободној продаји, мимо одобре

ња државе, дуван намијењен шверцу. —

Ти стално пушиш котробан, а ђе наба

љаш картице? Љеша је котробан за

пушење од иједнија фабричкија цигара.

котробана, -е, ж. оно што се кријум

чари, сам чин кријумчарења. — Били смо

ја и покојни Васо у котробану, одили смо

упрах до Херцеговине да продајемо ду

ван, а све су не финанци ћерали.

котробанит, -аним, несвр. пушити.

особито котробан. — Котробаниш ли

ти? Котробаним више о триесгодина. Не

пушим цигаре фабричке нб котробаним.

котробанџија, -č, м. Пушач копроба

на; трговац (инвернер) копробаном. —

Марко је велика котробанџија, не би ти

он запалио куповни цигар за живу главу.

Били смо ја и Васо котробанџије по Цр

ној Гори и Херцеговини, и све смо се лу

кавили с финансима.

котулач, -а, м. округли и пљоснати

камен. — Виђи дако ми нађеш један

повиши котулач да метнем на сир.

котур, -а, м. точак. — Виђех, људи,

кола с гуменијема котурoвима. Шале се
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на наш рачун — да су чували ваљак да

му не скинемо котур.

котурат (се), -ам (се), несвр. крета

ти се као точак (котур), ваљати (ce),

возити (се). — Како се оно котура бици

кло, никад нијесам мога да сватим. Ви

како мачка котура клувко! Што котураш

ту бачву? Прича како се у затвор све

нешто котурало пут њега. Котураш ли ти

какво ауто?

коћета, -е, ж, дјечји креветац, кревет

за дојенче (доноси га породиљина мајка

у дар). — Таштино је да купи колијевку

или коћету. Купила сам унуки коћету,

моћ ће у њу спават док напуни двије го

дине. Љеше је ђетету у колијевку нo у

коћету.

кöфа, -е, ж, в. кова.

коференција и куференција, -е, ж.

конференција.

кочаник, -а, м. дуга мотка за ноше

ње сијена (с двије такве мотке које др

же двојица сијено се носи као на носи

лима). — Ланик сам има танке а јаке

кбчанике па мих је неко бестрега.

Кôчаници су оне дугачке мотке што се

на њих носи сијено.

кöчањ, -а, м. 1. срж из стабљике ку

пуса (једе се као ротква). — Изио сам

пешес кочања од раштања, али нијесу

слатки ка они од бијелбга купуса. 2. па

трљак стабла купуса, дувана, кукуруза и

сл. — Што си оставио на долину оне

кочање од дувана? Изгазило је магаре

кочање од умертина, 3. стабло са листо

вима купуса. — Имам на долину триес

-четрес кочања купуса.

кочањина, -е, ж. 1. огољено стабло

кукуруза или дувана са којега је скинут

плод односно лист. — Донеси онија ко

чањина здолине да потпирим огањ. 2.

површина на којој су остале голе ста

бљике кукуруза. — Поведи краву на ко

чањине, наће нешто да оглођу.

кочањиште, -а, с. Површина на којој

су послије бербе кукуруза или дувана

остала огољена стабла, кочањине; уп.

кочањина 2. — Изведи говеда на ко

чањиште, остало је листбва умертина до

СТа.

кочоперан, -рна, -рно који се прси,

који се прави већи и значајнији него што

је, који је уображен. — Јеси ли видио ка

ко је кочоперно онб гаче Милосавино!

Милан је мали, али је кочоперан ка да је

највиши и најснажни. -

кочоперит се, -ерим се, несвр. 1. ис

тицати се (о предметима), надвисивати

околину, штрчати. — Кочопере ти се

дрва на дрвљаник. 2. пркосити, поноси

ти се, правити се важним, понашати се

набусито, уображавати се. — Кочопери

се по Граду ка да је једини у свијет.

Ништа се не кочопери, сви знамо ко си!

Кочоперио се они прцун по селу неће ли

га виђет која ђевојка. Ништа ми се тун

немо кочоперит, добро знам све твоје ма

рифетлуке. Што се кочопериш пред том

ђецом, испрси се пред јачијама.

коџобаша, -е, м. предводник, вођа,

водич. — Био је коџобаша пре Талијанима

ка су нападали партизане у Гарчић, па су

га потље затворили.

кош, -а, м. 1. прућем оплетена оста

ва за жито. — Мало је ко бђен има

кошеве, није било жита. 2. већа котари

на, са већим отворима на странама које

су оплетене. — Метни кравама два коша

сијена, гладне су.

кошар, -а, м. кућица исплетена од

прућа која служи као остава за жито,

бурад и сл.; уп. кош 1. — Наћеш у његов

кошар свакаквбга алата.

кошара, -е, ж, дрвена или плетена

кућица за псе или за кокоши; уп. и коко

шар(ник) и кућара. — Спрати за дана ко

кошке у кошару да не замрчу наизван.

кошевина, -č, ж, косидба, вријеме ко- -

сидбе. — Ја ти нијесам никакав за коше
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вину, мало ћу ти помоћ. Додио је Мили

воје прољетбс у кошевину.

кошет, -а, м. предња нога заклане

ЗАСивошиње.

кошетић, -а, м. дем. од кошет.

кошић, -а, м. кош за ловљење рибе.

— Забачио сам два-три кошића у Малб

купало, тун је вазде било доста крапбва

и јегуља.

кошкање, -а, с. гл. им. од кошкат

(се). — Нека ви кошкање, ђецо, нб учите!

кошкат (се), -ам (се), несвр. задирки

вати (се), завађати (се), свађати (се). —

Не кошкај ту ђецу, нб их научи, стари

си! Поваздан се кошкау и бију. Вјечито

су се они кôшкали око нечега. Не кошкау

се, оно се они шале.

кошница, -е, ж. 1. покретна кућица

за пчеле направљена од дебелог изнутра

избушеног стабла или оплетена од пру

ћа (старије), или пак сандук у којему жи

ве пчеле. — Боље су биле старе кошнице

од новија, некако су биле пуније меда. 2.

пчелиња заједница, рој. — Имам пешес

КôШНица чела, чиНИ МИ се е ће ове године

бит доста меда.

коштањ, -а, м. кестен (Aesculus pra

via). —У Загараче не успијевау коштањи,

а ми смо их имали ка смо живјели у

Дечане.

коштунац, -унца, м. коштуњав, жи

лав човјек. — Не можеш се ти рват са

онијем коштунцем, он је мршавали јак

ка бик.

кошћела, -е, ж, дрвенаста биљка са

листовима сличним у букве (Celtis austra

lis) и плод ове биљке; уп. кошћелица. —

Кошћеле су најбоље одрене за грожђе.

кошћелица, -е, ж, плод кошћеле, у

зријевању је жут а када зрене, има црну

боју, укусан је, али му сјеменка, кошти

ца, заузима не мање запремине од месна

тог дијела плода; уп. кошћела. — Никад

нијесам волио да ијем кошћелице, њих

обично воле ђеца.

кошћеловач, -а, м. штап, мотка од

кошћеле. — Ударио ме ониjeм кошћело

вачем по руци, замало ми је није сломио.

Све сам поред лоза побо кошћеловаче

мјесто розака.

кошћелови, -а, -ö који је од кошћеле

(штап, прут и сл.). — Ријетко катшегамо

кошћелове штице. Удри магаре тијем ко

шћеловијем прутом.

кошћеловина, -е, ж, кошћелово дрво.

— Ка се осуши, кошћеловина је тврђа од

дреновине.

кошуљица, -е, ж, планцета, омотач

ембриона који се избацује са плодом;

змијски свлак. — Родио се у кошуљицу

па је поста вједогоња. Виђех у ни горњи

ред лоза змијску кошуљицу.

краббс, -а, м. врста опасне злије (И-

pera ammodytes), служи као симбол зла,

нарочито у клетви, опасна злија уоп

ште. — Крабос је велика и опасна змија.

Крабос је отрбван, не мање од поскока.

Крабос је једна велика непоменица, кога

закоље, нема му спаса. Закла је теле кра

ббс у Гођене, није му цикнуло. Опио га

је крабос и умро је. Каћ, крабосве закла!

Крабосте, дабогда, згодио! Искочи нека

ква змијурина, прави крабос.

крабосница, -е, ж, крабос. — По ти

јама шкриповима има крабосница, припа

зи се! Биле су га напале крабоснице, и

замало је полудио. Заклала га је крабо

сница за прс, морали су му га доктори

oкинут. Каква је, дабогда је крабосница

печила! Све змије крабоснице се бјеху

намлбжиле те године.

кравица, -е, ж, дели од крава. — Му

земо једну козу и кравицу.

крављи, -а, -ě који је од краве, који

се односи на краву. — Замаза сам нове

саднице крављијама балегама да их не

глођу зечеви. Здрави је крављи сир од

иједнога.

кравуљина, -е, ж. 1. аугм. од крава.

— Овој нашој кравуљини треба за зиму
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цио стог сијена. 2. фиг. лијена особа. —

Кравуљина је то, крепала би што би га

зарадила.

крадикола, -е, м. (новије) крадљивац

кола. — Већ га зову крадикола, нико од

њега не смије да остави ауто наизван.

крадњи, -а, -е посљедњи, крајњи. —

Пут је доша до најкрадњија кућа у Зага

рач. На Божић се позивау и крадњи

рођаци.

крађевина и крађевина, -е, ж. оно

што је украдено: сам процес крађе. —

Дава ми га је па га нијесам узео, то је

крађевина. Ова ђеца не иду и школе кући

нб прво у крађевину, иду по туђија ди

њака.

кракало и кракало, -a, c. (об, у мно

жини) нога. — Брзо иде с онијама њего

вијама кракалима, нико га стић не може.

кракање, -а, с. гл. им. од кракат. —

Смета ми то твоје кракање по соби, горе

-доље.

кракат, -а, -о који има дуге ноге, који

прави дуге кораке при ходу. — Лако ти је

такб кракатоме да идеш пјешке, нб како

ћу ја овакб мали. Бјеше Радосав кракат,

имаше ноге од метра. Јеси ли познава ону

Мируну кракату, кад иђаше нијеси је

мога стизат. Кракат ли је, боже ме ти

сачува, ноге су му од растегљаја.

кракат, крачем, несвр. корачати, хо

дати, ићи. — Нећу га ја тамо данас кра

кат па да ћете сви поцркат. Виђи овога

малбга како краче ка вељи чоек.

крап, -а, м. 1. шаран. — У Сушицу се

отпријед ловило доста крапова, сад их

више нема. Ништа љеше није от сувога

крапа, то је цар риба. Уловио сам пет

кила крапова у Сушицу. 2. фиг. непамет

на, замлатаста особа. — Ништа оно не

зна, прави је крап.

крапчина, -е, ж. аугм. од крап, вели

ки крап, али овдје најчешће у значењу

"крупна, непаметна, замлатаста особа.

— Крапчине такве у мој живот не виђех,

не зна то ништа.

краста, -е, ж. 1, стврднути површин

ски слој на рани. 2. велике богиње или сл.

болест коже. 3. површина коже жабе

крастаче. 4. избочине на кори крастав

l{а.

крастав, -а, -о који има красте, свpa

бав. — Цио је по кожи крастав ка жаба

губавица. Сви су у кућу крастави ео неко

доба, дати им је пријенуо сраб од оне

мале што је била код њих.

краставац, -ăвца, м. врста поврћа

(Сиситis sativus). — Ка се наводњавау,

бђен знау да роде краставци ка нигђе.

краставица, -е, ж. (ређе) краставац.

— Бљеше однекуђ донијела киčелија кра

ставица, па смо их јели с качамаком

смочанијем.

крастача, -е, ж. 1. врста крушке са

дебелом храпавом кором. — Ове крастаче

Здријевау ујесен. 2. жаба крастача (вр

ста зелене жабе). — Ми их зовемо гу

бавице или крастаче. 3. жена са краста

ма на лицу. — Е неће ми командоват она

крастача у кућу!

кратак и кратак, -тка, -тко који није

дуг (у просторном и у временском сми

слу). — Да ти није кратка та аљина, виде

ти се кољена. Кратко је трајало ово ли

јепо живовање.

краткоумац, -умца, м, човјек кратке

памети; уп. једноумац 1. — Све док се у

кућу питау овакви краткоумци, тун нема

среће, кућу треба знат водит.

крв, крви, ж. 1, црвена течност у ор

ганизму, 2. убиство, дуг за живот. —

Дуговали су крв некаквоме чоеку па су

побљегли.

крварина, -е, ж. у Старој Црној Гори

— дуг за убијенога, износ који се плаћао,

по одлуци старешина у селу или племену,

за проливену крв, тј. за убиство; уп. крв

нина. — Били су му пресудили да плати



188
крвит се— крдо

педесет талијера крварине што је био

убио једнога рођака.

крвит се, -им се, несвр. свађати се

до крви, жестоко се кавжити. — То се

од њих очекивало, и њихови стари су се

стално крвили и убијали један другога.

Крве се по цио дан, не могу се очима

виђет.

крвљење, -а, с. гл. им. од крвит се.

— Није село могло живљет од њиховога

крвљења.

крвник и крмник, -а, м. крвник, уби

ца; непријатељ. — Ужижала је свијећу на

гроб крвнику исто ка сину. Не дај, боже,

такву несрећу ни крмнику!

крвнина и крвнина, -е, ж, дуг за уби

јену особу, уп. крварина. — Платили су

крвнину како су им рекли и глобе још

толико. Крвнина је био најтежи дуг.

крвница, -е, ж. 1. ж. крвник. 2. пу

шка, посебно она из које је неко убијен.

крвничит (се), -ичим (се), несвр. не

пријатељевати, оптуживати за убиство;

уп. кpмничит (се). — Крвниче покојнбга

Лазара за синовљу смрт. Крвниче се још

от прађедова.

крвожедан, -дна, -дно крволочан. —

Крвожедни су вукови зими нб љети,

љети лаше понешто улове.

крвожедник, -а, м. онај који је суров,

крвожедан, немилостив. — За своју се

киру бити крвожедници убили чоека.

крволок, -а, м, злочинац, онај који

„пије крв“. — Како је могла да држи кр

волока породице у кућу!

крволочан, -чна, -чно који је опасан,

који чини зло, који „пије крв“ другима.

— Крволочније звијери нијесам гледа од

онога несретњика Ивановбга.

крволочина, -е, ж, нешто што је

стечено крвљу и знојем, с муком стече

но. — Све ово што видиш повише кућа

Шћепановића је моја крвава зарада, моја

крволочина.

крвомутник и крвомутник, -а, м.

онај који изазива крваве сукобе међу сво

јима, братоубица; велика свађалица; уп.

крвосмутник. — Таквога се крвомутника

није рађало у ове крајеве. Не помињи ми

онога крвомутника, не могу га глејат. Је

си ли се спетљала с ониjeм крвомутни

ком? Браћу је завадио они крвомутник.

Можеш ли што с ониjeм крвомутником?

крвомутница, -е, ж, женска особа

зле нарави, спремна да завађа друге; уп.

крвосмутница. — Она је била крвомутни

ца, зар не знаш да се једне године по

клаше због ње. Крвомутница је била и у

род, све је сестре рашћерала. Како мош

живљет с оном крвомутницом? Она кр

вомутница је завадила прво браћу, па

онда сву фамељу. Ништа ми не прича(ј)

о крвомутници и Јаници!

крвопија, -е, м. и ж, зла особа; крво

лочна звијер. — Ништа не треба крит, за

свакога су били крвопије ка они. Лисица

је виша крвопија од вука.

крвосмутник и крвосмутник, -а, м.

свадљивац, смутљивац, онај који завађа

друге. — Био је највиши крвосмутник у

племе, два ока у главу би завадио. Не

свађа ми фамељу, крвосмутниче један.

крвосмутница, -е, ж. смутљивица,

жена која завађа друге, свађалица. —

Побили су се због оне курве, крвосмут

нице. Све их је, крвосмутница, закpвила.

Крвосмутница је жена која мути међу

чељадма, која их завађа.

крга, -е, ж, чокот (лозе). — Нема

више лоза бђен, само покоја крга, а бр

дуни су све тањи и мањи.

крдит (се), -им (се), несвр. улиножа

вати (се), увећавати (се) (обично о сто

ци). — Јбле крди овце ка прави домаћин.

Крдили су моји по сто говеди. Код

Живка се крде козе ка прије рата, има их

прео педесет. Козе се крде брже од ика

квија животиња.

крдо и крдо, -a, c. стадо, буљук (и

ситније и крупне стоке). — Откуд ви
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овблико крдо коза кад ланик нијесте има- гласа, причљива женска особа. — Не

ли ни двије-три?

кребечит (се), -ечим (се), несвр. 1.

ширити (се). — (У загонеци:) Очи бечи

а ноге кребечи — што је то? (То је жаба,

ма ти казат нећу!) Не кребечи томе ђете

ту ноге, разврнућеш га! Не кребечи се по

тијама гранама! Не кребечи тако ноге, ђе

војана, нб фино иди, е ће да ти се руга

народ. Све се некако кребечи кад иде, ка

коњ кад забачује ногом задњбм. 2. напад

но посматрати. — Што се кребечиш?

Кребечи се он свакбме.

креденац, -енца, м. и креденца, -е, ж.

посебна врста ормана за кухињу у којему

се држи посуђе. — Ови креденац је Мил

ка дала покојној Новки. Немау ни кре

денце у кужину, но суђе мећу на неке да

шчурине.

крекет, -а, м. крекетање (о жабама).

— Ка сам спавала неколико ноћи у Ста

новића, по цијелу ноћ се чујаше крекет

жаба из оне баруштине.

крекетање, -a, c. 1. гл. им. од креке

тат 1. — Какво је оно крекетање жаба

јутрос, ка да ће киша? 2. фиг. причати

углас и гласно. — Што нб крекећу оне

жене?

крекетат, крекећем, несвр. 1. испу

штати гласове кре-кре (о жабама). —

Цијелу ноћ су крекетале жабе на

Сушицу. Сву ноћ су крекетале жабе у

ону баруштину иза Мијајлове куће, па

нијесам мога заспат, а ми овођен нијесмо

на то навикли. 2. фиг. крештати при го

ворењу, говорити неразговијетно. —

Вала он не прича но крекеће, то још ни

јесам чуо. Не крекећи нб фино прича.

крекетуша, -е, ж. 1. жаба која живи

у води или бари и која крекеће. — Кажу

да Талијани ију и жабе корњаче и креке

туше. Крекетуше су оне жабе из воде

што крекећу. Свако јутро прет кућу до

лази једна крекетуша. Сушица је пуна

крекетуша, али изгледа само жапци кре

кећу, 2. фиr. женска особа крештавог

пуштате ону крекетушу у кућу! Велили

ти што она крекетуша ка си је питала

због чеса смо се посвађале?

крем, -а и кремен, кремена, м, 1. по

себна врста камена који је саставни дио

пушачког прибора, када се теше огњи

лом, из њега искачу варнице које пале

труд те се тако добија ватра. — Нигђе

не могу да нађем добар крем за кресиво.

2. паста за обућу. — Дако ми купиш јед

ну кутију крема да намажем цревље, ни

јесам их мазала одавно. Има ли у Задругу

кремена за обућу?

кремењак, -а, м. врста старинског

револвера који се палио на кремен. —

Имали смо кремењаке, то су они стари

левори.

кремењача, -е, ж. старинска пушка

која се палила на кремен. — У турски рат

смо сви имали оне пушке кремењаче, а у

бугарски — московке.

крепавање, -а, с. гл. им. од крепават.

— Што не идеш код ђеце, што ће ти то

крепавање тун?

крепават, -јем, несвр. липсавати,

умирати, цркавати. — Крепавале су

њима бвце и пријед фиг. премного сеума

рати од рада; премного жедњети или

гладњети. — Док је он био на зараду,

бђен су му чељад крепавала од глади е

им ништа није сла. Крепа је радећи.

крепат, -ăм, свр. црћи, липсати,

умријети. — Крепала је кучка Петрова,

ëто је у оне шипковине, фиг. премного се

уморити, премного ожедњети или

огладњети. — Крепали смо јучен од жеђе

на оно сунце.

крепаћ, -а, м. изнурена особа, јадов,

лијенштина. — Радио сам с ониjeм кре

паћем, па ништа нијесмо учињели.

крепуља, -е, ж, немоћна, неспособна

женска особа, прелијена женска особа.

— Није се оној крепуљи бастaт ни најес.
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креса, -е, ж. хип. од кресалица. — До

нио ми је Ђуро из Београда једну фину

кресу, сваки пут пали.

кресалица, -е, ж. упаљач. — Донио

ми је Милош њемачку кресалицу из Бе

ограда, вазде ужди, никад не омане.

кресање, -а, с. гл. им. од кресат. —

Нека ти то кресање косијером по тијама

шипковинама! Пођох у кресање листа.

кресат, -шем, несвр. 1. засијецати,

окресивати гране, сјећи лист за стоку,

сјећи месо за зимницу. — Крешем ове

доње гране да не сметау лозама. 2. пали

ти ватру за пушење кресалицом или

укресивати огњилом и кременом. —

Креше ова моја кресалица ка муња. 3.

шкљоцати празним оружјем, не упаљи

вати се (о метку). — Не смије се пра

знијем левором кресат. Креше сваки дру

ги од овија метака што си ми донио,

нешто им фали.

кресивача, -е, ж. упаљач, кресалица.

— Откако сам набавио кресивачу, оста

вио сам кресиво. Најбоље су кресиваче

на бензин.

кресиво, -a, c. прибор за ватру: оци

ло, кремен, труд, кеса. — Сви пушачи су

отпријед имали кресиво. Кресиво се

држало у тоболац.

кречит, -им, несвр. в. клачит.

крешталица, -е, ж, врста птице, кре

ја, птица која крешти при лету. — Уфа

тио сам тиће од крешталице, само што је

почело да лети. фиг. крештава, брбљива

женска особа. — Скрати ти језик оној

твојој крешталици да га ја не скраћујем.

крив, -a, -o 1. који није прав. 2. који

је хром. — Је ли крива она млађа Нико

лина, рамље, чини ми се. 3. који је кри

вац. — Милица је крива за све то, могла

је да не пиљка у ђаола.

кривања, -е, ж, вриска, писка, крича

ње, кривњава. — Кад утулише лампу, на

стаде кривања у салу. Не чује се откри

вање ђеце ништа. Нећу више да чујем ту

кривању, одмах се умирите. Ово дијете

ни један дан не може бес кривање, чудо

од ђетета.

криват се, кривам се и кривдат се,

кривдам се, несвр. не бити право, изгле

дати неправедним, бити (коме) криво. —

Не кривда се мене на мали нб на неправи

дио. Млого ми се крива на тебе што ме

нијеси звала да и ја пођем с тобом.

криваћ, -а, м. (пејор.) онај који је

крив, који крива, рамље. — Чува се онога

Јагошевога криваћа што је без ноге.

Стално је видим с једнијем криваћем без

десне ноге.

кривац, кривца, м. онај који је крив,

који сноси кривицу.

кривда, -č, ж, кривица, обично у дјеч

јој игри; неправда. — Свалили су на оно

га несретника сву кривду. Не мош испра

вит кривду никад. Направили су му ве

лику кривду што му нијесу дали од онога

имања. Боље је мало правде нб имало

кривде. Немоте оној ђеци направит какву

кривду!

кривдат се, кривдам се, несвр. в. кри

ваш се.

кривњава, -е, ж, вриска, писка, кри

чање, кукање, кукњава. — Кад мpца из

несоше, стаде кривњава чељади. Што је

кривњава у кућу, ко(ј)е се то бије?! Нека

кривњава, ђецо, е ћу ве побит! Што је

стала кривњава ону ђецу на долину, да

их није што препало.

кривовратиле, -а, м. (пејор.) човјек

кривог врата. — Није мога кривовратиле

да ми не поручује да се припазим, вала

га се не боим.

кривоглавиле, -а, м. (пејор.) човјек

чија је глава нагнута на једну страну. —

Неће ми они кривоглавиле одређиват

што да чиним.

кривогуз, -а, м. (пејор.) човјек који

храмље. — Греота је онакву ђевојку дат

ономе кривогузу, она је баница женска.
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кривoгуза и кривoгуза, -е, ж. (пејор.)

женска особа која храмље. — Довео је

некакву кривогузу из Подгорице. Изгрди

га она кривoгуза синбћ на паéе обојке.

кривoгузиле, -а, м. (пејор.) в. криво

гуз. — Што ће они кривoгузиле јутрос

бђен?

кривoнoгиле, -а, м, човјек који је кри

вих ногу. — Виђех јутрос онога кривoнo

гила Петровбга. Мираш је прави криво

ногиле, а и крива.

кривоња и кривота, -е, м. (пејор.)

човјек који храмље. — Маки, не прича ми

o oнoме кривоти, добро га знам. Обалиће

га, тако ми бога, они кривоња.

кривoреп, -а, м. (пејор.) мушка особа

која храмље. — Пушти ти кривoрепа, не

ка прича што гођ оће.

кривoреп, -а, -о (пејор.) који крива на

једну ногу. — Онако згодан момак узе ону

кривoрепу ђевојчину.

кривота, -е, м. в. кривоња.

кривоустиле, -а, м. (пејор) човјек

кривих уста. — Што ти оно збораше кри

воустиле синоћ?

кривуља, -е, ж. (пејор.) хрома жен

ска особа. — Ћути ти, кривуља, немаш

ти што да речеш!

кривући и кријући, прил. кришом,

тајно. — Више пута је одио код ње кри

вући, да ми не видимо. Кријући сам

пошла од ђеце.

кривучке, прил. в. криучке.

крижаљка, -е, ж. (заст.) писаљка,

оловка од шкриљаца, или графита, за пи

сање по школској, ђачкој таблици. —

Имасмо таблице и крижаљке. Оне

крижаљке смо ми више звали писаљке.

Неки ђаци крижаљком су писали и по

зиду, не само по таблици.

крижуља, -е, ж, писаљка од камена

за таблицу, крижаљка. — Пријед смо

писали крижуљама на таблицу а сад

пишу лаписима и перима одмах на карту,

у теке.

кријес, -а, м., Hмн. кресови свитац,

уп. блијешњак 1, свијетњак. — Кресови

се јављау само у прољеће и љето.

кријесница, -е, ж, свитац; уп. свијет

њак, кријес. — Уфатио сам кријесницу,

виђи како свијетли.

кријући, прил. в. кривући.

кријучке, прил. в. криучке.

крило, -a, c. 1. орган за летење код

птица и уопште крилатих животиња.

— Погодио је Милан голуба право у де

сно крило и сломио га. 2. горњи дио ногу

и подручје стомака при сједењу, скут. —

Држаше пушку у крило, па га не смљех

дират. И тебе сам држала у крило ка си

био мали.

криучке, кривучке и кријучке,

прил. кријући, потајно, крадимице. —

Криучке некако дођоше. Удала се кри

јучке од нас. Ништа ми не прича кри

вучке.

кришка, -е, ж. одсјечени комад хље

ба, воћа или поврћа (најчешће пљоснатог

облика). — Да му кришку диње па нека

иде да свеже козу. Свакоме је подијелила

по кришку леба и сира.

кришчица, -е, ж, дем, од кришка. —

Нијесам имала да му дам за смок ништа

нако кришчицу сира.

крка, -е, ж, ломљава, тресак. — Уту

лише свијетло и направише крку у За

дружни дом, те свијет поче да бљежи.

крканлук, -а, м. обилато једење,

храњење уз обиљејела и пића; уп. кpкан

ција. — Тун је било крканлука колико је

кö мöга изес и попит.

крканција, -е, ж. обилато једење.

храњење уз обиље јела и пића; уп. кpкан

лук. — Биће зимус крканције — доста смо

мрса спремили.

кркање, -а, с. гл. им. од кркат. — На

Јованкину свадбу је, брате, било право
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кркање. Штетно ти је то свакодневно кр

кање.

кркат, кркам, несвр. јести у изобиљу,

јести халапљиво. — Кркау код Миша све

га што желе, ништа им не фали. Кркаће

мо ове зиме пршуте доста, Кркау они сад

оне сите, лако им је ка су близо пунога

вагана. Крка — пред главом ти је! (шала)

кркача, -е, ж, кичма, леђа. — Сви сте

се подизали с тешке мајчине кркаче. На

његову кpкачу се натоварила сва фамеља.

кркаче, прил. на леђима (носити и

сл.); уп. кpке и кркачке. — Кркаче сам га

донијела с Почкаља.

кркачит, -им, несвр. носити на леђи

ма, товарити на леђа; радити напорно.

— Свако јутро кркачи дијете и ш њим у

бблницу. Кркачим за све вас, па можете

премизговат.

кркачке, прил. на леђима (носити и

сл.); уп. кpке. — Кркачке ме носио све до

куће. Узми ме кpкачке. Носићу те

кркачке, само немо плакат. Не носи га

стално кркачке, нека мало иде сам. Лако

је тебе одит кркачке на моје плећи.

кркаџија, -е, м. онај који воли да једе

много, који крка (једе много, једе хала

пљиво). — Довео ми је на ручак троицу

кркаџија, не зна се кои од њих више

може да изије.

, крке, прил. в. кpкачке, кркаче. —

Узми га крке, не можеш га тако носит.

кркљат, -ам, несвр. 1. испуштати

самртне звуке, бити у ропцу, кркљати.

2. пролазити у маси, у колони, ићи у из

бјеглиштво и сл. — Кркљаше млого вој

ске путем.

кркна, -е, ж, здепаста, пуначка, де

бела жена, крупна и угојена жена. — Ка

ква је она кркна о Десе. Мошли накрај

с оном кркнбм? Кркна је Даница, не би

је савлада најачи момак.

кркнут (се), -нем (се), свр. (најчешће

у негацији) покренути се, мрднути, ста

ти на одређеној површини. — Напуњено

је, не може више кркнут. Није се могло

кркнут од народа.

кркњача, -е, ж, здепаста, угојена и

крупна жена, кркна. — Виђи оне кркњаче

боже, има метар прео крсти.

крља, -е, ж, чворновати коријен др

венасте биљке. — Мбраћемо искрљат оне

крље у обер од ливаде е ћемо онбуђен да

посадимо мало кpтоле.

крљат, -а, м, 1. већа крља. — Повади

оне крљате с обера од Бобовишта, а

ваљаће и за огањ. 2. стара, непокретна

особа, стара особа. — Нема ко чуват она

два крљата ђедова, не знам што ћу ш

њима зимус, нете да пријеђу код мене.

крљат, крљам, несвр. вадити крље,

чатуре. — Крљам ове крљате шипкове да

не сметау пролазит.

крљат, -а, -о који личи крљи, чворно

ват. — Крљате су све ове старе лозе, ка

да су винограцке.

крмак, крмка, м, 1. вепар, мушко пра

се или свиња. — Ужирила је два крмка,

има у њих по двјеста кила. 2. фиr. тврди

ца, неваљалац. — Запрасио је крмак и

неће да јој се макне с врата.

крмача, -е, ж. 1. свиња женског ро

да. — Оће да се опраси Миленина

крмача. 2. фиг. тврдица. — Нећу вала зај

мат у не крмаче па да се не би живљело.

крме, -ета, с прасе, прасић. — Оста

вићу двоје-троје крмади а осталу ћу про

дат.

крмеза и крмеза, -е, ж, црвена мара

ма. — Ђевојке су носиле бијеле фрцулете

a нeвљесте црвене, оне што смо их звали

крмезе.

крмељ, -а, м. згуснута, као гнојна, го

милица око очију (обично на капцима),

настаје лучењем сузне течности. — Ва

зде су ти крмељи око очи, мораш се

чешће умиват.
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крмељав, -а, -о којему су крмељи око

очију. — Нешто је ово дијете стално кр

мељаво, треба га повес код доктора. фиr.

неиспаван. — Крмељава је нешто ка да се

није наспавала.

крмељат, -ам, несвр. постајати кр

мељав око очију, добијати крмеље. —

Ово дијете стално нешто крмеља око

очи, да га нијесу оклапиле смокве зелене.

крметина, -е, ж. свињско (крмеће) ме

со. — Јутрос сам се наио младе крметине

и ништа до вечере не могу јес.

крмећак, -а, м. свињски измет. —

Очисти ове крмећаке по обору, сад ће

доћ Мило, не ваља да он то види.

крмећи, -а, -е свињски. — Не смијем

јес кpмеће месо, доктор ми га је забра

нио.

крмник, -а, м. в. крвник. — Не поми

њи ми крмника! Не могу од крмника.

крмничит (се), -ичим (се), несвр. не

пријатељевати; свађати се оштро, уп.

крвничит (се). — Крмничимо се ми одав

но. Немоте се, ђецо, крмничит. Крмниче

једнога Пљевљака за сина.

крњат, -а, м. 1. крњетак, окрњак. —

Оста ми је од тога зуба само крњат. 2.

већа крља. — Изваљивали смо оне велике

крњате да рашчистимо прблаз. У покоји

од крњата било је и по стотину кила. 3.

остарело, непокретно чељаде. — Од

ђеда нема ништа до крњата.

крњатак, -атка, м. остатак од по

квареног зуба у вилици. — Немам зуба до

неколико крњатака. Повади ми кли

јештима ове крњатке од зуба. У горњу

вилицу имам само неколика крњатка, а

сви доњи зуби су ми здрави.

крњетак, -етка, м. окрњак, парче неке

цјелине. — Виде му се крњеци од зуба.

Убоде га крњетком некакве бритве. Оста

ми је от косе само један крњетак.

крњозуб, -а, м. мушка особа са кр

њим зубима, тј. мушка особа којој се ви

ди да јој недостају неки зуби.

крњозуб, -а, -о који нема неколико

предњих зуба. — Не могу ја то јес, али

не видиш е сам крњозуб.

крњозуба, -č, ж, женска особа којој

недостаје неколико зуба. — Поче она кр

њозуба да шушка и да нешто блебеће.

кровињара, -е, ж, неугледна кућица.

— Мене је лијепо и у ву кровињару, не

могу ја у град у не станове државне.

кроит, крбим, несвр. резати ножем

или маказама платно или кожу. — Кро

им мало опуте ђеци за опанке. Није било

кројачице која је боље кројила од Рбсе.

крок, -а, м. корак. — Између нашија

кућа нема више от сто крока. Нико има

крок од метра. Ни крока нијесам мрднуо.

Крок је исто што и корак. Почео сам кућу

широку десет а дугачку петнаес крока.

Мога је скочит пет најбољија момачкија

крока. Измјери ливаду кроковима кад

немаш метра.

кропит, кропим, несвр. посипати

течношћу, прскати (лозе, цвијеће или

што друго). — Ја лозе вазде кропим по

четири-пет пута и никад на њих нема пе

пела. Кропио сам кpтолу, напала је нека

ква мушица.

кропљење, -а, с. гл. им. од кропит.

— Кропљење лоза ми је један од најте

жија радова.

крочит, крочим, свр. коракнути,

стићи, поћи, пожурити. — Крочи до

Милана и донеси ми виле. Кад он крочи,

чини ти се е му је крок уфатио не мање

од метар. У ту кућу нећу да ми више

крочиш! Крочи мало е ћемо опознит,

имамо још уру да идемо.

крошња, -е, Ж. 1. Плетена корпа

елипсастог облика за товарење на коњу

или за ношење на леђима; уп. котарина.

— Оплео сам крошњу од јасеновога

прућа, биће јака за свашто. 2. фиr. велики

стомак, куље. — Како носиш те крошње

о дроба.
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крпа, -е, ж. марама за главу; танко

платно. — Скоро свака жена је у црнину,

свака носи црну крпу. Покоја ђевојка је

носила шарену или бијелу крпу на главу.

Шепови на гаће се праве от крпе.

крпељ, -а, м. 1. врста инсекта, обич

но напада животињу увукујући јој се у

крзно. — Напали су ове године крпељи и

бвце, и краве, и псе, и све живб. Не дира

тб пашче е је пунано крпеља! Нагрдише

ми козу крпељи, не знам како да их

уништим. 2. фиг. особа која је упорна у

нечему, која се окоми на нешто или не

кога, досадна особа. — Немо ми доводит

онога крпеља буђен, оћу да радима он ми

неће дат. Мичи ми онога крпеља, не да

ми мрднут. Велиша је био крпељ један,

нијеси се мога од њега ослободит кад ти

пријене.

крпењача, -е, ж, лопта направљена

од крпа. — Мало смо се ми играли крпе

њаче ка данашња ђеца, највише смо се

играли клиса.

крпетина, -е, ж. аугм. од крпа. —

Метни какву било крпетину да не идеш

гологлава. Све јбј се по кући мотáу не

какве прње и крпетине што нијесу ни за

LIHTC).

крпље, крпаља, ж., мн. кружно ис

преплетени уређај који се ставља на но

ге да не тону када се иде по снијегу. —

Сад нико више не плете крпље а нема ни

потребе, пошто више нема великија шње

гова. Крпље су се правиле тако што се

кошћелови одебљи прут савије у круг и

унутра се нечим исплете, прућем али ли

ком, али јачијем шпагом.

крпуља, -е, ж., Гмн. крпуља крпељ. —

Што си пријенула за то дијете ка крпуља.

крпуша, -е, ж, крпељ. — У не старе

дрвене кревете је вазде било крпуша, па

су по цијелу ноћ клале онога што лежи.

фиг. досадна особа, која се прикачи за не

кога и никако да га остави на миру. —

Приeнула је била она крпуша за њега,

оће ш њим па оће на пазар.

крс, крста, м. крст. изр. уфатит се у

мали крс на брзину крстити болесно ди

јете, да се може укопати у гробље. —

метнут у крс крстити. — Некад су се

ђеца метала у крс и иш чобанства, није

се итало с крштавањем. — часни крс вје

ра, нада, слобода. — Одили смо за часни

крс и слободу златну.

крсни, -а, -ö који се односи на крст,

који се тиче крста, који се односи на кр

штење или га се тиче. — Славили смо

крсне славе, Ускрс и Божић а осталб. —

како ко.

крстач, -а, м. врста бијелог грожђа

и вина од њега. — У цијеле лозе имам

само један ред крстача. Вино је од кр

стача одлично, иако не може бит јако ка

од вранца. От крстача смо одлили прео

сто кила бијелбга вина.

крстача, -е, ж, жена широких кукова

(крстију), крупна женска особа. — Лако

ће родит она крстача, ка што је родила

оно прво петоро.

крсти, крста, ж., pl. t. 1. крста, кар

лица. — Боле ме крсти, никуђ не могу. 2.

крстови који се носе при црквеним све

чаностима (у Загарачу на Спасовдан). —

Пошто се прикупи доста народа, онда се

дижу крсти и маса креће у круг окб цр

кве, ријетко по селу, изр. метнут реп на

крсти напустити све и отићи, одлута

ти. — Мало она води рачуна о ђеци, нб

свако јутро реп на крсти и дући у село.

крстоноша, -е, м. онај који носи

крст. — Крстоноше иду пред народом ка

се носе крсти око цркве на Спасовдан.

кртина, -е, ж. 1. кртица. — Сву су

ми ливаду исфашале кртине, неће имат

што да се коси. 2. месо без кости. —

Купи ми у Град мало меса, али немо с

костима нб само ону кртину е ћу да

мећем тепсију, доће ми гости.

кртињак, -а, м. 1. кртица. — Сву ли

ваду су раскопали кртињаци. 2. кртич

њак. — Кртињаци су слични браздама по



кртола — крчат
195

ливади, само што су кривљи од бразда.

По цијелој ливади су кртињаци, све оно

треба очистит прије нб се затрави.

кртола, -е, ж, кромпир. — Усадили

смо по рала кртоле, биће за нас доста.

Кртола боље рађе у Горњи нб у Доњи

Загарач.

кртолиште и кртолиште, -а, м, мје

сто са којега је извађен кромпир (крто

ла). — Свежи краву на кртолиште, има

доста троскота.

кртолови, -а, -ö који је од кртоле

(кромпира). — Често варимо кртолови ка

чамак. Фина је и кртолова чорба, здрава

је. Чуја сам да негђе у свијет печу кpто

лову ракију.

крупнозрн, -а, -о који је крупног зрна

(о житарици или зрнастом воћу). — Има

један умертин што је крупнозрн и он ва

зде роди.

крут, -a, -o 1. јак, снажан, чврст,

тврд. — Не бих река да ти је ови зид

крут, појачај га нечим да не пане. Је ли

ти добро крут ови плот, да га не обале

козе? Нагази слободно, крута је штица.

Може ли коноп издржат, је ли ти толико

крут? фиг. стабилан, постојан, сигуран,

поуздан. — Они су ни вазда били крути

пријатељи. Вазде смо у Драгиши имали

круту помоћ за свашто. Била је Анђе кру

та жена, од ријечи и от послбва. Милош

ти је на(ј)крући пријатељ, треба да знаш.

Ево ни иде крута помоћ. 2. укрућен. —

Некако ми изгледа крут и уображен.

крутељав и крутењав, -а, -о који је

чвршће конструкције (об о човјеку). —

Сви су онакб крутељави у фамилију.

Дође једно крутењавб момче, не велике

висине, и вели е он из Општине.

крутина, -е, ж. снага, јачина, чврсти

на. — Ова је кућа крутина, мој бато, ози

дана је од дебелога зида а добро је мал

терисана. Та заклон ти није никаква кру

тина од пушке. фиг. потпора, ослонац, си

гурност, поуздање, заштита. — У Ми

лана смо имали сви сигурну крутину, а

сад је више немамо ни у кога. Милија је

био крутина и за фамилију и за село. Не

мам ја више крутине ни у једно од чеља

ДИ.

круто, прил, јако, чврсто. — Оће ли

ово бит круто, да ми се не прекине ђе

успут?

крух и крув, -а, м. само у изр. о сво

јему круву/круху и руву руху о свом

птрошку.

крцат (се), -ам (се), несвр. 1. укрца

вати (се). — Крцау се у камион. Крцау

Јовану фамељу, премјестили су га. 2. од

лазити. — Цио дан крца војска овудијен.

Талијани крцаху сваки дан џадом.

крцат и крцкат, -ăм, несвр. нешто.

тврдо ломити зубима. — Кад је има и

осамдесет, крцаше орахе ка момак, са

свакијем зубом је поша у гроб. 2. фиr.

трошити.

крцат, -а, -о пун. — Донијели су јој

из рода крцату скрињу прћије. Пуна кр

цата бљеше кућа мобеника.

крцкав, -а, -о који је лако ломљив,

крт, који у себи има зрнца која крцкају

под зубима. — Из новијех ждрмања

брашно је крцкаво.

крцкат, -ам, несвр. в. крцат.

крцколит, -им, несвр. 1. ломити,

крцкати. — По цио дан што смо крцко

лили љешнике, били су добро те године

родили. 2. трошити. — Крцколимо оне

паре што ни је посла Радоица, а кад их

потрошимо, не знамо како ћемо.

крчаник, -а, м. путељак, уски пут

прокрчен кроз имање, забран и сл. којим

могу пролазити само људи, дјелимично и

животиње. —Оњен је био само крчаник,

другога пута никад није било. Пролазимо

онијем крчаником помеђу нас и Сава.

крчат, крчим, несвр. испуштати то

нове „кр" (о цријевима). фиг. бити гла

дан. — Крче ми цријева, да ми нешто да

изијем.
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крчевина, -е, ж. искрчено земљиште.

— Кртоле најбоље рађау на крчевину.

крчење, -а, с. гл. им. од крчит. — Од

свија радова крчење највише мрзим.

крчит, крчим, несвр. 1. копањем би

ља и прекопавањем необрадивог земљи

шта претварати га у обрадиво. — Не

колико година по доласку у Метохију

крчили смо шуме те смо добијали обра

диву земљу. 2. просијецати, правити

пролаз. — Крче пут прео Комунице, биће

широк. 3. ићи први, предводити. — Крчи

мој Жутаљ пред овцама сваки дан, без

грешке.

крџо, -а, м. и крџа, -е, ж, домаћи, не

фабриковани дуван. — Ођен сви пуше

крџу а не цигаре. Купио ми је Милош на

подгоричку пљацу два кила крџа, али та

ман.

крш, -а, м. камен, камењар. — Удри

једнијем кршом то магаре да се не мота

овудијен. Ово је овудијен све голи крш,

мало је земље.

кршан, -шна, -шно крупан, корпулен

тан, наочит (о човјеку, животињи или

биљци), који је са добрим особинама (о

особи). — Кршнија момака нема но што

су код нас у Загарач. Кршна ти је ова кра

ва, мора да га даје доста. Ма нијеси, ни

да јаки бог, поćека они кршни, високи и

гранати дуб. Књаз је да онакб кршну

шћер ка што је била Јелена за ситнбга

краља, мањи је био од ње за ромачу.

кршевит, -а, -о који је пун камења,

који је као камењар (о земљишту). — Сва

катунска села и племена су кршевити

више нб Загарач.

кубасица, -е, ж, кобасица. — У куба

сице мећемо по мало сланине и више

меса, онда су наљеше.

кубац, узвик који означава скок. — Ја

за њим, а он кубац у грм. Ја пријеђох у

други кревет, он кубац до мене. Учиње

кубац — и нађе се на врх међе.

кубацање, -а, с. гл. им. од кубацат

(се). — Нека ти праћакање и кубацање,

нб фино иди! Какво је то кубацање, ђецо,

по кревету!

кубацат (се), -ам (се), бацати се, на

гло искакати или ускакати... — Ви како

се кубацay pибе.

кубацнут (се), -нем (се), свр. бацити

(се), скочити енергично и нагло, нагло

поскочити, прескочити, ускочити. —

Виђе ли како се кубацну риба из Купала?

Кубацни се на одар и спава. Ка се Бранко

кубацне у Купало, дивота га је глејат. Из

гледа, кубацну зец из грма. Кубацни се с

те фрбе, ако смијеш.

кубник и кубник, -а, м, 1. кубик. 2.

количина шодера (уз цесту) запремине

кубика. — Послије рата смо сви тукли

шодер, ја сам истука више од дваес куб

ника. И ђеца су правила кубнике.

кубура, -е, ж, врста револвера. —

Имали смо кубуре у балкански рат. Биле

су и кубуре које су се зажижале огњем.

Мучно је било ратоват с кубурама.

кубурлија, -е, ж, врста пиштоља, ре

волвера, кубура. — Пријед су се носиле

оне кубурлије, ка пушке.

куверта, -е, ж. коверат. — Дошло ми

је писмо у отворену куверту.

кувет, -а, м, снага, јачина, живот

ност. — Нијесам ти ни од каквога кувета.

куветан, -тна, -тно снажан, моћан,

способан. — Куветна је она да учини

свашто. Та јадна ђеца ни за што нијесу

куветна.

куга, -е, ж. 1. врста болести; уп. чу

ма. — У аустријски рат куга је покосила

млого свијета. Куга их покосила, дабог

да! (клетва) 2. фиr. зла особа, напаст, не

срећа. — Нећу вала узимат у не куге да

се неће живљет. изр. бјежат ка от куге из

бјегавати некога или нешто као несрећу.

кудијен, прил. којим путем, куда; на

ком мјесту. — Сватови при повратку не
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иду кудијен су пошли, но се врћу други

јем путем. Кудијен сте дошли, јесте ли

прео Града? Боли ме кудијен ме ударала.

кудит, -им, несвр. износити негатив

но мишљење о некоме или нечему. — Ње

гову ђецу никад нико није кудио нако ти

данас. Не куде му шћер, но веле е

поштена ка дна.

кудрав, -а, -о који је са коврџама,

увојцима (о коси или длаци). — На кога

ти сличе ови мали те му је коса овако

кудрава? Најкудравије ми је оно црнбјаг

њс.

куђеља, -е, ж. 1. посебно урађена да

ска на којој се налази вуна која се упреда,

преслица. — Имала сам једну јасенову

куђељу, трајала ми је више о тридес го

дина. На куђељу се завеже вуна и отoлен

се преде. 2. количина вуне одједне кудје

„be.

куђељица, -е, ж. 1. мала кудјеља. 2.

количина вуне која може стати на једну

кудјељу. — Послала сам јбј три-четири

куђељице вуне да оплете ђеци чарапе за

зиму.

куђење, -а, с. гл. им. од кудит. —

Није могла бес куђења, ка да је свакога

мрзела. -

куждрав, -а, -о који има кудраву косу

или вуну, кудрав, уп. куштрав. — Сад

прође овудијен један мали куждрави, не

знам чије.

кужинар, -а, м. кувар. — Имали смо

добрбга кужинара у брегаду. Била је ку

жинар у талијанску мензу, па је добро на

учила да спрема јела.

кук, -а, м, 1. дио човјековог органи

зма. 2. узвишење чија се једна страна на

гло спушта према равници, према доњем

терену. — Не зовемо ми свако брдо кук,

само оно што је с једне стране засечено.

кука, -е, ж. метални или дрвени пред

мет савијен тако да се о њега може

што вјешати или њиме што дохватати.

— Узми ову куку те прова да извадиш

пућерицу из бистијерне, отргла се от ко

нопа. Неко вјеша месо на дрвене а неко

на гвоздене куке.

кукаван, -вна, -вно несрећан, јадан.

— Што ће сад кукавна Јаница сама, оста

ла је без икога свога. Кукавна је била она

војска.

кукавац, -авца, м. 1. плашљив човјек.

— Оно је кукавац, није војник. Вјечито је

био кукавац, никад ништа није ваља. 2.

несрећник, човјек без икога, самохран,

нејак човјек. — Како бљеше они кукавац

Јован? Не знам што ћемо с ониjeм кукав

цом од ђеда, неће с нама у град. Оста је

кукавац. Побили су му, кукавцу, све.

кукавица, -е, ж. 1, кукавица (Сисиlus

canorus). 2. плашљива особа. — Кукавица.

је ка што су му били сви. Не другуј с

оном кукавицом. 3. несрећна, самохрана

жена. — Остала је, кукавица, без игђе

iикбга.

кукавичит, -им, несвр. 1. понашати

се кукавички. — Кукавичи ка вазде. 2.

тврдичити. —Не кукавичи нб отвори бу

ђелар!

кукала, -е, ж. (супстантивизовано, у

придјевској функцији) она која је несрећ

на, која је без икога, несрећница. —

Немб(ј), кукала, да одвајаш ђецу о тебе!

Шћела је она, кукала, нб је не пуштише.

кукњава, -е, ж. 1. колективно кука

ње. — Настаде кукњава жена и ђеце чим

га донесоше. 2. негодовање. — О твоје

кукњаве е ћемо поцркат не могу више

живљет!

куков, -а, -о нешто штоје имагинар

но а означава да се оно о чему се говори

неће догодити никад, у вези је са ријечју

љето. — Добићеш оне паре од њега на

куково љето.

кукољ, -a м. врста корова у житу

(Agrostemma). — Пунана је шеница ове

године кукоља, мораћемо га тријебит.

куку, узвик јао. — Куку мене што ме

јутрбс снађе Биће јбј куку чим умру оно

двоје стараца.
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кукуљица, -е, ж. 1. избочина косе на

глави (у виду пунђе и сл.). — Вазде носи

кукуљицу на главу, друкче се не чешља.

2. замотуљак, завежљај. — Кад гођ ћаше

доћ, носаше некакве кукуљице и смотуљ

ке у које је вазде било или ораха или су

вија смокава, али што друго за ђецу. 3.

женска капа, било каква капа на глави,

исплетена дјечја капа.

кукуњеж, -а, м. врста ланчане игре

и музика за ту игру. — Послије рата смо

најчешће играли кукуњeжа Мило је сви

ра на усну хармблику.

кукуријек, -а, м. 1. врста биљке са

црвеним листовима (Раpaver rhoeas), ди

вљи мак. — Од листбва кукуријека смо

послије рата правили црвено мастило,

није било другога. 2. зељаста биљка по

себног мириса, употребљава се за оку

пљање пчела (Нelleborus). — Кукуријек

црвени и они за челе нијесу истб, они за

челе има зелене листове и нема цвијета.

кукуријекат, -ијекам и -ијечем, не

свр. кукурикати (о пијевцу). — Почео је

они шарени кокотић да кукуријече. Ми

ленин кокот почиње да кукуријека прије

осталија.

кулапит, -апим, несвр. грабити, оти

мати. — Кулапи та све што стигне, нб

причувате грожђе. Кулапио је свашто у

предузеће, ништа од њега није могло

Остат.

кулапљење, -а, с. гл. им. од кулатит.

— Нијесмо могли живљет од његовбга

кулапљења, свашто је кра и отима.

кулаш, -а, м. коњ жућкастосиве дла

ке. — Доћера ми сутра твога кулаша да

га супоним с моијем доратом, е бих узора

оно на Почкаље.

„ кулете, кулета, ж, мн. фишеклије. —

Имасмо некакве талијанске кулете, могло

је у њих стат по десе стега метака. Ку

лете се привежу за ремик, на десну стра

ну. Требаће ми некакве кулете, не могу

фишеке носит у џепове. Ми смо фи

шеклије звали кулете. Нема војника без

кулета.

кулов, -а, м. крупан пас. — Замало

што ме не закла кулов Лазарев. фиr. кру

пан човјек, уз то са лошим особинама.

— Чува се онога М., гадан је кулов!

кулук, -а, м. бесплатан рад за по

требе државе по наређењу, тежак по

сао, тежак намет. — Били су завели ку

лук ка се уводило свијетло, и ко није

мога радит, мора је да плати.

кулучење, -а, с. гл. им. од кулучит.

— Сви смо тадер одили на кулучење, на

државни поса. Понеко је и с кулучења за

радио.

кулучит, -им, несвр. бесплатно ради

ти за потребе државе; напорно радити

у породици када други неће да помажу.

— Сви смо мбрали кулучит, ко није стио,

мбра је у затвор али да плати. Ја једина

кулучим у кућу, други се не обрћу ни на

ШТО.

куља, -č, ж. 1. (чешће у мн.) велики

стомак. — Ви колика ти је куља, срамота

од момка: 2. кучка, куја. — Она стара Ми

ланова куља оштенила је Јучен троје.

куљав, -a, -o 1. који има велики тр

бух. — Виђех некакво куљавб дијете, из

гледа болује од бубина. Ето си куљава ка

да си у друго стање, што ијеш толико,

мpчна друго! 2. трудна жена. — Она је

куљава, теке да роди.

куљат, -а, -о који има велики стомак,

који има куље; уп. бокат. — Иђаше с не

каквијем куљатијем Американцем. Није

сам видио куљатијега магарета од Миле

нинбга, ето му куље ка магарици

суждребној. Нешто је млого куљата а

није сандруга, боим се.

куљат, -ам, несвр. избијати нагло,

излазити у већим количинама (о води,

диму, крви и сл.), пролазити у већем бро

ју (нпр. о војсци). — Запалио се бјеше

стог Милованов, куљаше из њега дим ка

из клачнице, Куља вода исПочкаљске
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јаме ка икад. Поčека сам се, куљала ми

је крв испрста, једва сам је зауставио.

Неколико дана Њемци су куљали прео

Бјелопавлића пут Подгорице, шћели су

прео Матешева у Србију.

куље, куља, ж., мн. велики трбух, тр

бушина. — Што си пуштио толике куље,

како можеш одит?! Објешња је Божо, ето

му оне куље ка у сандруге жене. Не може

носит куље откако се запослио. Помакни

те куље да прођем! Што си пуштио то
** * **

лике куље ка каква бабетина!

куљетине, -ина, ж., мн. (пејор.) изра

зито велики стомак, обично код мушке

особе. — Ето си пуштио куљетине ка че

сови болесни ђед. Скидаћу, вала, ове ку

љетине или ме неће бит!

куљоња и куљота, -е, м. човјек вели

ког стомака, куљав човјек, уп. бокоња.

— Маки ми онога куљоту, не могу га гле

дат! Добио си куље, прави си куљота,

није то здраво. Какав је они куљоња,

боже ме сабрани. Дочека ме некакав ку

љоња, одавно не виђех дебљега чоека.

Куљота је оно, мој брате, не би га двоица

опасала. Не ваља кад је дијете куљота.

кумачица, -е, ж. 1. веверица; уп. Не

вјестица. — Неко је зове веверица, а ми

кумачица или невјестица. 2. ласица. —

Кумачица има страшне зубе, острије но

зец. Не ваља се бит кумачица, веле е ће

умријет мајка ономе ко је убије. Видио

сам ка се мачка клала с кумачицом.

кумашин, -а, м. кум (одмила). —

Пођи код мојега кумашина Милоша и он

ће ти то одмах завршит.

кумбуљ, -а, м. 1. стадо, крдо, уп. бу

љук. — Ћераше кумбуљ оваца, не знам

чије су му е он има свега десетак брава,

оће ш њима на Лукавицу. 2. маса особа

која стоји или се креће без реда. — Какав

је оно кумбуљ народа прет црквом? фиг.

гужва, неред, расуло. — Неко ми је на

правио кумбуљ с дуваном, све је поми

јеша.

кумбуљит (се), -им (се), несвр. гоми

лати се, груписати се без реда, стиска

ти се једно до другога, спајати стоку.

— Што се, ђецо, кумбуљите ко тија

трешања, ајте сви кући. Љети на Лукави

цу по неколико нас кумбуљимо живо.

кумин, -а, м. 1. удубљење у зиду бо

гатијих кућа у којему се ложила ватра,

са димњаком. — Само је покоја богатија

кућа имала кумине, а ове сиромашне ни

јесу. Нема више онија кумина, а нема

више ни таквија кућа у кое се могу зидат,

нб се праве само димњаци за шпорете и

фуруне. 2. димњак: уп. камин. — Бљеше

рода направила гњијездо на кумин

Душанове куће.

кумит (се), кумим (се), несвр. 1. по

стајати с неким кум. — Куме се Мишо

и Драго, Мишо ће да вјенча Драга. 2. обе

ћавати некоме кумство, молити некога

за нешто. — Не крећи у ту несрећу, ку

мим те Богом! Кумила га је да јој пушти

сина из затвора, али ништа није учинио.

Не, кумим те светијем Јованом!

кумовање, -а, с. гл. им. од кумоват.

— Одио сам на кумовање упрах у Васо

јевиће, вјенча сам једнога пријатеља.

кумоват, -ујем, несвр. бити кум. —

Знаде ли ти ко кумова Мишу? Кумовала

је некој другарици ка се удавала.

*“ -

кумпанија, -е, ж. група истомишље

ника, најчешће с негативним намјерама.

— Сваки дан се око грожђа мота кумпа

нија ђечурлије. Био је у некакву кумпа

нију што је крала по кућа.

кумство, -a, c. кумовање, веза преко

кумовања. — Пријед је било мокрб кум

ство, то је кршћенб, па вјенчано и

шишанб, ово шишанб су радили Турци

ка би некоме шћели да крсте дијете и да

се ш њим окуме. Има суво и кршћенб

кумство, сувб је ка се не крсти нб ка се

онако нађеде име или, ка Турци, ка се

дијете ошиша.
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кундачит (се), -им (се), несвр. 1. уда

рати (ce) кундаком, бити (ce) кундаком;

фиг. тући (ce) уопште. — Кундачио је он

у рат по Загарачу, млоги су пропиштали

од његовија ћотека. Кундачили смо се с

Њемцима неколико пута. 2. шалити се,

изругивати се. — Што се не уозбиљите

нб се кундачите један с другијем!

кундачке, прил. пљоштимице, кунда

ком (ударити, нпр.). — Дочека сам га

кундачке, онако бандачке. Кундачке сам

га треснуо.

кундре, кундара, ж., мн. пар ципела,

ципеле. — Донио ми је Милан оне вој

ничке кундре и носим их цијелу зиму,

ништа друго нијесам обува.

кунета, -е, ж. јарак (обично уз цесту)

за одвод воде, канал (нарочито канал за

одвод воде). — Кунете поред џаде на Веље

поље вазде су пунане воде. Сваки други

дан сам лежа у ону кунету кот куће

Пунишине, кад би ме гођ уфатила грозни

ца, а те године сам је цијело љето болова.

кунтина, -е, ж. слобода, слободно по

нашање, комоција, ширина. — Са су ђеца

на кунтину, могу чињет што им је воља.

Сама је на онблико имање, на ну кунти

ну. Имаћемо кунтину кад биднемо сами.

Лако ви се ширит на ну кунтину, ђе нема

никога без вас.

куњавица, -е, ж, врста грипа од ко

јега се осјећа поспаност; поспаност уоп

ште. — Уфатила ме некаква куњавица,

боим се грипa или чеса другога.

куњање, -а, с. гл. им. од куњат. —

Досадило је више свијема твоје куњање,

тргни се мало, узми нешто да работаш.

куњат, куњам, несвр. дриjeмaти,

дремуцкати, бити у полусну, обично сје

дјећи. — Ђед по цио дан куња усприје

клад. Куњаш ка да ноћас нијеси спава.

Ништа не ради, нб по цио дан куња уз

огањ.

купа, -е, ж. goмила пшенице на гумну

у виду купе. — Изврхли смо неколике ве

лике купе шенице.

купалиште, -a, c. мјесто у ријеци по

годно за купање; уп. купало. — На

Сушицу има доста купалишта, али се

сунчау на ливаде e нема пржине.

купало, -a, c. купалиште на ријеци,

проширење у ријеци Сушици које је по

годно за купање, два топонима на зага

рачкој граници Сушице (Веље и Мало). —

Оћемо ли се купат на Веље или на Малб

купало?

купељат, -ам, несвр. купити (обично

остатке нечега), купити дио по дио, ма

ло по мало, пабирчити. — Све нешто ку

пеља по баштини ка да је тамо остало ци

јело жито. Пушти овце нека купељау по

тој рудини понешто. Ео купељам класове

кои су остали по долини. Све нешто ку

пеља, скупља, грчи под рашу. Купељам

ове суварке, ваљаће за огањ.

купит, -им, несвр. сакупљати. — Ци

јелб љето сам купила мрс на Лукавицу,

скоруп ће бит бољи нб икад. Купим ско

руп за зиму.

куповина, -е, ж, куповање. — Вели е

му млађа шћер свако јутро иде у купови

ну на пљацу.

куповица, -е, ж. 1. куповина. —

Комшија има први право куповице. Није

ми ваљала куповица јаради ништа. Мани

се те куповице. 2. земља која је скоро ку

пљена, тј. земља која није наслијеђена.

— На ону куповицу ћемо да посадимо

лозе, бњен су и пређашњијема власници

ма добро рађале.

купус, -а, м. бијели купус, купус с гла

вицама (Brassica oleracea capitara). — Ми

овођен нијесмо садили купус нб само ра

штањ. Ка смо шћели да киселимо, купус

смо куповали у Горњи Загарач али у

Марковину, а сад га саде и бђен.

кураж, -и, ж, храброст, јунаштво;

слободоумље. — То што је он учинио је

права кураж, тб нико не би смио учињет

без њега. Кураж је уфатит се с троицом,

мој брате.
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куражан, -жна, -жно јуначан, храбар,

слободоуман. — Нијесам видио куражни

јега чељадета од Милана, свашто му ба

ста. Курaжан ти је син, виђех неки дан

ка се потуче с двоицбм. Куражно је оно

дијете Бранково, не бои се никога.

куражит (се), -ажим (се), несвр. хра

брити (се), подстицати, јуначити (ce).

— Мајка се боље држи од свија, све их

куражи. Немој га куражит, е ће се избле

јат. Припео се на високу трешњу, па се

куражи. -

куражно, прил. храбро, јуначки, сло

бодоумно. — Онбњен си куражно посту

пио, алал ти вјера! Куражно су их

дочекали прет кућу.

куражнос, -сти, ж, храброст, јуна

штво; слободоумље. — Показа је

куражнос у свијама ратовима, ето какав

је. Ништа пред њима не покажуј

куражнос.

куpaица, -е, м. (хипокор.) дјечак. —

Пошљи ми сутра онога куpaицу малбга

да ти донесе коју смокву, видим да на

ваше нема.

курат, -а, -о који је са великим (лу

шким) полним органом. — Она макањица

је богоми курата.

курва, -е, ж. 1. проститутка; жена

која лако ступа у интимне односе. —

Била је талијанска курва, па је наставила

и послије рата. 2. фиr. препреден, лукав и

неморалан човјек. — Убићу ону курву

Мираша, не да ми живљет.

курвање, -а, с. гл. им. од курват се.

— Зарадила је, веле, од курвања кућу.

курвар, -а, м, човјек који лута од

осене до жене и са њима ступа у ин

тимне односе. — Нема таквога курвара у

девет села ка што је он, ниједна му не

може утећ.

курварина, -е, м. курвар, неморална

мушка особа. — Маки га, јади га знали,

веља је курварина, све по селу напада не

вљесте.

курварлук, -а, м. в. курвање. — Није

дома, мора да је негђе у курварлук. Кур

варлуком се бавила и она ка јој мајка.

курват се, -ам се, несвр. проституи

сати се. — Курва се по тија градова, не

знам ђе све не стигне.

курветина, -е, ж. аугм. од курва. —

Уфатила га је некаква курветина и све му

опиљуга, и црно иза ноката.

курвица, -е, ж, дем, од курва; (чешће)

женска особа која повремено, кријући,

ступа у интимне односе с више мушка

раца. — Довео је нечесову курвицу, а бо

гоми је згодна.

куреп, -а, м. висок и нескладно грађен

мушкарац. — Јеси ли видио онога курепа

што бљеше с порезницима, он само ш

њима иде а не купи порез нб их чува од

лупежа.

курит, курим, несвр. (пејор.) пушити,

димити; уп. курњавит. — Она кури ка

Турчин, не вади цигар из уста.

курјак, -а, м, 1. вук. — Курјаци се сва

кога прољећа појаве изнад кућа. 2. фиr.

одважна, спретна, снажна мушка осо

ба. — Њему све баста, курјак је то ка по

иједан.

курјачица, -е, ж. 1. вучица. — Наша

је Саво легло курјачице и вучића код оне

пећине у Ћерете. 2. фиг. одважна, спрет

на, снажна женска особа, халапљива

женска особа. — Не треба ону курјачицу

пуштават у грожђе, свега ће га побрат.

куpлов, -а, м. Псина, џукела. — Залеће

се к нама један велики курлов, ка теле.

курњавит, -им, несвр. пушити уз ис

пуштање веће количине дима (уп. курит),

много димити (о нечему што је запаље

но). — Боље да си оставила да не курња

виш, оли се удават, мpчна друго! Што нб

курњави дим испојате Зоркине?

куроња, -е, м. 1. мушко новорођенче.

— Родио се у Јбша куроња, мораћемо на

повојницу. 2. мушкарац са великим пол
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ним органом. — Само да знаш какав је

куроња Милисав, одмах би га узела. 3.

одважан човјек. — Душан је био куроња,

брате мој, није никоме бастало да се ш

њим уфати.

„ куроњица, -е, м. (хипокор) дјечак. —

Ајде послуша ме, мој куроњица, па ћу ти

направит свиралу.

курослада и курослада, -е, ж, жен

ска особа која воли мушкарце и интимне

односе са њима, курва. — Вазде је била

курослада а и данас је још. Замисли,

тражили су просци ону куросладу Нико

лину.

куротресина, -č, ж, човјек лоших мо

ралних и карактерних особина, лош чо

вјек, поган. — Ништа ми не доводи ону

куротресину, нећу с њим да имам ника

квбга посла. Мичи ми куротресину з

дома е ћу га убит!

куpталисат се, -шем се, свр. ослобо

дити се, лишити се нечега сувишног и

досадног. — Једва смо се куpталисали

синоћ од Николе, стио је да играмо до

зоре. Закла сам ону погану козу, курта

лиса сам се врага.

курчит се и курчит се, -им се, несвр.

правити се важним, уображавати се.

кус, -а, м, четвртина, черек меса, ве

ће парче меса, један од удова меса од ов

це или козе. — Послала сам ђеци кус меса

у град, не могу све куповат. Утече низ

долину с једнијем кусом меса, бож{j)a ти

вјера, данас ће се осладит. Не могу јес,

изио сам један велики кус меса у Петра.

кус, -а, -о којему нешто недостаје,

који је у нечему скраћен (нпр. реп код

животиње). — Најопасни су куси пси.

Што су ти ове овце кусе, ко им је кида

репове? Што су ти ове ногавице кусе?

кусање, -а, с. гл. им. од кусат. — До

јадило ми је то твоје свакодневно кусање

сувија смокава да не виде ђеца.

кусат, кусам, несвр. (пејор.) 1. јести,

гутати. — Сваки дан кусау што им душа

жели, пала им је čекира у мед. Све докле

кусаш у ву кућу, мораш не слушат. Ку

сате и не причате ка се ије! Куса па муч!

2. фиг. трпјети, подносити. — Сат куса

што си сварио!

куси, -öга, м. (супстантивизовано)

силиболично име за ђавола, вука и сл. зви

јер или натприродно биће. — Ако се при

вуче куси к тору, заалаучи изр. куси и

репати и ала и врана, тј. ко год стигне.

— Развукује то имање куси и репати.

кустура, -е, ж, в. костура. — Ако у

томе успијеш, ја ћу се заклат кустурбм.

кутара и кутарања, -е, ж, неред, ха

ос, русвај, галама, лупа по кући; уп. ку

таранција. — Каква је ово кутара по кући,

што сте учињели с овијема стварима?! Чује.

се некаква кутара код Новаковића. Неко је

направио праву кутару и преметачину по

кући. Велику је кутарању по кући неко на

правио, све је испреметано, дати су

тражили паре. Чује се кутарања горе.

кутaранција, -č, ж, преметачина: уп.

кутара, кутарања. — Какву су ми кута

ранцију направила по кући јарад, само да

знаш, нећу их више пуштават из обора.

кутарања, -е, ж, в. кутара.

кутарат, -ам, несвр. 1. правити лупу

и преметачину (ствари). — Што то ку

тараш цио дан по кући, кои ти је ђао!

LШто то кутараш у ту собу, сметау ли ти

ствари? Ка сам уљегла, она кутараше по

твоијама стварима. 2. пртљати, одлази

ти с великим пртљагом. — Ђе оно кута

páу Новаковићи, да не издижу у плани

ну?

кутњи, -а, -ě кућни. — Није ми пре

лазила кутњи праг од Божића. Како су ти

кутња чељад?

кутњица, -е, ж, кућаница, добра до

маћица. — Нема кутњица ка што су Ва

сојевке, оне од ничеса направе све.

куто, -а, м. (хип.) мали и млади пас,

псић. — Биће ти од овога кута лијеп и

добар пас.
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кућа, -е, ж. (поред др. значења) фиг.

(од миља) љубави, радости! и сл., обич

но када се мајка обраћа дјетету, или

уопште када се неко некоме обраћа од

милоште. — Ајде, кућо моја, дик се, тре

ба живо да поћераш у пашу.

кућаница, -е, ж, добра домаћица, до

маћица уопште; уп. кутњица. — Веле е

су загарачке одиве ка се удау добре ку

ћанице.

кућара, -е, ж, штенара или сл. кући

ца; уп. кошара. — Направио сам фину

кућару за Шарова. Покрио сам кућару за

пса лесонитом. Увечен пса вежем испред

кућаре, па он понекад уљеже унутра и

спава, милије му је у кућару.

кућарица и кућарица, -е, ж, дем, од

кућара. — Направи овоме кучку једну ку

ћарицу, не може овакб наизван зимус.

Пас је на вез, прет кућарицу.

кућеван, -вна, -вно (обично у одр. ви

ду: -вни, -вна, -внб) оно што припада ку

ћи, кућно. — Немо ми по селу разносит

кућевне ствари! Наша кућевна заједница

има шесторо чељади.

кућевић, -а, м. који је од добре поро

дице; уп. кућић. — Вељау се ка да су ка

кви велики кућевићи.

кућер, -а, м. кућица за пса, кокоши и

сл.; уп. кућара, кућарица. — Поноћи пса

вежемо испрет кућера.

кућит (се), -им (се), стицати имање

и дом, богатити се. — Почели су да се

куће оно двоје, прибављау све понешто

што кући треба. Куће се ђеца Радованова

ка поиједна, брзо те бит богати од свија

бђен.

кућић, -а, м. онај који је од добре и

угледне куће (породице); уп. кућевић. —

Пријет смо се дијелили на кућиће и не

мрчипушке, а са смо сви једнаки. Они су

кућићи и оџаковићи ка та. Уда је шћер

за кућића от кућића.

кућица, -е, ж. 1. мала кућа. 2. рупа у

коју се сади кромпир, пасуљ и сл. плодо

ви. — Јутрбс сам прије сунца направила

више о сто кућица за кpтолу. Усадила

сам свега неколико кућица кртоле, то ће

ми доста бит само ако роде. 3. кошница.

— У кућицу, мала (= позив пчелама да

уђу у кошницу).

кућиште, -a, c. 1. мјесто гдје је била

кућа, развалина куће. — Сад на оно

кућиште садимо лук. Око кућишта су све

шипковине. 2. лежиште. — Метни га у

кућиште од машине.

кућни, -а, -б који припада кући, који

потиче од куће; уп. кутњи. — Не треба

убијат оне змије што их зовемо кућне,

оне чувау кућу.

куференција и коференција, -č, ж.

конференција, састанак већег броја осо

ба. — Послије рата сваке неђеље смо оди

ли на куференције фронта.

куцит (се), -им (се) и куцит (се), ку

цим (се), несвр. доносити на свијет

штенад, кучад. — Овија дана ће се куцит,

рекло би се да ће бит доста кучади. Куци

се ова керуша сваке године.

Куч, -а, м. човјек из Куча.

кучак, кучка, м. пас. — Не смије се

поред Петрове куће проћ од онога кучка,

оће и да закоље. Кућеш с тијем кучком,

ности окинуо!

кучица, -е, ж. 1. дем, од кука. —

Закачи кошет на ну кучицу што је на гре

ду. 2. подметање ноге некоме да падне;

налажење слабе тачке у каквој одбрани

и расправи. — Кад је мала била, отац јој

је и(c) шале подметнуо кучицу те пала,

и сад јбј се на чело познаје. Све сам се

боја да ми судија не подметне какву

кучицу и не знадем се снаћ.

кучка, -е, Ж. 1. женско псето. —

Окуцила ми је кучка троје штенади. 2.

фиг. зла особа. — Не шће ми она кучка

јутрбс дат на вересију по кила цукра.

кучки, -а, -ö који припада Кучима,

који потиче од Куча.
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Кучкиња, -е, ж, жена из Куча.

куџавање, -а, с. гл. им. од куџават.

— Ништа откуџавања дугова није добио,

ни порез није мога платит.

куџават, јем, несвр. 1. сакупљати

дуг, утјеривати дуг. — Куџавала сам

паре што смо зимус узајмили. 2. штедје

ти. — Мбраћемо добро куџават сијено

зимус да не фали.

куџање, -а, с. гл. им. од куџат. —

Није ми куџање помогло, нијесам скупио

ни по дуга.

куџат, -ам, несвр. 1. утјеривати дуг.

— Куџам паре што су ми дужне комшије.

2. штедјети. — Све сам куџала не бих

лаба, -е, ж. овца свјетложућкасте

боје предњег дијела главе; име таквој ов

ци.

лабас, -ста, -сто који има свјетло

жућкаст предњи дио главе (о овци или

говечету). — Има оваца баљастијех, има

жућкастијех, лабастијех, зрнастијех, и

тако... А лабасте су оне што им је образ

бјелкас.

лабрња, -е, ж, њушка код животиња.

— Јазавцу је лабрња дугачка. фиг. (пејор.)

уста и нос у човјека. — Треснуо га по

лабрњи док га крв облила.

лабудина, -е, ж, кукурузовина, осуше

не стабљике кукуруза. — Садио сам стог

лабудине. Зими често кравама дајемо ла

будине, фино је ију с мало сијена. Оли

ми продат ону лабудину с Почкаља.

лагам и лагум, -а, м. 1. експлозив,

мина. — Нијесам има доста лагама а све

бих ово разбио до данас. Подметнули су

му лагум пот кућу, но је он то на вријеме

видио. Лагумом минајемо крш. 2. поткоп

одакле је узиман камен. — Остаје велики

лагам на Главицу ђе су минавали и вади

ли камење за куће.

ли му спремила паре да купи понешто ка

се ожени.

кушин, -а, м. јастук. — Наљеше спа

вам кад ми је кушин тврд. Напунила сам

све кушине вунбм. У кушин се може мет

нут и вуна и шужбина, али је најље(п)ши

подглавач кад је кушин напуњен добро

очешљанбм вуном.

куштрав, -а, -о кудрав, разбарушен,

уп. куждрав. — Само ја у фамељу имам

куштраву косу. Што ти је ови мали овакб

замазан око уста и куштрав?

Кчево, -а, м. старији назив познатог

насеља у Катунској нахији, Чево. — Оди

ла је у Кчево кот пријатеља Вукотића.

лагање и лажање, -а, с. гл. им. од ла

гат и лажат. — Најтеже подносим лажу

и лажање. Али не знаш е лагање грдна

мана.

лагат и лажат, лажем, несвр. не го

ворити истину. — Лажала је све што ти

је рекла. Немо ђеда лагат нб кажи што је

било.

лагоднос, -ости и лагоднос, -сти, ж.

комоција, олакшица. — Нема такве лагод

ности какву имау моја чељад, све им при

несем и на готово ију.

лагум, -а, м. в. лагам.

лагумат, -ам, несвр. минирати, мина

вати. — Ми троица смо лагумали а по

тље су они разбијали оне веље крше што

су их лагами избачивали.

лагумаш, -а, м. минер. — На пругу

Никшић-Титоград био сам лагумаш, про

бијали смо лагумима туњеле.

ладник, -а, м, хладна просторија у

којој су се држале лако кварљиве намир

нице, фрижидер. — Покоја кућа је имала

ладнике ђе се чувало месо. Данас у куће

не требауладници нб се узимау фабричке

справе, ово што их зову фрижидери.
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ладњикав, -а, -о прохладан. — Лад

њикаве су љети ноћи на Лукавицу, не

може се наизван ćеђет бес фањеле. Ођен

су дани помало ладњикави све до Ђурђе

BaДНe.

ладњикаво, прил. прохладно. — И

љети је послије десет увечен ладњикаво,

па се мора понешто приогрнут.

лаж и лажа, лажи, ж, неистина, ла

гање. — Све што ти каже је чиста лажа.

Не могу јбј подносит вјечите лажи.

лажавина, -е, ж. 1, лаж. — Не могу

слушат више његове лажавине. 2. лажав

човјек, лажац. — Ништа му не вљеруј,

нема такве лажавине данас у свијет.

лажање, -a, c. в. лагање.

лажат, лажем, несвр. в. лагат.

лажикање, -а, с. гл. им. од лажикат

(се). — Платићеш ми за оно данашње

лажикање. Чујаше се код кућа малензач

кијех нечесово лажикање.

лажикат (се), -икам (се), несвр. гово

pити некоме да лаже, упорно говорити

да неко лаже. — Немо ме лажикат, е ћу

те преpéпит овијем штапом. Лажикали су

се Петар и Мијајло данас, биће невоље.

лажињати лажуњат, -ам, несвр. оби

лато лагати. — Лажуња ове старце е

учи, а он није положио ни један једини

испит. Лажиња то, ништа му не вљеруј.

лаз, -а, м. 1. чистина на пропланку.

— Оћера их на они лаз горе, наће нешто

да попасу. 2. дуга трака њиве или лива

де, најчешће у каквом улегнућу. — Радо

ван има један лаз ливаде између наше и

Пећове.

лазарокрски, -а, -ö који припада Ла

заревом Крсту, који потиче из Лазаревог

Крста.

Лазарокршћанин, -а, м. мушка особа

из загарачког села Лазарев Крс.

Лазарокршћанка, -е, ж, жена из за

гарачког села Лазарев Крс.

лазе, лаза, ж, мн. чест топоним,

означава шумску или брдску чистину, не

кад и њиву или ливаду издуженог облика.

— Оставила сам краве у Лазе и заградила

ждријело.

лазина, -е, ж, чистина на шумском

пропланку или равница без шуме, већа

равна површина; чест топоним. — ЧИ је

оно буљук оваца на нулазину више кућа

Николића? На Широке лазине су послије

рата подигли фабрику за тигле и ћерпиче.

лај, -а, м. звук који се производи ла

јањем, лавеж. — Позна бих му лај међу

сто паса. Има је наш Зељов добар лај, ни

вукови му се нијесу смјели примаћ. Сил

на лаја у кучета, фала богу! (иронија, ша

ла на рачун псића који не лаје као одра

сли пас). фиг. глас. — Мирко има, брате,

силан лај (тј. далеко се чује).

лајав, -а, -о који оговара, који интри

гира, који подмеће. — Лајавија чељади од

њих нијесам још гледа, свакога ће олајат

и свакбме те подметнут.

лајавац, -авца, м, оговарач. — Свако

га је опањка они лајавац погани.

лајавица, -е, ж. оговарачица. — Ђе се

супони с оном лајaвицом лајaвбм?!

лак, -а, -о који није тежак изр. бити

лак под капом мало знати. — Лак је пот

капбм, мало зна.

лакат, лакта, м. 1. дио руке. 2. мјера

за дужину (0,75 m). — Гроб му се пропа,

дабогда, сто лаката. Озида је клачницу од

седам лаката. Кужина је шес лаката у

ширину. Лакат је по растегљаја.

лакац, лакца, м, лак, спретан, окре

тан, жустар човјек. — Иде Иво ка

момче, вазде је био лакац. Не мошти

одит пљешке с ониjeм лакцом, он је ка

зец. Гази они лакац ка да му је двадес

година.

лакнут, -нем, свр. осјетити олакша

ње. — Лакнуло ми је ка сам чула е сте

здраво стигли. Мало ће ти лакнут од ме

довине, попи мало.
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лаком, -а, -о похлепан, халапљив. —

Лаком је Милија био на туђе, умио је да

зграби. Вазде је била лакома на богаство.

Лакомо ли је ово дијете, фала богу, изело

би ка момак од дваес година. Лакомијама

никад угодит! -

лакомац, -öмца, м. лакома мушка

особа. — Стека је био велико имање али

му је стално требало још, био је велики

лакбмац.

лакомит се, -им се, несвр. постајати

похлепан, грабежљив, бити лаком. —

Лакоми се на имање Јованово, не ваљало

му ни његово! Лакомиће се Миљан на

свачије, он је ка јама безданица. Стално

се лакоми на наше имање, видоко му је.

лакомица, -е, ж. лијевак. — Опери ту

лакомицу е ћу да пресипам ракију.

лакомо, прил. 1. халапљиво, похлеп

но. — Лакомо се уфатио на удицу. Лако

мо ће га уграбит. 2. комотно, без препре

ка. — Лакомо пролази проз ону рупу од

јаме.

лакомбе, -ости, ж. халапљивост. —

Позната је била његова лакомбс, а остаде

му имање пусто.

лакoćен, -а, -о који је фине природе,

лаке нарави. — Сви су они у кућу лако

ćени, а наизван знау и да буду набусити.

Радован је био лакоčен, Бог да му душу

опрости.

лакoćенас, -ста, -сто који је „лаког

сјена“, који је доброћудан, питоме при

роде, фине нарави. — Није било лакоče

настијега Загарчанина од твојега ђеда, са

сваким чоеком је мога, а у рат је био

огањ живи. Лакоčенасту и питому чељад

свако воли. ЛакоĆенаста бјеше баба Виča,

ка ниједна друга, то је била блага душа.

лакота, -е, ж, лакоћа. — Лакота божја

је ово радит.

лакоумас, -ста, -сто приглуп. — Једна

му је шћер лакоумаста, а јопет се очува

Лa.

лама, -е, ж, плехана канта са једна

ком ширином и при дну и при врху. — Сад

је мало пућерица, нб сви вадимо воду ла

мама.

ламар, -а, м. онај који израђује ламе.

лампа, -е, ж. справа за освјетљавање

у кући (може бити плехана или стакле

на, са стаклом изнад фитиља). — Не

види се од овија нашија лампа ћоравица

ништа. Мало је која кућа пред рат имала

стаклену лампу.

„ ланик, прил. прошле године, лане. —

Откако су додили ланик, нијесу више на

вртали.

лапавица, -е, ж, густо падање сније

га. — Ођен је лапавица ријетка, само по

каткад пане снијег, и то по мало.

лапис и лапис, лаписа, м. оловка. —

Купио ми бјеше отац лапис „кохинбр“.

Лаписом смо почели да пишемо у други

разред. У школу не смијеш писат црве

нијем лаписом. Тијем лаписом сам писа

Пб године.

лапит, -им, свр. 1. појести брзо, ха

лапљиво. — Лапио је нешто, теке да за

вара цријева. Лапили ти све оно што је

остало од ручка? Оно меса што сам Сапу

да лапио је у моменат. Лапи и ти коју од

овија трешања, видиш ли е их све позо

баше. Лапио си неколико смокава, видио

сам те ја. 2. зграбити, нагло узети, оте

ти. — Лапио ми је неко такулин. Лапи

ми неко бритвулин, мало пријед ми је

био у џеп. Лапи ми ни те ни ове иљаду

динара.

лапнут, -нем, свр. 1. халапљиво поје

сти, брзо прогутати, попут псета (оно

матоп.). — Лапнух ја неколико комадина

меса, то је све што сам на свадбу ућарио.

Зграби ми пас оно месо и лапну га за час.

2. отети, зграбити, украсти; уп. латит.

— Чува оно месо, лапнуће га пашчад.

Виђесте ли како ми неко лапну сач ис

пред мене, а теке што сам га купила.

лапрдање, -а, с. гл. им. од лапрдат.

—Теже ми је твоје лапрдање од муке што

ме снашла.
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лапрдат, -ам, несвр. причати које

шта, баљезгати. — Не лапрда нб фино

прича!

лаптат, лапћем, несвр. мљацкатије

зиком (при јелу) попут псета. — Што

лапћеш тун ка кучка, фино иј Не лап

језиком нб лијепо прича(ј)! -

ласан, -сна, -сно хитар, способан,

спретан, окретан. — Ласан је ка момак,

не иде но трчи.

ласат, -а, -о исувише длакав, који има

дугу длаку, који има крзно са дугом дла

ком. — Ласато је ово керче, не би река е

ће бит добар лбвац. Зими су звијери ла

сатије нбљети. Што си тако ласат по пр

сима ка мајмун?

ласно, прил. лако. — Ласно ти је по

знат њихову кућу, највиша је међу сви

јама.

ластавица, -е, ж. 1. ласта (птица).

— Ове године су ластавице раније дошле.

2. дио куће — бочни зид који се завршава

троуглом; уп. листра. — Попуца је зид

на ластавицу на неколико мјеста, морамо

зват Петра да га закрпи.

ластaк, -а, м. лагодан, угодан жи

вот; олакшање. — Лако је њему кад

живи на ластaк, нити му плачу нити му

пиште ђеца око нога. Оćетио сам ластак

ка сам чуо е су здраво стигли.

ластва, -е, ж, завјетрина, жупно мје

сто у брдовитим подручјима. — Топлије

је вазде у ластву од Гарча нб на друга

мјеста.

ластика, -е, ж. растегљива гума,

обично за придржавање дјелова одјеће

(гаћа, чарапа и сл.), гумена повезача. —

Направио ми је Мијо протезало од ласти

ке. Не могу се ове чарапе носит без ла

СТИКа.

ластра, -е, ж, плех, уп. тенећа. — Све

ламе су направљене од ластре.

латит, -им, свр. узети, зграбити; уп.

лапит 2. — Латише ми она ђечурлија све

јабуке што сам их био оставио под јабу

ку.

лацман и лацманин, -а, м. лукавац;

Латин. — Велики је он лацманин, ни за

што га не можеш преварит. Ниједна зе

мља није добила од везе с Лацманима, па

нећемо ни ми.

лашти, -а, -бисти, управо тај (а не

други). — Био је лашти Милош тун ка смо

се договарали. Ко ти је каза? Лашта Ми

лица!

леб, -а, м. хљеб. — Наио сам се леба

и скорупа.

левор и левор, -а, м. револвер, пи

штољ. — Има сам, вала, левор — мога је

ата убит. Пробија сам с ониjeм левором

што га зваху „штајер“ пет штица одјед

ном. Има сам левор нагант што ми га је

још отац био донио из Америке.

леворвер, -а, м. револвер: уп. левор.

— Сваки од нас био је задужен с по јед

нијем леворвером чим смо добили чино

Ве.

леденица, -е, ж, врста старог пи

штоља, сличног кубури. — Били смо

сачували ђедову леденицу с којом је

проша турски и аустрински рат.

ледина, -е, ж, необрађена земља, по

љана. — Узораћу ледину да посадим ма

ло кpтоле. Играу се на ону ледину испре

школе.

лежник, -а, м, 1. лежај, кревет. —

Слаб ми је то лежник, нема федера. У

собу су два лежника и једна столица. 2.

лежање. — Твој ми је вјечити лежникдо

садио. Нема тун ни лежника ни седника.

лезилебовић, -а, м. лијенштина. —

Сва моја ђеца су лезилебовићи, све чекау

да им се принесе на готово.

лекнут, -нем, свp. I. 1. стрекнути,

преплашити се. — Лекнуо је откако га је

нешто напало по мраку кад је одио прео

Комунице из Даљма. 2. осјетити нела

году. — Грдно ме лекнуло кад ми је каза
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е га није наша дома, да није било што

којему од оне ђеце што су му у Београд.

П. - се помјерити се. — Лекни се мало

на ту банду да čедем и ја.

лектрика, -е, ж, електрика, елек

трична струја, џепна батеријска лампа.

— У Загарач је лектрика дошла има више

о триесгодина. Ужди ту лектрику, не ви

димо овакб одит.

лелек, -а, м, 1. нарицање мушкарца

испред куће умрлога, при чему се, по оби

чају, износе врлине умрлога и његових

предака; уп. лелекање. — Чује се лелек у

Малензу. Оно је лелек како лелече Радо

сав. 2. колективни гласни плач. — Чујеш

ли лелек у оне куће? Велики је лелек

чељади био.

лелекање, -а, с. гл. им. од лелекат;

уп. лелек. — Ау нека, чује ли се оно ђе

лелекање?

лелекат, -чем, несвр. лелеком изра

жавати бол за умрлим. — Лелечу најви

ше кат прилазе кући умрлбга, али и на

гробље, фиг. гласно плакати. — Богоми,

ако ти додам, имаћеш рашта лелекат!

лелекач, -а, м. онај који лелече мр

твога (обично је то појединац из групе

којега заједно одреде да лелече, ређе по

јединац који сам долази). — Није било та

квога лелекача у Загараче ка Радосава

Миловановбга.

лелекнут, -нем, свр. залелекати (мр

тваца), кратко лелекати, тј. рећи мало

ријечи при лелекању, реда ради, јер је у

питању личност којој не треба (или не

ма шта) да се набраја много при леле

кању. — Неко ће од вас морат лелекнут

ону бабу, пријатељи смо с том кућом. Ле

лекнуше га двоица-троица, и то је све, а

некад је то била гласовита кућа, али што

ћеш...

лемеш, -а, м. дио плуга који захвата

земљу при орању, раоник. — Код рала је

лемеш плоснати нб код плуга. Лемеш —

то ти је раник.

лентрават (се), -јем (се), несвр. фо

тографисати (се). — Лентравали смо се

сваки дан ка смо били у Београд код

Беће. Све се лентравала с некаквијем

официром талијанскијем. Лентраје спо

менике по Црној Гори.

лентрање, -а, с. гл. им. од лентрат

(се). — Лентрање је данас скупо. Пошто

је лентрање, е ми треба слика? Је ли ти

то аперат за лентрање.

лентрат (се), -ам (се), свр. фотогра

фисати (се). — Лентрали смо се за леги

тимације. Лентрасмо се тачно прет спо

меник.

лентро, -a, c. фотографија; фотоа

парат. — Ово ми је лентро из војске.

Сломи му лентро, те више није има чим

сликават.

ленцун, -а, м. чаршав. — Отпријед

није било ленцуна, нб смо простирали

поњаве. Пријед се све лежало без ленцу

на, онако на сламницу или на декицу.

лепитерка и летиперка, -е, ж. 1. дрв

це које се баца у игри клиса и окреће се

кроз ваздух. — Мијова летиперка је нај

више лећела. 2. дјечја вртешка, палица

везана за штап дужим концем која се

при махању врти. — Пусо је на штап веза

лепитерку од ораха.

летњак, -а, м. гркљан, једњак, грло.

— Уфатише се за летњаке, мишљах е ће

се покрвит данас. Нека мучи да јој не

ишчупам летњак! Летњак и џигерица у

брава ка се закоље иду заједно. Ослабио

сам, ништа проз мој летњак неће да про
мм. -

ЛаЗИ.

летурђија, -е, ж. служба у цркви, ли

тургија. —Држа је поп Јован једно двије

године по рату сваки дан летурђију у цр

кву иако је мало кодбдио.

лећ се, лежем се, несвр. правити ле

гло, излезати (пилиће и сл.). — Лежу се

змије у ни грм, чува се! У њихову кућу

вазде су се легли скотови.
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лећа, леће, ж, сочиво (Ervum lens). —

Мало се бђен ђе лећа сијала, али су си

јали људи. Баби ништа није милије, но

чорба на лећу.

лецат, -ам, несвр. 1. 1. стрецати,

препадати се. — Што лецаш о те воде,

није дати студена. 2. избјегавати. —

Леца он од таквија работа. П. — се по

влачити се, избјегавати, помицати се.

— О таквога друштва он се вазде леца,

а они трче за њим. Не лецај се, има мје

ста доста.

лецнут, -нем, свр. П. стрекнути, пре

пасти се забољети. — Лецнуо ми је коњ

и умало ме не обали. Нешто ме лецнуло

испод ожичице. П. — се измаћи се, избје

ћи. — Лецнуо се мало док прође ова фр

тутма.

либит се, либим се, несвр. (најчешће

у негацији) устручавати се, избјегавати.

— Ни от чеса се они не либе, сад би уби

ли чоека.

лизигуз, -а, м. 1. особа која воли

слаткише, особа која воли џабалук. —

Велики си ти лизигуз, нема колача за

тебе. 2. слаткиш. — Она највише воли да

iије разне лизигузе, а не оно што остала

чељад ију. 3. фиr. полтрон.

лизигуза, -е, ж, женска особа која

воли слаткише, женска особа која воли

џабалук. — Неће, лизигуза, што и остала

чељад, оће колаче и бомбоне.

лијек, -а, м. медикамент. изр, без ли

јека без муке. — Неће се то без лијека

свршават. — божи лијек мало. — Ни божи

лијек нијесу родиле лозе ове године.

лијек, прил. мало. — Понеси лијек

ове чорбе баби дако изеде. Нема ове го

дине у лозе ни лијек грожђа.

лијеп, -a, -o, комп. Љеши љепшиљев

ши, -а, -е лијеп, згодан, квалитетан. —

Лијепа су ви жита на Почкаље, ако не

буде града. Крстиња бљеше љеша од

виле. Љешега сира нијесам јела још од

овога. Љевше е онб Милошево момче од

иједнога у Лазарев Крс.

лијеска, лијеске, ж, љесково стабло

(Corylus avellana); уп. Љесковина. —

Нашли су га у не лијеске код Почкаљске

јаме.

лика, -е, ж, покожица на дрвету (ов

дје се употребљава најчешће за везивање

лоза); уп. личина. — Натврђа је липова

лика за лозе. Ољуштићу лику од ко

шћеловија грана, мало је клизава док се

не осуши.

ликогаћа, -е, м. човјек слабо одјевен,

сиромашан човјек (као да је панталоне

направио одлике). — Кад је доша у Бје

лопавлиће, веле е Бијели Павле био ли

когаћа, ништа под ббг живи није има.

ликсија и лисија, -е, ж, цијеђ од пе

пела. — Ли(к)сија опере све суде, и др

вене и гвоздене, боље нб ишта.

лиле, лиле, ж. име за мајку или бабу

одмила, тако се ословљава неко драги.

— Ка сам мали био, лиле ми је вазде до

носила бомбоне и колаче зГрада. Ајде,

лиле мој, дигни се, вријеме је да краву

ишћераш на пашу.

лима, -е, ж. челична турпија за тур

пијање метала (оштрење сјечива и сл.).

— Направио сам лиму од огњила. Ова ти

је лима оштра, добро лима.

лимање, -а, с. гл. им. од лимат. —

Ништа ти лимање неће помоћ, ово треба

нечим друго остругат.

лимат, -ам, несвр. турпијати лимом.
„“ , му

—Лима сам ову бритву често, али ништа.

лимица, -е, ж, дем, од лима. — Дако

ми наостриш ови нож том лимицбм, за

тупио се.

линут, линем, свр. покуљати, нагло

пљуснути, наврети, нагло потећи (о

течности). — Ка сам се поčека, линула

ми је крв из ноге, једва сам је зауставио.

Линуше јбј сузе кад чу е умрла тетка

Миле. Није падало два минута кад је ли

нула вода низ ова присоја ка да је потоп.
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лињат, лињам, несвр. П. нестајати,

ишчезавати. — Све ми лињау паре из

скриње, не знам ко ми их узима. Све ни

понешто лиња искућe. II. - се остајати

без длаке (о стоци, обично у прољеће).

— Говеда се вазде лињау у прољеће, та

дер им опане скоро сва длака. Ето си

почео да се лињаш ка говедо у прољеће.

Свакога прољећа Шаруља се лиња, а ује

сен јбј поново длаке порасту. Лиња се и

фањела, е и ш ње опадау длаке од вуне.

липњак, -а, м, липова шума. — Ис

пред Торијуна има један фини липњак,

знаш ли чи је? Кључеви за кућу су из

нашега липњака у Гарчић.

липовка, -е, ж, врста смокве. — Има

мо неколико липовка, то су на(ј)љеше

смокве за јело, али нијесу за сушење. Ли

пбвка ни је добро родила ове године.

липсавање и лисавање, -а, с. гл. им.

од ли(п)сават. — Теже ни је било лиса

вање од глади нб муке на које су не вр

гавали.

липсават и лисават, -јем, несвр. 1.

крепавати (о животињама). — Липсаје

му живб стално ка да је вјештица у њега

чини убачила. фиг. (пејор.) умирати. —

Липса је ка пас, ни воде му нико није

има додат. 2. гладовати, мучити се гла

ђу. — Трчим кући, да ми не лисају она

ђеца од глади.

липсавило и лисавило, -a, c. цркоти

на, лешина, уп. ли(п)савина, лијена осо

ба. — Бљеше у ни шкрип некакво липса

вило, смрдијаше ка да је цркла мачка.

Нема од његовбга рада користи, али не

знаш етб лисавило.

липсавина и лисавина, -е, ж, леши

на, цркотина, стрвина. — Смрди ка ка

ква лисавина. Нашли су наћас пси нека

кву ли(п)савину у Гођене и јели су је, пи,

са су ми гадни.

липсаник и лисаник, -а, м. онај који

нема, који не зна да заради нити да се

наједе, јадник. — Муче му се они лиса

ници дома а он троши по свијету. Вазде

су били липсаници, и никад ништа нете

имат ш њиховијем радом.

липсат, лишем, свр, в. лисат.

липсаћ, -а, м. особа спорих, промих

покрета, нерадна и мало покретна осо

ба, лијенштина. — Не можеш га ти узра

дит са ониjeм липсаћом, од њега ти је

мала корис.

липсе, -е, ж, жена која нема, која се

не умије ни најести, којој не баста, јад

ница; уп. ли(п)суља. — Оженио се нека

квбм липеом истија брда, ништа не зна

под ббГ жfiви.
-

липсуља и лисуља, -е, ж, неспретна

жена, лијена жена, жена која нема, ко

ја се не умије ни најести; уп. липсе. —

Немо се, вала, женит оном лисyљöм да

се нећеш женит. Домаћица му је права

липсуља, јади и невоља од жене.

липтат, -тим и липћем, несвр. тећи

у већој количини, тећи у млазу (о крви).

— Липти му крв из ноге. Липтала му је

крв из уста све док је издахнуо. Липће

овоме кучету крв из шапе.

липтигуз, -а, м. лијенштина, нерад

ник, лезилебовић; уп. луфтигуз. — Није

он никад дава синовима да му бидну лип

тигузи нб их је упреза да зараде оно што

ће им требат за школу.

лис, листа, м, 1. лист (у свим значе

њима као у књ. језику). — Донеси ми је

дан лис од онога новога дувана да га про

вам. Написа бих му писмо, али немам ни

листа карте док ми з Града не донесе

које. 2. посјечене и осушене гране дрвећа

(у стогу) које се зими дају стоци да једе.

— Пријед смо сви секли листове и за кра

ве и за козе, добар им је за млијеко.

лис, -а, -о сивкаст. — Тако ми бога и

оно лисб грожђе је слатко, само му не

ваља вино. Носаше некакав лиси капот,

томе се не знаваше боја.

лисат, лишем, несвр. угинути, липса

ти (о стоци, односно животињи). —Ли
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сало је Миленино магаре, а ваљало је ци

јеломе селу. Лисаће данас ово живб у по

јату, нема ко да га изведе у пашу. Лисало

ми је оно штене што си ми да прољетбс.

Лисаће нечија кучка кад је он частио!

лисија, -е, ж, в, ликсија. — Испрала

сам лисијом ођело Миланово и више

нема онија маснија флека.

лисник, -а, м. стог листа; уп. лис 2.

— Поčека сам два лисника, биће за козе

зимус доста листа.

лисника и лишника, -е, ж. осушена

грана са лишћем, грана извучена из ли

ста (с лишћем или без њега). — Метнуо

сам им лисника, па нека ију. Донеси дви

је-три лишнике да помажу овијама сиро

вијама дрвима да горе.

листача, -е, ж, врста крушке. — Ли

стаче су ове године добро родиле. Уцр

вљале су се све крушке на ну листачу.

листоčек, -а, м. површина шуме са ко

је се може посјећи један стог листа. —

Имали смо у Уше три листоčека горе, па

смо их продали ка смо поправљали кућу.

листра, -е, ж, један од два бочна зида

на правоугаоно озиданој кући; уп. Ласта

вица. — Остала је још само листра нео

клачена. До врха листре има више от шес

метара.

литица, -е, ж. стијена (надвијена над

осталим земљиштем), камењар. — Не

мош у цревље одит онијама литицама,

обуј какве опанчине старе. Наше куће су

у велитице, тако се пријед градило, да

се земља не троши. Кућа му је тачно ис

под оне литице на почетак Бандића.

литице, литица, мн., ж, камењар, мје

сто са много стијена; уп. литица. — Оно

ђе вије кућа су све литице. Имате ли што

земље бњен?

лихо и лихо, непр. речца која озна

чава у каквој игри непарне бројеве, за

разлику од речце тахо, која означава

парне бројеве; уп. тахо. — Ја ћу лихо а

ти узми тахо, па што буде. Оћеш ли на

лихо или на тахо?

лицкат (се), -ам (се), несвр. уређива

ти (се), претјерано се бавити сопстве

ним изгледом. — Лицка се пред огледало

по цио дан. Давно је почела да се лицка.

личина, -е, ж, покожица на дрвету;

уп. лика. — Ми с прољећа лозе вежемо

личином а неко шпагом.

личит, -а, -о наочит, гледан, згодан.

— Сви њихови људи су личити, а нијесу

богзна препаметни.

лишават (се), -јем (се) и -ăвам (се),

несвр. 1. у игри карата ослобађати се

сувишних карата. — Оли се ти данас

лишават или ћемо престат да играмо? 2.

оскудијевати. — Од свега су ту јадну

ђецу лишавали, и одјела и от пића, и од

обукача и од обувача. Лишавали су се от

свачеса док им се школова син.

лишај, -а, м. 1. маховина (на дрвету

или камену). — И од лишаја су за вријеме

Аустрије пекли леб. 2. флека на кожи,

биљег на кожи. — Кад чељаде остара, све

му се по кожи јављау лишаи.

лишат (се), -ам (се), несвр. 1. у игри

карата ослободити се сувишних карата.

— Лиша се прво, па онда можемо почет

играт. 2. не захтијевати, ослободити

(се) чега. — Лишали смо се ми зимус и

млијека и сира. От свакога добра су ме

лишали.

лише, прил. осим, изузев, изузимају

ћи. — Црка, дабогда, лише Мируне. Уга

сило му се у главу, лише оне ђеце. Гром

у кућу уждио лише чељади.

лишника, -е, ж, в. лисника.

лишњак, -а, м. мјесто гдје се налазе

садјевени листови за храњење стоке зи

ми, мјесто гдје се налазио садјевен лист.

— Боље би било да си они лишњак пре

бачио близо куће, лаше бити зимус било,

да не доносиш лис из Гарчића.

лобода, -е, ж, врста зелени, врста

траве погодна за салату или кување
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лбвница — ломит (се)

(Atriplex). — За вријеме рата смо варили

лободу умјесто купуса.

ловница и ломница, -е, ж. 1. ловачка

пушка. — Свако јутро аоли га словницбм

усте стране. Био ми је Радомир набавио

лбмницу из Београда, није на ве банде

било боље пушке. 2. мачка или керуша

која добро лови. — Ловница је ова виша

да јој нема равне, не може јој утећ ни зец

ни лисица. Имали смо мачку лбмницу ка

ту, и змије је ловила.

лбга, -е, ж, лежиште звијери, мјесто

гдје спава каква дивља животиња; (пе

јор.) лежај. — На лбгу смо нашли неко

лико зечади. Пронашли смолбгу ђе су се

оно двоје крили.

лоза, -е, ж. 1. винова лоза (Vitis vini

fera). 2. породично стабло, траг, порије

кло. — Њихова лоза је ка и наша из Бра

тоножића. Окинула се лоза Матановије

ма, нема од њих више нико.

лоза, -е, ж. лозова ракија; уп. Лозова

ча. — Испека сам четрдес и три кила

лбзе, оставио сам је јаку.

лозакрија, -е, ж, в. розаклија. — Нико

у Загарач није има лозакрије колико ми.

Новка је лозакрију пекла у ракију.

лозница, -е, ж, дивља лоза (Иttis sil

vestris). — Ја више волим лозницу но аме

ричко грожђе. Ако се лоза не реже и не

кропи више година, може да подивља и

да се претвори у лозницу.

лозовача и лозовача, -е, ж. лозова

ракија; уп. лбза. — Послала сам му три

кила лозоваче и десет кила вина. Могу

попит по мало лозоваче а друго пиће ни

Кап.

лозовина, -е, ж. лозово дрво. — Нико

ка што си ти учинио не горилозовине на

долину нб их чува за огањ.

локанда, -е, ж, кафана. — Свратисмо

у локанду и пописмо по два пива. Мало

ко кафану више зове локанда, то је стара

ријеч.

локат, лочем, несвр. халапљиво јести

течну храну (о животињи); претјерано

пити. — Свако јутро прасе ми лоче вара

вину умјесто телета. Лоче по цио дан по

кафана.

локва, -е, ж, бара; топоним. — Пропа

је ови наш пут, све су по њему локве.

Одио сам на Локву да смакнем оно мало

грожђа што је остало о тица.

локвањ, -а, м, 1. већа локва, отворе

на вода у којој има биља, служи за по

јење стоке а некад и за пијење. — Бљеше

један локвањ на Велестoвo искојега су

пили и чељад и живб. 2. лопух (Lappa).

— И љети и зими на Малб купало има

локвања, нико их ни за што не вади из

воде, нако што се жабе на њих одмарау.

лöкум, -а, м. коцка шећера, коцка

слатког желеа. — Три локума мећем у

ибрик на двије каве. Не локум цукра нб

они прави локум ми дај.

лом, -а, м. 1. биљни густиш. — Не

може се уљећ у они лом испод јабуке,

све је зарасло у шипковине и драче. 2.

прелом. 3. неред ствари. — Што је ова

кви лом по кући, све је разбачано?! 4.

окршај, борба. — Направише они момци

синоћ пред Задругом лом с некаквијема

напасницима, не знам откуђ бљеу.

ломатат (се), -ам (се), несвр. ићи бес

пућем или лошим путем. — Што ломаташ

ову чељад те ти сваке неђеље долазе прео

овија брда. Ломатали смо се по Гарчићу

тамо овамо тражећи живб.

ломиврат, -а, м. непроходан терен;

уп. сломиврат. — Све смо одили проз не

какве ломиврате, једва смо живе главе

извукли.

ломит (се), ломим (се), несвр. 1. пре

ламати (се), ломити (се). — Таман ло

мљаху колач за славу ка смо дошли. 2.

напорно путовати, ломатати (се). — Не

ломи данас ту ђецу да иду боса за живи

јем. Што сте додили и ломили се прео

тија брда?!
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ломница и ловница, -е, ж, в. ловница.

ломовина, -е, ж. млади изданци неке

биљке (обично се сматрају нероднима,

па се због тога чисте) који се у прољеће

дају стоци, обично подмлатку, за храну.

— Донеси јарадима мало ломовине из

онија лоза с доње зграде, али пази —

немо да береш оне здраве и родне брду

НС.

лопужа, -е, ж. лопов, шишњар. — По

купише ми љетбс лопуже све сливе.

лопужање, -а, с. гл. им. од лопужат

— Не могу ништа сачуват од лопужа и

лопужања, све полупежаше.

лопужат, -ам, несвр. красти. — Не

могу они што неће понешто лопужат ва

зде. Лопужали су им и стари, па им је

остало у траг.

лопужица, -е, ж, женска особа ло

пов. — Покрадоше ми оне лопужице све

ис куће.

лопух, -а, м. врста барске биљке, са

широким листовима (више врста, овдје

се појављује водени — Реtasites hybridus,

и још неке врсте); уп. Локвањ 2. — Пуно

је Купало лопуха. Замисли, оно Милени

но магаре ије и лопухе.

лубина, -е, ж. заклана и одрта жи

вотиња; половина или већи дио меса за

клане животиње, без унутрашњих орга

на. — Видио сам једампут како у подрум

касапнице држе по тридес или више бра

вљија лубина, а у касапницу држе само

по двије-три. У лубину од краве, без гла

ве и дроба је било више од двјеста кила.

луг, -а, м, 1. подводно земљиште, то

поним. — На они луг ваш у Почкаље до

бро рађе умертин. Имали смо два рала

земље у Луг, али смо је продали. 2. пепео

од дрвета. — Сваке године смоквама

проспем у коријен луг те боље рађау. 3.

пепео помијешан с водом у циљу прања;

уп. Лужина. — Сва роба се пријед прала

само лугом.

луд, -a, -o 1. који је ван памети, пси

хички болестан. — Марко је луд одавно,

али не знаш да је у бблницу већ десе

година. 2. фиг. млад, неискусан. — Луда

је она још, није за удадбу ове године.

изр. стати на луд камен заљубити се:

одлучити се на брак. — Стала је на

луди кам.

лудило, -a, c. ненормално стање лич

ности или групе људи, нервна поремеће

ност (особито у клетвама). — Уфатило

га је некакво лудило, није чис. Лудило

те, дабогда, снашло, какав си!

лудов, -а, м. онај који је луд: онај ко

ји је луцкаст, онај који је несташан. —

Довели су на његово имање некаквога

лудова, све је за двије године уништио.

Марко је лудов божи, ш њим је све

тешко углавит.

лужина, -е, ж. пепео помијешан са во

дом који служи за прање замашћеног

текстила или замашћеног посуђа; уп.

луг 3. — У лужину се најбоље опере и

замашћена роба и масни суди, и све.

лузгав, -а, -о љигав, клизав. — Лузгав

јој је некако сир, ка се истеже, чини ми

се е пуштаје некакву серу и гадан ми је.

Лузгави су зими они путеви по Брдима.

лукав, -а, -о препреден, искварен. —

Мало је лукавија чељади ка што је она,

све нешто чини да се не зна.

лукавац, -авца, м, лукав човјек. — Ве

лики је лукавац, тешко ћеш се ти ш њим

погодит.

лукавит (се), -им (се), несвр. варати,

бити неискрен. — Све си се лукавила ка

смо играли било чеса. Не могу ја да за

мислим чељаде које лукави, оно би

свашто учињело.

лукијерна, -е, ж. (заст) лалипа на пе

тролеј.
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лула, -е, ж. 1, уређај у који се ста

вља дуван да би се пушило. 2. цијев на

казану за ракију, пролази кроз чабар с

водом што хлади пару која пролази

кроз лулу. — Прсла ми је била лула от

казана па сам је носио код Габеља да

ми је закрпе.

лулит, -им, несвр. (пејор.) пушити. —

Лулиш ли то и ти, ђевојана, дабогда ти

се у нос наша! Лули ка Турчин, не миче

цингар из уста.

лумбера и лумбрела, -е, ж, кишо

бран; уп. и умбера. — Оли ми поза(ј)мит

лумберу е бих поша на Град? Купио ми

је Мишо лумбрелу мушку, а ма за мерак.

Купили су ми талијанску лумберу, веле

да су оне набоље за наше пљускове. По

крила се лумбербм о сунца.

луњат, луњам, несвр. (често пејор.)

лутати, тумарати. — Луња по Подго

рици, неће да учи ништа. Сад јој се свећа

оно што је луњала кад је млада била.

лупеж, -а, м. лопов.

лупежање, -а, с. гл. им. од лупежат.

— Čткад зна за себе — лупежање јој је

било слатко. Сви су се бавили лу

пежањем.

лупежат, -ам, несвр. красти. — По

цио дан лупежа по тија долина, негђе

смокву, негђе гроз — и напуни торбу. Ова

ђеца лупежау по Бјелопавлићима диње

сваки боговијетни дан. Вазде је та лу

пежица туђе вољела да лупежа.

лупежица, -е, ж. лопов женског рода.

— Нема такве лупежице у ове крајеве, из

очи ће га украс. Виђи да она лупежица

није што украла.

лупетање, -а, с. гл. им. од лупетат.

— Какво је то лупетање по кући?! Не под

носим његово лупетање, и то ти је.

лупетат, -ам, несвр. ударати. — Што

лупеташ по тој бачви, испитујеш ли има

ли у њу што? фиг. причати којешта. —

Не лупетај, боготи, ако не знаш лијепо

причат!

лупештина, -е, ж. лоповлук, крађа. —

Ништа ни не може остат од њихове

лупештине, све полопужау.

лупешче, лупешчета, с., мн. лупеш

чад дијете лопов, лоповче. — Украде ми

једно лупешче више од два кила грожђа

на пљацу.

луфтигуз, -а, м. онај који не ради ни

шта, лезилебовић, нерадник, скитница,

беспосличар; уп. липтигуз. — Мичи, оно

је луфтигуз, ништа не ради. Покупи те

луфтигузе те ми помозите ово сађеc.

луципрда, -е, ж, луцкаста, замлата

ста особа. — Такве луцлрде одавно ни

јесам виђала, све тобож обрће на шалу а

не умије да проговори.

луч, -а, м. сува боровина, која има до

вољно смоле и која се употребљавала не

када за освјетљавање просторија у кући.

— Донио је Милисав из Слатине неколи

ке ћепанице луча за потпиривање огња.

Тадер се ужижа луч, није било другога

свијетла. фиг. свијетло, лампа. — Какав

оно луч свијетли у Петра?

лучац, лучца, м, 1. лучни дрвени дио

изнад главе дјетета на колијевци. —

Притврди ђетету они лучац на колијевку.

Лучац за колијевку сам направио од ли

повине. 2. дрвени оковратник на којему

стоји звоно што га носи ован предвод

ник, такав оковратник за звоно на би

ло којој животињи. — Лучац за звоно

може да се направи од дрвета или коже,

или чеса другога. Направио сам лучац

угичу од липовбга дрвета, а доље ђе ће

му стојат цингара оставио сам мало де

бље.

лучеви, -а, -ö који је одлуча. — Има

- ли смо двије-три лучеве столице, трајале

су дуго.
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лучевина, -е, ж, лучево дрво, луч. —

Они стари кревет је био од лучевине, их

— како је мирисала од њега сва кућа.

лучит (се), лучим (се), несвр. одва

јати (се), издвајати (се). — Немо се

тамо у град лучит од овија нашија ђако

ва, нб будни вазде ш њима. Свакбга

љекарија, -е, ж, лијек. — У бблницу

су ми давали млого некаквија љекарија.

Живим с љекаријама, а слабо помажу.

љемез, -а, м. дугачка мотка која се

ставља на сламени кров или на сијено да

их штити од вјетра. — Љемезе смо на

бављали од јасеновија шавница из наше

или туђе брањевине.

љемезат, -езам, несвр. тући. — Сваки

дан је љемеза отац, али јбј се ништа не

може, бије и кам под њом, нб залуду.

љепозборит, -им, несвр. обмањивати

лијепим ријечима. — Умије она лијепо да

љепозбори, још кад би такб мислила и

радила, не би је било боље у свијет.

љепојка, -е, ж, лијепа женска особа,

љепотица. — Добро ти, богоми, уфати

ону љепојку и не пушташ је. Од Мили

чине ђевојке настала је права љепојка.

љепорек, -а, -о који лијепо говори,

који у говорењу зна да обмањује. — Сви

су они у кућу љепореки ка да су профе

сори. Љепорека је, али јој ништа не вље

руј.

љепоречив, -a, -o 1. који о другима

лијепо говори, који се другима додворава.

— Љепоречив је, а што ти мисли — то му

Бог да, 2. који лијепо говори, речит. —

Нема љепоречивијега Загарчанина од

Милоша, љеше од икога зна да прича.

љепоречивос, -ости, ж. способност

да се лијепо говори, макар се не рекло

ништа или макар то било неискрено. —

прољећа ми рано лучимо јагњад од ова

ца.

лучњак, -а, м. земљиште на којему

се сади лук. — Оградио сам лучњак живи

цама, ништа неће моћ у њега уљећ. До

неси неколико пера лука из лучњака, да

запржим чорбу.

Жаркови синови су се увијек одвајали

љепоречивошћу од осталија Загарчана.

љепоречит, -им, несвр. говорити не

коме, или о некоме, лијепо, повлађивати

ријечима, одобравати нечије ставове уз

понизност, додворавати се. — Они ти

само љепорече, а што ти мисле—то само

они знау. Свакоме ко је стари од њега

љепоречио је, те тако добро пролазио код

свија. Ништа ми немо љепоречит, знам

ја што мислиш о мене и моијема! Стари

ма љепоречи, а које мањи од њега, мора

да га трпи.

љепотан, -а, м. лијеп, згодан момак.

—Удала ми се шћер за правбга љепотана.

Уфатила је онога љепотана Машовога, па

никога не види.

љепотица и љепотица, -е, ж, згодна,

лијепа женска особа.

љепотник, -а, м. Љепотан. — Није

љепотника у Загарач било ка Божа, за

њим су лудовале ђевојке.

љепушкас, -ста, -сто који је доста

лијеп, уп. згоднуљав. — Све су Маркове

шћери љепушкасте, ка им мајка.

љеса, -е, ж. од прућа исплетена равна

површина, употребљава се као ограда

или као врата на огради или тору, а у

прошлости је употребљавана и као пла

фон на кућама поземљушама. — Исплео

сам шипкову љесу за појату да је метнем

на греде, на њу ће се моћ метат и сијено,

и жито, и било што. Оплео сам четири
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дугачке љесе затор овцама. Мјесто врата

била је љеса оплетена од врбовбга прућа.

љесковак, -а, м, 1. Љескови прут или

штап. — Удри тијем љесковаком то пра

се, досађује ођен. Вазде носаше један

штап љесковак, не одвајаше се од њега.

2. Љескова шума. — Остале су козе у ље

сковак, нете никуђ.

љесковина и љесковина, -е, ж, дрво

од лијеске. — Љесе од љесковине су јаке,

али је тешко наћ глатко љесково пруће.

Бљеше љесковинбм покрио стог.

љетоват, -ујем, несвр. проводити ље

то, одмарати се. — Учио је у Београд а

сваке године је љетова буђен. ДИćöви сва

ке године љетују на Лукавицу, тамо су

са живијем вазде.

љетос, прил. овога љета (које је про

шло или које ускоро долази). — Цијелб

вријеме љетбс сам био кот шћере у Бе

ране. Љетбс ћемо, акобогда, на Лукавицу

су живијем.

љетошњи, -а, -ě који се односи на ље

то, који припада љету. — Љетошња кр

тола ни је боља нб икад пријед. Не надај

се љетошњему одмору, ако мислиш да

идеш јесенас у школу, мораћеш понешто

зарађиват.

љоскат, -ам, несвр. наливати водом,

прскати. — Све га ови стари љоска во

дом, не да му мира. Не љоскај ме, дијете,

избићу те!

љбскат, љоскам, несвр. много пити.

— Сваки дан љоска ракију и не зна што

се око њега дешава.

љоснут, -нем, свр. 1. нагло пасти,

треснути. —Оклизах се на кам и љоснух

колико сам дуг. 2. запљуснути водом. —

Реци Јагоди, неколико пута ме љоснула

водом из пућерице, а студена је.

љöштит, -им, свp. изненада пасти,

обично с треском. — Љоштила је колико

је дуга и широка у ни глиб. Ако љоштиш

с те муpве, сломићеш се.

љубаван, -вна, -вно присан, друже

љубив, улилан. — Љубавна су сва Новки

на ђеца. Нијесу ти шћери млого љубавне,

ка да никога не познају.

љубавит, -им, несвр. вољети се (о

мушкарцу и жени). — Љубавила је она ш

њим и док јбј је муж био жив. Једанаес

година су љубавили па су се узели.

љубиколо, -a, c. игра послије које се

парови љубе. — Отпријед се нијесу мом

ци и ђевојке љубили, а звали смо љуби

коло свако коло ђе је требало да се љубе.

У љубиколо су се љубили обично свои,

а и пођекоја слободнија ђевојка с туђијем

момком.

љубица, -е, ж, врста траве, биљка

помоћу које се прикупљају пчеле, зову је

и челиња трава и трава од чела (Melissa.

oficinalis). — Кад гођ има оне траве што

је зовемо љубица или челиња трава — ја

ш њом шикам челе.

љубичица, -е, ж, врста пољског цви

јећа (Иtola). — У Присоје су проћетале

љубичице.

љуга, -е, ж, мочварна удолина. — Има

једна љуга поред Сушице, не треба је то

пит да роди.

људерина, -е, ж. снажан, крупан и

доброћудан човјек, људина; уп. Људеска

ра. — Био је људерина да га таквога није

било у ове крајеве. Има сам командира у

војску, људерина права.

људескара, -č, ж, крупан, снажан и

добродушан човјек, људина; уп. Људери

на. — Лако ти се ш њим срес и нагодит,

то је људескара ката, ништа од њега по

штеније нема.

људина, -е, ж. 1. крупан човјек —

Бјеше људина, виши од свија у коло. 2.

угледан човјек. — Људина је Рајко, мој

брате, мало је таквијех.

љук и љуке, узвик за тјерање теле

та. — Љуке, малб, позобали те ђаоли!

Љуке, малб, цркавица те погодила!
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љукат, -ам, несвр. тјерати теле, го

ворећи му „љук“ или „љуке!“ — Не могу

ти сад помоћ, али не видише љукам теле

да не поара умертин.

љукнут, -нем, свр. отјерати теле го

ворећи му „љук(e)!“ — Љукни ту теладе

ће поарат умертин. фиг. увриједити неко

га говорећи му као телету. — Љукнуо га

је ка теле, и ни ријеч му није река.

љуска, -е, ж, дрвени отпадак настао

тесањем или цијепањем дрва, мања цје

паница. — Донеси онија љусака са дрвља

ника да наложимо. Покупи те љуске с

обора, ваљаће за огањ.

љут, љути, ж, љут камењар, голи ка

мењар; уп. тврђа. — Кућа му је у једну

љут, нема ни зградицу за лучњак. Разбио

је сву ону љут испод џаде и направио не

колико те лијепија зградица и на њих

усадио лозе.

љут, -a, -o 1. кисео, који јако надра

жује. — Што ти је млијеко овако љуто,

скоро се узбучало. 2. сpдит, жесток,

спреман на свађу, опак (о човјеку, псу...).

— Љут си, брате, преко сваке мјере,

ништа ти се не смије рећ. 3. чврст, от

поран. — Ово је око нашија кућа све

љути кам, мало је земље.

љутац, љут)ца, м, 1. Љути, тврди ка

мен. — Набасали смо на некакав кам љу

тац, па смо се намучили док смо га раз

били, двије мине смо упалили. 2. жесто

ка, пргава, љута мушка особа. — Био је,

покојник, велики љутац, али правичан.

љутика, -е, ж, тврђа, камењар. —

Пријед су се куће све зидале у љутике,

уз ове стране, а нико у поље.

љутикав, -a, -o 1. накисео; уп. Љут

кас. — Још је грожђе љутикаво, није до

бро зренуло. 2. фиг. Љута, пргава особа.

— Љутикава је ка сви у њезин род, не

смијеш јбј ништа рећ да те не испсује.

љутица, -е, Ж. 1. врста црног гро

ocђа. — У зграде доље имамо само љу

тицу а врањ ни је цио у ону најдоњу до

лину. Од љутице је вино лијепо, али се

никад од ње не може направит јако,

мушко вино. Гроздови на љутицу у згра

ду су већ почели да шарау. Цио троп од

љутице смо испекли. 2. тврђа.

љуткас, -ста, -сто накисео, наљут,

уп. Љутикав. — И кад здрене, ова врста

грожђа је љуткаста, слабо је за вино,

нако само за ракију.

љућавина, -е, ж, киселина у желуцу,

осјећање непријатности од киселине. —

Кад гођ ијем леб, уфати ме љућавина. Да

не знаш какву траву за љућавину у дроб2

љуцак, -цка, -цко који има добре људ

ске особине, моралан, карактеран, по

штен. — Љуцки су сви они у фамељу.

љуцки, прил. на људски начин, чо

вјечно. — Дочекаше ме, брате, љуцки ка

најљуцкије.

љуцковина, -е, ж. свудскост, човјеч

ност, карактер(ност), морал(ност), по

штење. особа са таквим квалитетима.

— Има му по коме доћ љуцковина, то је

часна фамилија. Љуцковина су от сто

отаца. Изгледа да му није тешко носит

љуцковину. Љуцковина су они од љуцко

вине, нема им по коме доћ ништа слабо.

Љуцка је то жена и од љуцковине.

Дочека не ка на нож, цијени му љуцко

вину, фиг. (претежно у иронији) нечовјек,

нељуди. — Повеза си се с љуцковином,

вала, кат си њега уфатио. Не прича ми о

његовој љуцковини, знам га

љуцкое, -ости, ж, људскост, човјеч

ност; уп. Љуцкота, љуцкоћа. — Лако му

је носит љуцкбс кад је онакви. Наситили

смо се твоје љуцкости!

љуцкота, -е, ж, људскост, човјеч

ност; уп. Љуцкос, љуцкоћа. — Вазде се

више цијенила љуцкота нб безобразлук.

љуцкоћа, -е, ж, људскост, висока мо

ралност; уп. Љуцковина. — Љуцкоћу је

тешко постић, треба млого издржат и

претрпљет. Нема тун љуцкоће ни љуцко
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вине. Лако ћемо ми за љуцкоћу ако ћемо

да биднемо поштени.

љуштит, -им, свр. 1. пасти, тресну

ти. — Љуштио је о ону долину колико је

ма, везн. aљи, па. — Зва сам га, ма ми

није одговара. Нека ударе, ма ћемо их,

вала, дочекат.

мавен, -а, -о плав, чивитноплав. —

Обоила сам десет јаја у мавено а остала

у црвено.

магарчина, -е, ж, фиг, неотесан чо

вјек, крупна мушка особа која се не од

ликује бистрином; уп. мазгуљина (фиг).

— Ако те још једампут видим с оном ма

гарчином, немо ми се дома вртат.

магpива, -е, ж, врста биљке (Рrиnиs

таћаleb). — Накалемио сам на магриве

трешње и вишње. У нашу зграду има до

ста магpива, све ћу да их покалемим.

мађија, -е, ж, предлет на који су ба

чене чини тако да постаје симбол зла,

пакости, лоше намјере и сл., чини, маги

ја. — Видиш ли е је на њу бачена мађија!

У мађије мећу свашто — и крпе, и

брашно, и воће, и све. Метнуо је неко

мађију испре куће. Бачила је, вјештица,

мађије за њим.

мађијање, -а, с. гл. им. од мађијат.

— Почела је да се бави мађијањем и да

погађа чељадма срећу.

мађијат, -ам, несвр. опчињавати, за

водити мађијама, празновјерицама, ми

стично се понашати с циљем да се по

каже веза са вишим силама, гатати, из

мишљати и сл. — Оћаше Драге све

нешто мађијат, ка да што знаваше. Ма

ђија некаквијема крпицама и бро

бошкама, река би е што зна. Мађијаш, не

вјерујем ти!

маждрпац, -пца, м, (најчешће пејор.)

момчурина, кршна а недовољно паметна

мушка особа. — Тешко ћеш се ти моћ но

дугачак. Љуштих стрешње, замало се не

сломих. Немо љуштит отoлен. 2. ошама

pити. — Љушти га по образу, па ће пре

стат. Љуштићу те, дијете, умири се!

М

сит с онијем маждрпцем, и виши је и јачи

о тебе.

мажибрада, -е, ж, подваљак у свиње,

сланина око свињског врата, парче те

сланине. — Мажибрада се от прасета, ка

се закоље, обично помијеша са оном сит

нежи и исприга се ка се прасе раскасапи.

Пржили смо од мажибраде ка смо закла

ли вепра. Мажибрада се не остаља да се

суши. Најмасни дио прасета је мажибра

да. Послала сам мажибраду од онога гу

дета Мируни, нека се омрсе она ђеца.

мазгала, -е, ж. отвор, пушкарница у

зидовима старих кућа (више нема ни њи

хових остатака). — На спушке зидове су

биле све оне мазгале, рупе за топове,

пушкарнице и више рупе.

мазгалица, -е, ж, дем. од мазгала; по

родични надимак. — Нема више онија ма

згалица по кућа, са су све велики прозо

pи. Сви смо их звали Мазгалице.

мазгуљина, -е, ж. аугм. од маска. —

Вођаху натоварене некакве мазгуљине,

носиле су по двјеста кила. фиг. крупна и

незграпна особа; уп. магарчина. — Каква

је она мазгуљинa oд жене му, фала богу,

има јбј з бедра на бедро метар.

мазија, -е, ж. гвожђе, челик. — При

јед су клинови на дрљаче били од дрвета

а са су од мазије. У затвор су му прими

цали она врела гвожђа, оне мазије при че

лу. фиг. чврста, крута особа. — Мило је

био мазија о чоека. Петар бјеше крута уз

даница, мазија права.

мајде, речцама хајде. — Мајде богме,

ако дођете, наћемо нешто да се почасти

МО.
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мајка, -е, ж, фиг. добар човјек, особа

која другима чини добро. — Ђуро је био

љуцка мајка, свакоме је помога.

макалица, -е, Ж. кадар, снажан чо

вјек, надимак. — Ако идеш с овијем ма

калицбм, не бој се ни от кога. Јесте ли

чујали за Цала Макалицу?

макања, -е, ж, нејака, млада особа,

дијете. — Макања је она још, рано јој се

удават. Дошла је с онијама макањама из

Метохије. Чувала је макање дома, нигђе

није излазила, пазила је петоро — све јед

но другоме до уха. Поскапаће ми оне ма

кање од глади зимус ако останемо бес

краве.

макањица, -č, ж. (дем, и хипок.) мала

макања, мања од осталих. — Не ћера(ј)

га да коси, макањица је он још фиг. (пе

јор.) особа која жели да се представи

слабашнијом него што јесте, њежнијом

него што је, која хоће да истакне своју

суптилност и сл. — Би да се уда Миле

нина макањица.

макаронаш, -а, м. улизица (према

онима који су били у добрим односима с

Италијанима као окупаторима у Другом

свј. рату, који су „јели макароне“ доби

јене од Италијана). — Сви га знаука ма

каронаша у рат, нека сад ништа не прича.

Макаронаше смо звали оне што су били

пријатељи Талијана у рат.

макароне, -бна, ж. pl. t. врста па

ште. — Не прича, знамо ми ко је с Та

лијанима куса макароне. Веле да се Та

лијани највише ране макарбнама. Свари

ла је макароне са скорупом.

маки, узв. мичи, макни, узречица у

значењу „ништа од тога“, „то не ва

ља“... — Маки то тамо! Маки, немо ме

ш њима изједначават!

макиња, -е, ж, (заст.) 1. машина. —

Купила сам макињу за шивење. Има ли

воз оспријед макињу? 2. шибица. —

Имаш ли макиње да запалим, нестала ми

је усека.

макињача, -е, Ж. Машина; уп. маки

ња 1. — Милка је имала макињачу син

герицу што јој је Новка купила послије

рата одмах.

маклијен и маклијен, -а, м. врста

дрвенасте биљке (Аcer sampestre), књен;

уп. клијен 1. — Они два маклијčна у лозе

су већ порасли, могу се од њих розге čећ.

мала, -е, ж, (супстантивизовано) 1.

дјевојка, дјевојчица. — Нека ти, мала,

спремање за игранку, млада си ти још за

то! 2. ситница, мали узрок. — За малу би

ти нос окинуо.

малачко, прил, мало, у малој количи

ни; кратко (временски). — Донеси ми

малачко грожђа, али онога рејавбга. Си

јена сам наша само малачко ове године.

Сачекате ме малачко, са ћу ја.

Маленжанин и Малензанин, -а, м.

мушка особа из Малензе (доњозагарач

ког села).

Маленжанка и Малензанка, -č, ж.

женска особа из Малензе (доњозагарач

ког села).

Маленза, -е, ж. село у Д. Загарачу.

малензачки, -а, -ö који припада Ма

лензи, који потиче из Малензе.

мали, малбра, м. (супстантивизовано)

дјечак. — Дође ми они мали Јованов,

тражио је блању да Јован нешто изблања,

Па сам му је дала.

малина, -е, ж. 1. купина (Rubus idae

иs). — Малине су добро родиле. Поčекла

сам ону малину кот смокве, само је смč

тала. Убрала сам једно три-четири кила

малина, оћу да правим шуруп. 2. мали

број мушких лица. — Малина ће ти доћ

тадер, е је заказана куференција. Није ка

што је очекива, нб му је малина дошла.

малит (се), малим (се), несвр. смањи

вати (се). — Фино закрпита рукав, немо

ми га малит. Сваке године се све више

малим, са сам млого мањи нбланак.
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маломоћан, -ћна, -ћно недовољно мо

ћан, нејак, млад и неочврснуо. — Мало

моћни смо ми да почнемо нову кућу.

Млађа шћер му је још маломоћна.

малопријед, прил. малочас, мало

прије. — Малопријед сам га чула како

виче на ђецу, а сад га тун нема, не знам

ђе бјде.

маљ, -а, м, 1. велики чекић. 2. фиr. не

спретна мушка особа. — Река сам ономе

маљу да дође, нб се њему залуду прича.

маљић и (ређе) маљиц, -а, м, мали

Лfalb, 1taЊlf ЉtaЉ Са кратком дршком; уп.

маца, мацола. — Све сам ово камење што

је у зид ја истеса маљићем. С маљица сам

зарадио пензију.

маљуга, -е, ж. 1, дрвена даска с руч

ком на једном крају којом се лупа веш (и

уопште текстил) при прању. — Пријед

се маљугбм добро прала роба. 2. фиг. при

глуп, неотесан и груб човјек. — Сретох

ону маљугу од Николе, не зна ми рећ ни

„Помоз ббГ“.

мамит, мамим, несвр. 1. привлачити

обећањима. — Најлаше ми је овце мамит

сољу, тадер за мном трче ка маните. Не

мами ту ђецу и не лажи их, 2. лукав

ством од некога нешто добијати. — Ка

сам била мала, Милица ми је све мамила

што сам добијала на дар.

мана, мане, ж, недостатак, фалинка.

— Није та ђевојка ни пот каквијем фаља

ма и манама, нб се слободно жени ш

њом. Била је под некаквом маном, па је

нико није стио.

манастир, -а, м. в. намастир.

манастирско, -öга, c. (супстантивизи

вано) оно које припада манастиру. —

Чували смо тадер живб на онбманастир

скб, и нико ни није ништа река.

манат, -а, -о таман, црн. — Фино ти

је оно манатб одијело, обучи га данас,

нећеш тако у народ. Бљеше манат у образ

ка да је преболова какву тешку болеe.

манатит, -им, несвр. тамњети, цр

њети; добијати боју земље (о болесном).

— Брзо манати штица у кућу ако се не

обои. Ове куповне ужице манате а не

pђау, сваке неђеље их перем пепелом.

Манати они стог, боим се да не продpe

вода у њега. Нешто Јбвó манати у образ

у задње вријеме, да није болесан. Манати

ми прс буђен ђе сам се ударио.

манато, прил, љуто, жестоко, пога

но, немилосрдно. — Манато ми је магаре,

не може му нико ништа без ја.

мандара, непр. изр, тандара мандара

којешта, будалаштина.

мандарање, -а, с. гл. им. од манда

рат, уп. тандарање. — То није причма,

то је мандарање.

мандарат, -ам, несвр. млатарати, га

лалити, причати којешта; уп. тандарат.

— Не мандара(ј) свашта! Боже мили, како

Н. мандараше на покајање Мијајлово.

манина, -ине, ж, наруквица; уп. бе

лензука. — Купила Новка унуки манину

и огрлицу па јој метнула да буде љеша.

манисат, -шем, несвр. налазити ма

ну, налазити недостатке. — Моја ђеца

манишу оно што ми ијемо, оће све ку

повнб. Манисала је више од десет проса

ца, сад је више нико неће и може остат

осталична.

манит, -а, -о који је ненормалног по

нашања, осоран, немиран, недисциплино

ван, махнит. — Драге Манита није нико

га дирала, само је причала и псовала. Овб

дијете је манито, одрто.

манитов, -а, м. онај који се понаша

ненормално, беспризорник, луд, махнит

човјек, спадало, шаљивчина, онај који се

грубо шали. — Имау манитова у кућу, па

им нико не долази. Водили су онога ма

нитова из Доњега поља под Острог, али

му ништа није помогло. Нијесмо се мо

гли одбранит од шала онога манитова од

Илије. Чува се онога манитова исПрисо

Ја.
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манитоват, -ујем, несвр. понашати

се нерегуларно, бити исувише слободан

у понашању. — Немо тамо манитоват,

мали, нб се фино понашај! По цио дан

манитује по овија долина ж ђецом.

манитуља, -е, ж, луда, махнита жен

ска особа; она која се понаша слободно,

женско спадало, шаљивчина; уп. мани

туша. — Сретох ону манитуљу из Брда,

препала сам се. Пази се да те она мани

туља не уфати! От приче оне манитуље

забољеле су ме уши. Милица је права ма

нитуља, она не гледа с ким се и како

шали, све нешто зановијета.

манитуша, -е, ж. она која је махни

та; она која је слободна за свакојаке ша

ле; уп. манитуља. — Је ли му додила она

манитуша из Марковине? Имали смо сви

крепат от смијеха čедећи и причаући с

онбм манитушбм Веселиновом.

манут, манем, свp. I. 1. извести сто

ку у пашу. — Мани овце у Гођене! Ма

ните ту телад у долине, дако што попасу.

2. отјерати, одбити од одређеног мје

ста. — Мани ту прасад испре прага! Ма

ните козе из обора! II. - се ослободити

се нечега, напустити (нешто), остави

ти, одбити се (од нечега или некога). —

Мани се њега, зар га не знаш! Маните се

великија школа, научите нешто за рад!

Мануо се старбга друштва, доша је себе.

Ако се манеш ње, оженићемо те

наљешом ђевојкбм из Загарача.

мањкават, -јем, несвр. недостајати,

нестајати, фаљивати, бивати украдено.

— Никад ми пријед није мањкавало

ништа от ствари, а откако је она дошла,

почело је. Тамо ти ништа неће мањкават

ка овођен.

мањкаменат, -ента, м. недостатак,

оно што недостаје, немање, замјерка. —

Цијеле зиме нијесмо били ни у какав

мањкаменат, ништа ни није фалило.

Мука је кад је мањкаменат од леба, а

пушти ти луксуз. Ни у што не осећам

мањкаменат до у здравље, свега другога

имам. На мањкаменат смо од пара. То

што нема млого имања није му никакав

мањкаменат кад има добру службу. Ми

лован је момче без мањкамента.

мањкат, -ăм, свр. нестати, загубити

се, бити украден, фалити. — Мањкале

су јој неке паре па сумља на онога

млађега. Мањкало ми је живоме сијена.

марагун, -а, м, 1. мајстор. — Од

нашија приједнико није био чесов мара

гун ако није зида или што радио миштри

jбм. 2. спадало, вјешта особа. — Велики

си ми ти марагун, свашто знаш и свакоме

умијеш да доакаш.

маракнут (се), -нем (се), свр. полије

pити (се). — Маракни то дијете отoлен.

Маракнуо сам га ондолен. Маракни се

тамо мало.

марач, марча, м. мјесец март (раније

само 1. март). — Што сте се згријали ка

мачке о марчу?! Лозе се режу млого при

је марча.

марва, -е, ж, 1. стока. — Оћемо ли

више пуштават ову марву на попас, по

цркаће данас. 2. фиг. они који не знају, ко

ји не умију; они који су лошег карактера.

— Нема у ту кућу чељадета да ишта зна,

све је то марва незнавена.

марвени, -а, -ö који се односи на

марву, који се тиче марве, који припада

марви. — Додио је марвени доктор да

лијечи краву. Оно су марвени прашкови,

не дају се чељадма.

марвинче, -инчета, с., зб. марвинчад

једно грло домаће стоке: младо у стоке.

— Чувамо пешес марвинчади и то је све

што имамо. Оћеш ли то на пазар с тијем

марвинчетом?

маргин и мргин, -а, м. граница изме

ђу двије површине земље, медник, међаш,

најчешће је то избочина земљишта из

међу двије површине, од којих једна има

виши а друга нижи ниво, може бити и

ширине неколико метара. — Пуне су

грожђа оне лозе у маргин. Између нас је
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велики маргин. Цијелијем маргином је

усадио смокве. Ми га зовемо и маргин и

мргин, и он није вазде граница.

марит, марим, несвр. 1. (обично у не

гацији) прихватати нешто, бити чему

наклоњен, имати позитиван став према

нечему. — Не марим ја за ракију више нб

за лањски снијег. 2. (обично у негацији)

сметати. — Не мари што сте пошли у

болницу да је видите. 3. одобравати;

бринути се. — Мари она за родитеље ка

пöиједна друга.

марифет, -а, м. вјештина, умје

шност, лукавство, марифетлук, вјешта

особа. — Бјеше Јошо велики марифет,

свашто знаваше. Треба ти велики мари

фет да лисицу уловиш. Марифета, људи,

што учиње синоћ Мирко. Марифет је њи

хова работа, тун се мимо њих нико не

може снаћ. Нема марифета у наше село

ка што је Блажо. Марифет од ђетета, тако

ми бога.

марифетлук, -а, м, вјештина, спрет

ност, сналажљивост, смицалица, лукав

ство, подлост. — Тешко је достић

Душанов марифетлук у израду буpила.

Велики је марифетлук доћ до њега, треба

да пређеш сто препрека. У циркус чине

све некакве марифетлуке. Пун је марифе

тлука, не можемо га смирит. Немо ми

просипат марифетлуке, но збори ка чеља

де. Не може његове марифетлуке нико

уфатит. Чува се Милановија марифетлу

ка.

марјаш, -а, м. стари ситан новац:

новац који има малу вриједност. — Не

ваља ти та бритва ни марјаша, не можеш

се ш њом обритвит.

Марковина, -е, ж. село сјеверозапад

но од Г. Загарача.

марковински, -а, -ö који припада

Марковини, који потиче од Марковине. —

Усадио сам марковинску кртолу, она

бђен добро рађе.

Марковљанин, -а, м. мушка особа из

Марковине.

Марковљанка, -е, ж, женска особа

из Марковине.

мармулада, -аде, ж. мармелада, пек

мез. — Свако јутро прије нб што пођу у

школу ја им намажем мармуладбм по

кришку леба и то им је предpучак.

Мартинић, -а, м. мушка особа из

Мартинића (краја у Бјелопавлићима).

Мартинићанка, -е, ж, женска особа

из Мартинића.

мартиницки, -а, -ö који припада Мар

тинићима, који потиче од Мартинића.

мас, масти, ж, масна материја доби

јена топљењем сланине. — Истопила сам

сву сланину и горњицу, добила сам више

о десет кила масти и доста жмира.

масак, маска, м, мазга мушког рода.

— Покојни Јовица је има маска каквога

није било у ве крајеве. Поша је с маском.

у млин.

масан, -сна, -сно који у себи садржи

масноћу. — Шаруљи је ове године масни

ја варевина нб пријед. Маре је вазде си

рила масни сир. фиг. замашћен, прљав, —

Масан ти је та колијер от канота, не

можеш га тако носит.

масаница, -č, ж, јело од издробљеног

хљеба који се пржи с машћу („тврда“

попара). — Наио сам се јутрос масанице

од умертиновога леба, није ми мрзнија

била от печења. Милија ми је масаница

од умертиновога нб од шеничнбга леба.

маска, -е, ж. мазга; уп. мула. — Уда

рила га Бошкова маска, имала му је сло

мит ногу.

масло, -a, c. масноћа која се добија

метењем свјежег слатког млијека,

мљечни маслац. — Измели смо овога про

љећа више от пет кила масла, изр.

освештат масло казнити, истући. —

Само да ти дође отац, он ће ти освештат

масло!

мастика, -е, ж, младо слатко вино,

шира. — Може се чоек опљанит и од ма
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стике. Неки вино одливау још док је ма

стика, па потље остане слатко.

мастит, мастим, несвр. П. 1. бојити,

фарбати. — Мастила сам јаја, па су ми

руке црвене. Не могу, морам да мастим

џемпер, поблиједио је. Јеси ли ти масти

ла рашу или си је тако купила, 2. чинити

масним. — Пази, мастиш капот! II. - се

1. фарбати се. — Што се све мастиш, али

не можеш ка остале ђевојке да се не

боиш. 2. омашћивати се (машћу или чим

сл.). — Мастиш се такб, тешко ћеш се

умит, 3. хранити се масноћом. — Масти

те ли се чим? Мастимо се богато, прасе

је било фино.

материце, -ица, ж. pl. t. дан мајки,

тада их дјеца спутавају (вежу) и треба

да се откупе (тј. да их нечим дарују) да

би биле одвезане. — Ка смо били мали,

вољели смо и материце и патерице па су

ни и отац и мајка морали дат дар, а то је

обично био цукар или дуња.

матика, -е, ж. мотика. — Ниједан ми

рад није тежак, али матиком не волим да

работам ништа.

матица, -č, ж. 1, плодна пчела у ко

шници. — Кад умре матица, нема у уља

ник меда. 2. главна биљка, од које се гра

нају помоћне. — Матица овој лози је

упрах поткошћелу, видиш ли колико се

раширила. 3. поријекло, мјесто порије

кла. — Наша је матица у Братoножиће. 4.

средишњи ток ријеке. — Кад устане

Сушица, матицајбј је брза, све носи.

матрак, -а, м. 1. ништа, нешто без

вриједности. — Тун ти ни матрак неће

родит, то је слаба земља за дуван.

Добићете од њега матрак, та није богу та

мјана да. Пушти те тантаре и матраке, нб

прича што је било у пријатеља. Купила

сам некаквија матрака, само што сам

паре потрошила. Је ли ти донијела тетка

кои матрак? Не, вала, ни матрака. 2. не

карактерна особа, лош човјек. — Умало

се не побих с онијем матраком. Не иди

с онијем матраком, никад у њега чојства.

Нема тун чељадета осим голија матрака.

Не задијевајте тога матрака нако да ве

обрука. Чува се тија матрака.

матрачење, -а, с. гл. им. од матра

чит. — Мани се цијелбга живота ма

трачења, почни нешто озбилно да рабо

Таш!

матрачина, -е, ж. 1. некарактерна

особа, ништа-човјек. — Онакве ма

трачине надалеко нема. Повезала се с не

каквом матрачинбм из Босне. 2. нешто

штоје мале вриједности, нешто безври

једно, ништа-роба. — Не узимате свака

кве матрачине, нб купите нешто да ваља.

матрачит, -им, несвр. радити безври

једне ствари, лоше се понашати, лоше

радити, ситничарити, лоше, неискрено

поступати, причати којешта, псовати.

— Немо да матрачиш, но ако оћеш фино

да се погодимо. Не матрачи но лијепо

прича! Што матрачите ви двоје, можете

ли се уозбиљит! Све је било лијепо док

Милан поче да матрачи и псује Јованку.

матрачит се, -им се, несвр. псовати

се. — Ето се матраче они двоица у доли

не, пођи нећеш ли их смирит, да се не

побију. Матрачит се значи добро се псо

ват и свађат.

матуфит, -им, несвр. постајати не

способан за размишљање и просуђивање,

губити разум, сенилити (обично од ста

рости). — Матуфи из дана у дан, све је

несигурни у сећање. Матуфе ми они

старци, не знам што ћу ш њима. Видим

ја да ти све више матуфиш, почео си да

заборављаш.

маћ, макнем, свр. 1. полијерити. 2. до

бити, стећи. — Пошто мpче ко што маче

(пословица). Макох и ја понешто из оно

га војничкога магазина.

маћа, -е, ж, киша која пада истовре

мено када грије сунце (наноси биљу ште

ту); уп. тоња. — Често овођен пада маћа

и штети лозама и другоме воћу. С маћом

долази свака болештина воћу.
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маћав, -а, -о који је напала маћа (о

биљци). — Маћаве су и лозе и сливе, мало

ће фрута бит.

маћат се, -ам се, несвр. добијати ма

ћу, тоњу (о биљци). — Нешто се ове го

дине лозе млого маћау, велика им је вла

Га.

маћ се, макнем се, свp. скрајнути се,

помјерити се. — Маки се искуће док

прође ова фртутма.

маћеха, -е, ж. очева друга жена. —

Слагала се с маћехбм ка да јој је мајка,

добра је то жена била.

маукат и мјаукат, -чем, несвр. огла

шавати се м{j}ауком (о мачки). — По ци

јелу ноћ маучу нечије мачке око куће.

Што но мјаучу она мацад.

мауна, -е, ж. 1, чаура у којој је плод

поврћа (пасуља, леће и сл.), махуна. —

Мауне на ови пасуљ су тврде. На шарени

пасуљ мауне су танке. 2. боранија. —

Наио сам се мауна и меса.

маур, -а, м. печат. — Удари ми на

књижицу маур и пушти ме. Ђе ти је маур

на ову потврду?

мафиш, -а, м. нешто што је без ври

једности, ништа; уп. матрак 1. — Оли

ми што купит у Град? Купићу ти

мафиша, немам ђе паре трошит но да

тебе узимам чкpкалице. Нема на трешњу

ни мафиша.

мах, -а, м, 1. снага, залет. — Никад

му ђеца нете имат маха кад их онако са

бија. 2. (у прил. служби) тог момента,

тог часа. — Та мах ја нијесам знава е те

доћ, но сам потље сазна, изр. у више махбва

више пута. — У више махова је додила и

ништа није дознала. — пуштит, дат мах

омогућити. — Ако им не даш маха, не могу

напредоват. — на махове с времена на ври

јеме, с прекидима. — На махове га пуште

болови, па га опет заболи.

мах, -а, м, 1. маховина. — Неке тице

оплијећу гњијезда од маха с камена или

з дрвета. Мах те спопа! (фиг, у клетви).

2. ситне длачице по лицу које се не брију.

— Све јој се по образу види мах, омршала

је.

мац“, -а, м. и маца“, -č, ж. руковет,

мањи сноп (слалне, жита, прућа и сл.).

— Таман сам била пожњела неколико ма

цбва шенице, кад ми јавише да морам

кући. Донеси ми двије-три маце оне сла

ме згумна.

мац“, -а, м, шпил (карата за игру). —

Оћемо ли с новијем мацом да играмо,

старе се познају. Купио ми је Николамац

карата, ваљау пара.

мац, узвик за тјерање мачака. — Мац

öтолен, мачка, попили ти га ђаоли!

маца“, -е, ж, већи чекић (0,5 kg и ви

ше); уп. маљић, мацола. — Искова ми је

они Циганин на Град лијепу мацу, е ми

се стара била више истрошила. Ану ми

дода ту мацу да отешем ови кам. Маца

је тежа от чекића а лаша од маља.

мацакан, -а, м. бадаваџија, шаљивџи

ја, беспосничар. — Пуште се мацакани по

пољу и нагрде лозе, а стари им не ударау

у траг.

маце, мацета и мачета, с., Зб. мацад

и мачад младунче мачке. — Мачка не да

мачету да посе. Окотила је троје мацади.

Имамо више мачади нб телади.

„ мацињак, -а, м, мачји измет. —

Откуђ су по кући оволики мацињаци?

Очисти мацињаке с пода, видиш ли е

мачка све нагрдила.

мацит се, -им се, несвр. рађати ма

чад (о мачки). — Ова мачка се маца сваке

године по два пута.

мацола, -е, ж, већи чекић (0,5 kg и ви

ше, али мањи од маља); уп. маца, маљић.

— Не мош то чекићем заклинчит, треба

ти мацола е су клинчеви велики. Замћсли

ти, прецијепила ми се мацола на двоје.

мачуга, -е, ж. мотка, већи штап, мо

чуга. — Изударала га је некаквбм

мачугом, неће му падат нам више никад



маџарија— мезгра 225

да је задијева. Удари ме оном мачугом,

има ми руку сломит. Што носиш толику

мачугу, от кога се браниш.

маџарија, -е, ж, врста металног нов

ца за вријеме ропства под Аустроугар

ском у Првом свј. рату.

машала, узвик браво, тако је.

машина, -е, ж. мах, маховина. —Спо

пала га некаква машина у образ, река би

е болесан. Смокве и праске имау машину

док су зелене.

машит (се), машим (се), свр. 1. попе

ти се (обично на магаре или коња, али и

на дрво...), појахати. — Машила се ђево

јана на магаре и тако иде про село. Оли

ме машит на коња да мало јашем?

Машила сам се на коња и тако сам доја

хала зГрада. Маши се на трешњу и убе

ри коју. Што си се машио на та крш, сту

ден је, преладићеш! 2. дохватити, узе

ти, покушати да се дохвати, да се узме.

— Немо које да ми се маши за оне смокве

с ћу му руке оčећ!

машице, -ица, Ж., pl. t. метална дво

крака справа за подстицање ватре и

прихватање жара и угљевља. — Некад

су правили машице од расцијепљенбга

дрвета, али ја их нијесам запамтио, са су

све гвоздене.

маштрање, -а, с. гл. им. од ма

штрат. — Никакво јој маштрање неће

помоћ, он оће да се ожени з другом.

маштрат и маштрат, -ам, несвр. об

мањивати, опчињавати. — Маштрау га

ове ђевојке по селу, кад је ш њима,

ништа не оčећа, можеш ш њим чињет

што те воља.

машче, машчета, с младо у мазге. —

Ово ће машче брзо моћ да се самари, фиг.

лукаво и непослушно дијете. — Не шће

ме оно машче Јованкино послушат.

медеџина, -ине, ж. медикамент, ли

јек. — Давали су ми доктори свакакве ме

деџине и ништа ми није помогло.

медник, -а, м. ознака међе два има

ња, међаш. — Највише медника имамо с

Мусом, доста долина ни се граниче.

медо, -а, м. 1. хипок. од медвјед. 2.

фиг човјек који много воли мед, у том

смислу и надимак, човјек жућкасте боје

косе.

медовина, -е, ж. сок од прокуваног

леда с водом, посебна врста напитка. —

Напили смо се ове године медовине ка

никад.

медбња, -е, м. сладокусац, човјек који

воли мед и слаткише, у том смислу и

надимак. — Велики је оно медоња, не

можеш ти за њега направит никад доста

колача.

међа, -č, ж. 1. граница. 2. немалтери

сани зид; уп. сувомеђа. — Озида је Саво

ону међу на Бобовиште што се била

обурдала.

међаш, -а, м. гранични камен, медник.

— Била су два међаша између нас и Или

је, један на једну а други на другу банду

долине.

међедина, -č, ж. 1. аугм. од међед. 2.

огртач од коже са длакама односно ву

ном, који личи на медвјеђу кожу. — Огр

нуо бљеше некакву међедину, па му не

бљеше студено. 3. медвјеђе месо. — Веле

е негђе ију и међедину, и то је, кажу, уку

сно месо.

међусобица, -е, ж. свађа, сукоб. —До

сад нијесмо имали грке а камоли међусо

бице, живљели смо ка једна фамилија.

мезгра, -е, Ж. танки слој опне дрвета

испод коре, између дрвеног дијела и коре

дрвета (уочљив посебно у прољеће, на

почетку вегетације). — Она мезгра од

врбе ка се остpуже може да се вари ка

чај. Стружемо мезгру, оно испот коре, од

јасена, сушимо је и дајемо крави са

сплачинама. Од мезгре ми правимо лику,

али само од кошhеле. Зецу је на(ј)милија

мезгра кад глође дрво. Свакб дрво је по

кривено мезгром, па потље кором.
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мезграт, -ам, несвр. добијати мезгру

(о дрвету). — Фино је ове године липа

мезграла, биће добра лика за лозе.

мек, -a, -o 1. који није тврд, 2. који

није љут, који није оштар, који не на

дражује (слузокожу и сл.). — Оставио

сам ракију меку, свега дваес гради. Што

ти је ови дуван мек? Благо и меко сам

ове године оставио вино.

мека, -е, ж. 1. влажно и „меко“ ври

јеме, погодно за неке радове, нарочито

на сортирању сувих листова дувана и сл.

— Ео неколико дана је мека, па смо ка

лопили дуван. На меку је тешко закршат

умертин. 2. мекет коза. — Цијелу ноћ се

чула мека козе, да није што болесна.

мекет, -а, м, вечање (о козама). —

Чује се у Присоје мекет нечија коза.

мекетање, -а, с. гл. им. од мекетат.

— По цио дан сам слуша мекетање коза.

мекетат и мекетат, мекећем, несвр.

вечати, вречати (о козама). — Мекеће

јарица, виђи што је. Што би козама те су

мекетале цијелу ноћ?

мекине, -ина, ж., pl. tantum љуске од

жита које се добијају просијавањем

брашна, трице, мекиње. — Ка се меље на

жрвњи, има доста мекина. Не ваљау оне

државне мекине ништа.

мекнут, -нем, свр. осјећати нечему

мекоћу, не бити љут, тј. јак (нпр. о ра

кији), изгубити оштрину. — Нешто ти

мекне ова ракија, мога си је оставит мало

јачу. Вријеме је мало мекнуло, нема

више смрзлица.

мекопут, -a, -o 1. који је осјетљиве

коже (пути), мекопутаст. — Мекопута

су ми сва ђеца ка и ја, лако им се кожа

ожули о сунца. 2. осјетљив, срамежљив.

— Мекопуто чељаде не умије ни да се

брани.

мекопутас, -ста, -сто 1. који је осје

тљиве коже. — Сви смо ми у фамељу

мекопутасти, лако ни сунце опpли кожу.

2. осјетљив, њежан, наиван, човјечан. —

Мекопутасти су сви у кућу, мош им све

понијет, ништа ти неће рећ. Не ваља ме

копутасто чељаде, свако се на њега ис

треса. Мекопутастаје, не умије се бранит

од мушкараца. Мекопутас је, ниједну не

зна одговорит. Мекопутасти сте, па сте

пристали.

мекосрц, -а, -о који је „меког“ срца,

доброћудан, добродушан, осјетљив, уп.

мекосрцас. — Мекосрци смо сви ми у фа

мељу, лако се заплачемо.

мекосрцас, -ста, -сто који је „меког“

срца, доброћудан, добродушан, осје

тљив, уп. мекосрц. — Мируна је била ме

косрцаста и болећа мимо друге.

мекушан, -а, м. попустљива мушка

особа, мекушац. — Неће ти Миро ништа

помоћ иако је на положај, таквијама ме

кушанима је најважнија влас.

мелеман, -мна, -мно доброћудан, „пи

том“, благ као мелем (о особи), који је

угодног укуса и мириса, пријатан (о јелу,

пићу, воћу и сл.). — Није било мелемни

јега чоека од твојега ђеда Радована Ђуро

ва. Вазде је њој млијеко мелемно.

мелемник, -а, м. благородна, добро

ћудна мушка особа, добричина. — Мало

је мелемника у вб племе било ка што је

био Ђоко, свакоме је учинио добро и

поштено.

мелеон, -а, м. милион. — Продали смо

два рала ливаде за три мелеона.

менгеле, -ела, ж, plit. посебна врста

великих клијешта којима се могу стеза

ти и предмети већих пречника, менгели.

— Клијешта су мала а менгеле велике.

мерак, -а, м. воља, жеља, интерес.

— Био ми је велики мерак на телевизор,

али га нијесам има за што купит.

мераклија, -е, м. мушка особа која

има постојану жељу за нечим и то ис

пољава пред другима. — Радован је био

мераклија — и за пиће, и за људе, и за

жене. Мало је било мераклија за друштво.

ка што је био покојни Томаш.
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мерачит, -ачим, несвр. 1. имати во

љу, жељу за нешто или за нечим: бити

у вољи, у мераку. — Одавно Милан

мерачи на Милицу, изгледа ће је запро

сит. Мерачи Марко на Миличино имање,

а не на њу. Ето га ђе мерачи у лозе —

ови гроз оћу, ови нећу. Волим овакб да

мерачим, ти да читаш а ја да слушам. 2.

процјењивати, посматрати. — Мерачим

ово теле, процјењујем колико је тешко.

Мерачим нешто они стог колико има у

њега бремена сијена.

мeрeмечит, -им, несвр. тући. — Сва

ки дан га меремечим дома, али ништа не

помаже.

мес, метем, несвр. мести, чистити.

— Оли ти јутрбс мес кућу али ја?

мес се, метем се, несвр. помијетати

се, излагати се хладноћи. — Ајте у кућу,

немоте се мес наизван. Мели смо се зи

мус без дрва, намучили смо се.

мес, метем, несвр. 1. правити масло

(од млијека). — Метем сваке године по

неколико кила масла за ђецу. Не умијем

ја, ђаољом, мес масло, никако да

свјештим они стап. 2. мијешати брашно

и воду у циљу прављења јела (качамака,

каше и сл.). — Метеш ли ти качамак или

жена ти? Метем скроб за прасад.

месојеђе, јеђа, ж., pl. t. посљедња не

дјеља фебруара, недјеља уочи поста. —

Ти си се родила око месојеђа, не знам

тачно коега датума.

метат, мећем, несвр. 1. стављати. 2.

испаљивати хитац из пушке. — Мећу

пушке по Бандићима, што је оно, фала

Богу? Метаху Јеленини сватови пушкама

Вељијем пољем. Не мећи исте пушке,

очи ти се изметнуле!

метвица, -е, ж, врста миришљаве

траве, нана (Mentha). — Баба Виča je

увијек у чорбу метала метвицу, е од ње

чорба фино замирише.

метиљ, -а, м. цријевна болест ситне

стоке и паразит који је изазива. — Пуне

су ми бвце метиља, негђе су се ометиља

ле. Метиљи се налазе у баровитб зе

мљиште.

метиљат се, -ам се, несвр. разболије

вати се од метиља. — Сваке године ми

се овце метиљау доље у Луг.

метнут, метнем, свр. 1. ставити. —

Метни му у торбу два кила грожђа за ус

пут. Ко ти је метнуо минђуше у уши? 2.

изметнути, опалити метак. — Метнуше

двије пушке у Малензу и престаде пуц

њава.

мећа, меће, ж, храна која се замете,

која се помијеша свињама у каквој посу

ди. — Замети мало меће гудадма, гладна

су. Затворен је вепар по цио дан, само

му дајемо мећу и по мало ђетелине.

мећава, -е, ж, невријеме, вјeтaр с ки

шом, вјетар са сниjeгoм. — Што сте се

ломили по овој мећави данас, могли сте

причекат да се мало вријеме прољепша.

мећавица, -č, ж. рогљасто дрво које

служи за мијешање каше, разлиетач за

кашу. — Изгубила се она мећавица за

скроб, убери о тија шипковина и направи

једну, оћу да варим скроб.

мећаница, -č, ж, дрвена справа (полу

га) за метење масла — На дну мотке је

проширење или дрвени круг-плоча, тиме

се лупа у стапу лLлијеко и оно се тако

измути док се издвоји масло. — Мећани

ца је штап с коим метемо масло.

мечат, мечим, несвр. 1. мекетати,

вечати (о козама). — Изгледа коза мčчи

без воде. Е, неће ми, вала, више мечат,

заклаћу га. 2. постајати мекши. — Јеси

ли оčетио како полагано мечи ова ракија?

мечит, мечим, несвр. приштити гро

жђе у бачви да би се добило вино. —

Мечим ово мало остуљина. Данас ћемо

да мечимо грожђе, оћу да видим каква

му је мастика. фиг. тући, ударати. — Сва

ки дан га мечи, али му ништа, изгледа,

не може, толико је усбван.
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мигољит се, -им се, несвр. мрдати,

непримијетно се покретати, змијасто

се кретати. — Све се мигољи ка спава.

Нешто се мигољи проз сламницу, да није

каква баручина, ану виђи. -

мижђет, миждим, несвр. струјати,

тећи танким млазом, једва чујно (о во

ди). — На Вучи студенац вода теке што

мижди, скоро је пресушила.

мијена, мијене, ж. Мјесечева мијена.

— Почећу да их режем око мијене. изр. с

мијене на уштап повремено, каткад, ри

јетко. — Ти се, изгледа, купљеш само с

мијене на уштап.

мијех, -а, м. одрта кожа с овце или

козе са затвореним отворима (на нога

ма, предњем и задњем дијелу). — Скупи

ла сам од прољетбс пунан мијех скорупа,

још га нијесмо начињали. Милош је у ви

гањ има они мијех што је ш њим распа

љива жар.

Мииогбе, -ста, м. село у Г Загарачу

и заселак у Д. Загарачу.

мииогоски, -а, -ö који припада Мио

госту, који потиче од Миогоста.

Мииогоштанин, -а, м. човјек из Ми

Огоста.

Мииогоштанка, -е, ж, жена из Мио

госта.

микада, -аде, ж, врста одјеће, краћа

долама, сужена на појасу и са суженим

рукавима попут кошуље (популарна је

била послије Другог свј. рата, када се до

бијала од међународне помоћи преко Цр

веног крста). — Имала сам једну фину

èнглеску микаду ка сам се удавала, и

обичну рашу. Скоро сви смо имали мје

сто капота микаде.

Мики, Микбга, м. м. хипокористик.

милет, -и, ж. и -а, м, 1. мноштво осо

ба. — Колико је оне милети у Максима!

На Брдањол се побисмо с милетом Тура

ка. 2. никаква сорта, олош, несој. — Виђе

ли ти ону пасу милет!? Онаквога милета

*“ --

не виђех у мој дан. Не шће ми та паса

милет дат кило леба. Маки, све је то ми

лет ниједна.

милетка, -е, ж, лоша, зла женска

особа, женска особа лошег понашања. —

Маки, довео је ону милетку те се данас

калијеже с нашом фамељбм. И мајка јој

је била милетка, вазде је ш њом пуцала

брука.

милина, -е, ж, нешто што је мило,

што је драго, лијепо расположење, ли

јепо осјећање. — Милина их је онакб мла

де и веселе гледат. Воће је фино родило,

милина једна.

милит и миљет, милим, несвр., р. пр.

милио, миљела ићи врло лагано. —

Виђаху се нечесови камиони прео Бјело

павлића, милијаху ка коњска кола, дати

су натоварени млого теретом.

милит се, -им се, несвр. (само 3. ли

це) бити расположен, имати вољу. — Не

мили ми се више додит у ву кућу кад

више нема ко да ме дочека. Сад јбј се

мили да ради ка су подијелили имање.

Док је била она фукара, тамо ми се није

милило свртат. Ништа ми се не мили —

ни радит ни живљет.

милос, -ости, ж. 1. осјећање љубави и

наклоности. 2. дар. — Отпријед су не

вљесте ка су долазиле у рбд свакоме до

носиле милости, мајци, оцу, браћи и се

страма. Они дар што су невљесте али

ôдиве доносиле зва се милбс.

милосник, -а, м. особа коју воле сви,

умиљата мушка особа, љубавник. — Кад

је мали био, био је милосник цијеле фа

меље, а сад га нико не подноси. Имала

је та милосника на сваку банду.

милосница, -е, ж, женска особа коју

воле сви, умиљата женска особа, љубав

ница. — Свијема ни је била милосница,

но умрије млада. С којом си сад мило

сНИЦбм?

милушит (се), -ушим (се), несвр. ми

ловати (се), мазити (се), умиљавати
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(се), удварати се. — Милушите се ка

младунци. Милушила се она са многија

ма. Милушити се шћер уз оно момче из

Никшића, припази је! Што га милушиш,

њему треба страх а не глађење. Ова се

мачка све милуши чељадма око нога.

миљеник, -а, м. онај којега (сви) воле.

— Божо је био миљеник и фамилије и

села, свако га је волио ка да му је брат

али син.

миљеница, -е, ж. она коју (сви) воле.

— Ова ми је најмлађа миљеница, а миле

су ми и друге двије.

миљет, милим, несвр. в. милит.

мимо, 1. предлог покрај, поред, осим.

— Имамо ми и другија ђевојака мимо

Милице. 2. више од... — Био је учен

мимо људе.

минâвање и мињавање, -а, с. гл. им.

од минават и мињават. — Све су тигле

попуцале од камења од мињавања. Ми

навање је мучан поса.

минâват и мињават, јем, несвр. ми

нирати. — Јеси ли ти мињава ону греду

више куће? Ми смо минавали пут прео

Вражегрмаца ка се радила пруга.

минање и мињање, -а, с. гл. им. од

минат и лињат. — Минање је опасан

поса за онога ко му није вљеш.

минат и мињат, -ам, несвр. минира

ти. — Јеси ли видио како Мусо фино

миња оно велико камење, треба му кам

за кужину порет куће.

миниват и миноват, -ујем, несвр.

пролазити поред некога или нечега. — Да

ми нијесу брави минивали овудијен, не

знам ђе се ђедоше. Миноваше ли још сва

ТОВИ НИКолини?

минут, минем, свp. I. проћи, неста

ти. — Чи оно сватови минуше малопри

јед џадом? Минуле су смокве петроваче,

а проз мљесец ће нове. Мини поред Јо

вана и кажи му... II. - се проћи се нечега,

не учествовати у нечему. — Мини се та

квбга друштва, само ти може невољу до

нијет.

мињажа, -ăже, ж, кухиња организова

на за више људи, војна кухиња, менза. —

Сваки дан смо одили прео Мораче у

мињажу за јадо ручак, Талијани су ни да

вали. Бјеше на Крушевац цивилна

мињажа. Мињажа на пругу вараше све

некакву гершлу.

мир, -а, м. мирис. — Ова ти ракија

има неки мир, јеси ли пра казан? Не

могаше се од њезинбга мира и пудера

уљећ у кућу. Боже мили, какав мир има

она дуња у Вишњу. Наљеши мир има

липа ка проћета.

мираз, -а, м. оно што невјеста доне

се у дом (у мужевљеву кућу) из рода —

одјећа, намјештај, накит и др., а то је

и дио имања из рода који њој припада

или који добије. — Донијела је у мираз.

пуну кућу, а има у мираз и земљу пошто

нема рођене браће.

мирбожат се, -ам се, несвр. Љубити

се на Божић, поздрављати се на Божић.

— Ујутро на Божић се сви мирбожамо,

цјеливамо се и сретњикамо једни други

јема Божић, фиг. поздрављати се, тето

шити се, љубити се. — Ето се оно двоје

мирбожау јутрбс на зору.

мирит (се), мирим (се), несвр. успо

стављати добре, мирне односе, помири

вати се, прекидати свађу. — Закачили су

се око нечеса још давно, нијесу се мири

ли да ја знам.

мировина, -е, Ж. мир, тишина, спо

кој. — Ођен ми је мировина виша нб игђе,

тун се поштено изнаодмарам. Димно је у

ову мировину, ништа се не чује нако цвр

кут тица.

миса, мисли, ж. 1. мисао. 2. брига. —

Велика ми је миса што их још нема,

пошли су рано.

мисани, -а, -ö који размишља, уман.

— ДИćó је мисани чоек, неће он да рече

приједно размисли.
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мисир, -а, м, фиг. некаква обећана зе

мља, изузетно плодна земља (према Ми

сир, Египат). — Она ваша земља на

Почкаље била је мисир, вазде је рађала.

мисирача и мисирка, -е, ж, врста

тикве зелене коре, погодна за печење

(Cucurbita melopepo). — Неко их зове ми

сирке а неко мисираче, а то су тикве које

се пеку.

митрољез, -а, м. митраљез.

мића, -е, ж, штапин за минирање,

тељ. — Донио сам био искаменолома

два метра миће за минавање.

мицат, мичем, несвр. 1. 1. премије

штати, вући. 2. навијати, бити при

страстан, бити наклоњен. — Што сам

гођ рекла, никад није мица на моју стра

ну, нб вазде против мене. Миче на њего

ву руку. П. - се склањати се, скрајњи

вати се. — Ка су гођ дбдили Њемци, и

села су се мицали љуђи.

мишињак, -а, м, мишји измет. —

Пуно је брашно мишињака, у њега је, из

гледа, преноћио миш.

миштрија, -е, ж, молерска алатка,

мистрија. — Изравна прво миштријом та

малтер е ће ти потље бит све неравно.

мишћело, -a, c. плитка дрвена посуда

слична каци, али шира него дубља (попут

шерпе, али са конусним странама, не

што ширим према горе), служи за ноше

ње рубља на прање, ређе за ношење дру

гих предмета. — Успи у то мишћело ма

ло воде е ћу опрат чарапе у њега.

мјаукат, -чем, несвр. в. маукат.

мјесто, -а, с локација, насеобина, изр.

мјесто га не држи несталан је, нестаби

лан, не може да се скраси на једном мје

сту.

мјешавина и мјешавина, -е, ж. 1, не

што што је помијешано. 2. сир и кајмак

заједно помијешани (најчешће у мијеху),

врста мљечног производа. — Од јесенас,

èво, до Нове године имали смо мјешави

не да ијемо.

мјешина, -е, Ж. 1. велики мијех. —

Пријед смо често воду доносили с

Почкаљске јаме у мјешине, оне више, од

по дваес-триес кила. 2. велики стомак. —

Што си пуштио толике мјешине, здравије

ти је кад си мршав 3. лешина, нешто

труло (о животињи или човјеку). —

Боже ме сабрани, кад сам видио онблико

мјешина по тору што их је вук покла,

стужило ми се.

млад, -a, -o 1. који није стар. 2. који

још није ферментисан (о пићу, дувану и

сл.), који је свјеж (о јелу). — Опило га је

оно младо вино, преварило га је. Ништа

љепше није но млади скоруп и врућа

погача или умертинови леб.

млада, -č, ж. (супстантивизовано) не

вјеста. — Је ли каква млада Јбшöва?

младе, младета, с млада особа. —

Није се у Загарач рађало таквога младета

ка што је била она, но погибе, несретњи

ца, рано.

умладеж, -и, ж. омладина, млади људи.

— Имамо ми данас у Загарач фину мла

деж, ка никад пријед.

младеж, -a, M. биљег на кожи, обично

је тамнији од околне коже. — Је ли ти

излиња они младеж што си има на прси?

младика и младика, -е, ж. млад из

данак, млада биљка. — Почела је да се

суши џања, али јој је искоријена изникло

неколико младика. Те старије гране

заČечи а остави само те младике.

младит се, младим се, несвр. подмла

ђивати се (о човјеку и биљци), постаја

пи млађи (на изглед). — Младе се све оне

лозе што су биле почеле да се суше. От

како си се оженио, младиш се, све си

млађи и љеши, изгледа те жена добро

држи.

младуница, -е, ж, млада женска осо

ба, млада животиња, млада биљка. —

Лако је тебе ка те она младуница мази и

Пази!
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млака, -е, ж, проширење на ријеци

Сушици, топлије мјесто у текућој води,

чест хидроним на р. Сушици, уп, млачи

ца. — На Сушицу је доста млака, но су

све зарасле у локвање кат Сушица не

TeЧе.

млакоња, -е, м. неодлучан, неенерги

чан човјек, слабић. — Нећу, вала, одит за

онога млакоњу макар се не удавала.

млатачке, прил. пљоштилнице. — Из

ударала га је млатачке косијером, е јој је

био нешто грдно река.

млатимице, прил. пљоштинице. —

Поче да удара онакб млатимице косије

ром, када неће да сијече, а ја помислих

ë полудио. Изудара га је кундаком од

пушке млатимице, мислио сам е му је

сваку кос сломио.

млатит, млатим, несвр. П. 1. ударати,

тући. — Не млати то дијете, што ти је

скривило! Неја, ено га млате они двоица!

2. трести воће. — Млатимо сливе, не

можемо их брат ђаољбм, и овакве те ва

љат за ракију. 3. издвајати зрна из ста

бла (пшенице, пасуља и сл.) ударајући

прутом или мотком. — Млатили смо

раж, није тун било за вршидбу ништа.

Млатиш ли то пасуљ?4. правити масло

из млијека. — Млатим варавину за мало

масла. П. — се тући се. — Млате се по

цио дан, оће очи један другоме да из

ваде. Млатили су се јучен док их је крв

ôблила.

млатнут, -нем, свр. ударити, лупну

ти, треснути. — Млатни га једнијем

штапом да се овудијен не мота. Што нб

млатну горе на таван, чоче, да нијесу

мачке дошле на сланину.

млаћевина, -е, ж. 1. оно штоје оста

ло од биљке (пшенице, пасуља и сл.) по

слије вршидбе или млаћења. — Остало је

доста зрна у ну млаћевину, требало би је

претрес. 2. млијеко или вино помијешано

с водом, винчуга. — Свако јутро се напије

млаћевине од млијека па тако иде на

поса.

млаћеница, -е, ж. течност која

остане послије метења масла од млије

ка. — Ми од млаћенице киčелимо млије

ко, али не ваља. Ка се измете масло, оста

не млаћеница. С млаћеницбм питамо гу

дад. Јесу ли те частили с млаћеницбм?

(иронија)

млачит (се), млачим (се), несвр. угри

јавати (се). — Млачиш ли то воду да се

купљеш. Досад се млачило и још се није

згријало.

млачица, -е, ж. (најчешће у множи

Ни) завјетарно мјесто на р. Сушици,

мјесто гдје је вода мирнија и топлија;

уп. млака. — Свуђ поред млачица умер

тин је бољи.

мливо, -a, c. 1. жито које се носи за

мљевење. — Ћерам мливо у млин.

Доћерале ђевојке мливо у Слатину, па се

скупили момци. 2. самљевено жито,

брашно које је тек самљевено. — Ћерам

мливо из Слатине, самљела сам мало

жита за качамак.

млијеко, -a, c. укисељено млијеко. —

Више волим млијеко нб варевину, а оно

је, веле, и здравије.

млијеч, -а, м. зељаста, једногодишња

биљка (Euphorbia), чији је сок сличан

млијеку, употребљава се за тровање

(шамућење) рибе при лову, уп. млијечop.

— Понио је бреме млијеча да лови рибу

на Сушицу.

млијечит, млијечим, несвр. 1. ста

вљати истучени млијеч у воду у циљу

тровања (шамућења) рибе. — Млијечио

сам и ја на Мало и Веље купало и није

сам уловио скоро ништа. 2. узимати мли

јеко. — Нијесу ми га ђеца ове зиме мли

јечила, рано је запрагла крава а нијесмо

имали пара да купујемо варавину.

млијечор, -а, м. биљка Еирhorbia; уп.

млијеч. — Млијечором је забрањено ло

вит рибу, он потрује и крупне и ситне.

млого, прил. много. — Млого ми је

јада зада откад сам дошла за њим.
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млозина, -е, ж. мнозина. — Тражили

су је млозина и ниједнога није шћела

узет, сат ћука ка осталична.

мљацкат, -ам, несвр. пуцкетати је

зиком и уснама (пријелу и говору). — Кат

прича, све мљацка језиком. Не мљацка(ј)

но лијепо куса!

мљекар и мљекар, -а, м. кућица или

посебна просторија у којој се разлива и

хлади млијеко и убира кајмак, уп. мље

чар. — Свака кућа је прије рата имала

мљекар, а данас ни десета, нема живога.

мљекара, -č, ж, крава, овца или коза

која даје доста млијека. — Шаруља је

мљекара над другијама. Није у наше козе

било мљекаре ка шуте.

мљехир, -а, м, мокраћни лијехур (али

се име најчешће односи на свињски мје

хур од којега дјеца напумпавањем праве

лопту). — Ако будеш добар, даћу ти

мљехир од вепра. Испува ми је Жарко

мљехир, изби га. Не држи му мљехир

воду (о човјеку).

мљечар, -а, м. Посебна просторија,

обично кућица на дворишту за разливање

млијека, нека врста хладњака за млије

ко; уп. мљекар. — Мљечар ни је прије

рата вазде био пун, држали смо браве, а

сад је празан, па у њега више не разли

јевамо варанику.

мњават, мним, несвр. мислити. —

Што мниш, оће ли се заратит брзо? Мна

вали смо е ћете синбћ доћ да седимо.

Што ћу ја о томе мњават, виђећемо.

моба, мобе, ж. скуп више особа које

су дошле некоме да помогну у неком по

слу (бесплатно), бесплатна помоћ у не

ком послу. — Моба ми је прекривала

кућу. Покосићемо ти ливаду мобом. Јеси

ли носила моби ручак?

мобеник, -а, м. учесник мобе. — Има

сам више од тридес мобеника на копање.

Мобеници су ни све покосили. Код

Блажа је вазда било мобеника.

мобеница, -е, ж, учесница мобе.

мобиље, -а, с намјештај. — Јеси ли

ти све ово мобиље набавља? Имау велико

мобиље у кућу.

могутањ, -тња, -тњо и могућан, -ћна,

-ћно који је у моћи: богат. — Лако је

њима ка су онакб могутњи.

могућствен, -а, -о који може, који је

богат. — Нијесмо могућствени да

почнемо зидат нову кућу, а у ову се више

не може. Лако се њему возикат аутима

кад му је отац могућствен, па све плаћа.

модрикав, -а, -о који је блиједомодре

боје, модрикаст.

модрiћкас, -ста, -сто мало модар; уп.

модрикав. — Покрп томе ђетету главу,

али не видише му је нос већ помало мо

дpикас од зиме.

можданик, -а, м. (обично у множини)

даска за дно бурета, каце, бачве. — Мо

жданике за горње дно бачве можеш на

правит от чеса било, не мора од онога от

чеса су дуге и доње дно.

мозгаљ, -а, м. (каткад пејор.) човјек

који пуно размишља, који много зна; уп.

мозгоња. — Мало је мозгаља данас у За

гарач ка што је био поп Ристо. Ајде, мо

згаљу, ти ми ово израчуна ако можеш.

мозгоња, -е, м, човјек који пуно раз

мишља, који је учен; уп. мозгаљ. — Ве

лики је то мозгоња, не можеш се ти ш

њим носит ни у што.

мозгоњица, -е, м. ситан човјек, или

дјечак, који показује да размишља нат

просјечно. — Не можеш ти са ониjeм мо

згоњицбм, он води рачуна о свачему што

каже.

мокар, -кра, -кро квасан. изр. мокро

кумство кришено кумсиtво у цркви, кул

ство са водицом, мокра браћа другови у

пијанчењу.

молован, -а, -о који је уређен молова

њем. — Све су му камаре у кућу моловане,

и то их је молова некаквом чивитнбм бо

jбм. изр, моловане цревље ципеле са изра

зито сјајном кожом. — И приједје понеко

носио моловане цревље, а данас свако.
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моловање, -а, с. гл. им. од моловат.

моловат, -ујем, несвр. (ријетко у упо

треби) кречити моловањем. — Молова

ми је зидове у собу Перо и фино их је

уредио, добар је он мајстор.

мољи мољ, -а, м. мољац (инсект). |-

Изгризли су ми мољи они нови капот,

више се не може носит, а не може се ни

закрпит.

мољац, мољца, и мољац, мољца, м.

1. врста инсекта; уп. мољ. — Мољци су

ми нагрдили робу у шифуњеp. 2. фиг. ак

тивна, радна особа. — Није Нико био ра

ботник но мољац, по цио дан је радио

или око лоза или окб земље.

момица, -е, ж. слушкиња. — Вазде су

имали момицу што је помагала женама

пословат у кућу.

момче и момче, момчета, с., зб.

момчад младић, адолесцент. — Пробила

су некаква момчад пут прео оне долине

што сам је узгарио за кpтолу.

момчеце, -чецa и -чета, с. (хипок. и

дем) момчуљак, неразвијен, слабашан

младић. — Срете ме једно момчеце на

пут, учиње ми се испочетка е они Миру

нин мали. Теке финб је онбњен момчеце,

а није крив што није пораста виши.

момчуљак, -уљка, м. (понекад пејор.)

адолесцент, пубертетлија. — Лука ти је

већ момчуљак, оће ли скоро у гимназију?

Дође синоћ с некаквијем момчуљком, не

знам чи бјеше. Могла си наћ каквог мом

ка а не онога момчуљка.

мора, -е, ж. 1. нешто што је тешко

(обично психички), нешто непријатно,

притисак на човјеков психички живот.

— Притисла ме ео неко доба некаква

мора, ни спавам ни ијем, фиг. особа те

шка за сарадњу, незгодна особа. — Оно

је мора а не чељаде, никако с њим да се

нагодиш и споразумијеш. 2. задуха. —

Притиска ме мора сваку другу ноћ.

моран, -рна, -рно (чешће је у употре

би умбран, -рна, -рно) уморан, заморен.

— Свакб ми је от чељади овога прољећа.

мбрно, млого смо сви работали.

морас, -ста, -сто досадан, који „мо

pи“, који замара. — Морастијега чељаде

та нијесам гледала од Петране, удави те

кад ш њом збориш.

морија, -е, Ж. (заст.) 1. невријеме, те

шко, суморно вријеме, тмуша. — Уфати

ме једном у Морачу велика морија од

времена, изгледаше ка да ће се споит

небо и земља, а смрче се ка у поноћ, фиг.

намргођена особа. — Како се слажеш са

оном моријом од свекрве? 2. тешкоћа.

Уз жита нема чобанства, то је морија, све

пазиш ђе ће ти поарат. 3. помор, про

паст, несрећа. — Тешко је било под Ау

стријом, морија на сваку банду — глад,

смрт, грозница... Може настат морија

свега живога. Помиња је некакву морију,

некакав смак и Мато Глушац.

моријање, -а, с. гл. им. од моријат.

— Вала је доста више тога твојега мори

јања и кукњаве!

моријат, -ам, несвр. досађивати,

остављати тежак утисак. — По ваздан

морија из рожника и не да чељадима да

предану, све оће да зна што се ради. От

кад је знам, овако је моријала и тегијала.

мормулада, -е, ж. мармелада; уп.

мармулада. — Ови ти је пекмез љеши от

сваке мормуладе.

мöскбвка, -е, ж, врста пушке која је

добијена од Руса у току балканских ра

това. — Добисмо московке, биле су боље

од онија што смо имали, боље су

погађале. Пушка московка је била на

Глас.

мостина, -е, ж, прелаз на ријеци, газ,

неколика топонима на р. Сушици. — Кот

Почкаља на Сушицу има мостина колико

оћеш.

мостра, -е, ж, мустра. — Посла је

тата мостру од ракије да видиш допада

ли ти се, оставио би ти десет кила. фиг.

примјер лошег карактера. — Вала си се
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уфатио с оном мострбм ка да нигђе нема

ђевојке.

мохур, -а, м. печат, уп. мyр 1. — Уда

рио ми је они писар мохур на књижицу

от пореза да се зна е сам платио.

мошње, мошања, ж., pl. t. cjeменици

у мушкарца; уп. мудо 1. — Ударио га је

у мошње док му се стужило. Ми не зо

вемо муда мошње нако код чоека.

мрав и мраваљ, -а, м, 1. инсекат

Formicidae. — Пунан је ови леб мраваља,

што га нијеси у што замотала нб га овако

оставила откривенога. 2. фиг. врло радна

особа. — Кат почне да работа, то је мрав

божи, не умије престат да се одмори.

мразит (се), -им (се), несвр. сукобља

вати се (ријечима), свађати се. — Не

мрази ме с комшијама! Мразио се ти не

мразио, ја ћу и даље овакб.

мрамор, -а, м. 1. мермер. — Направи

ла је гробницу сву од мрамбра, коштало

је то млого. Само је плоча од мрамбра,

све је друго от цимента. 2. нешто далеко,

недостижно мјесто, невидбог. — Како

ћете живљет у они мрамбр, далеко от

свијета?3. провалија. — Ни гавран му ко

сти у та мрамбр неће наћ, 4. пропаст,

погибија. — Мрамор му је пука у Босну

за вријеме рата. Нека се чува да му не

пукне мрамбрђе у ону страну. 5. посебна

ознака за гроб, обично од издуженог ка

мена; гроб. — Тун су га убили и тун му

је мрамбp, види се с пута. изр. не знати

(некоме) ни гроба ни мрамора не знати

некоме мјесто смрти, погибије. — Није

му се знало ни гроба ни мрамбра.

мрамбрje, -а, с, непроходно, стрмо и

брдовито земљиште — шумовито и кр

шевито, или уопште непроходно земљи

ште. — Кренусмо проз неко мрамбрje, je

два се извукосмо из онога невиђбога. Она

банда Гарча ка Граду је сва мрамбpје, ту

дијен се не може проћ.

мрачак, мрачка, м. сумрак, први

мрак. — Таман се бљеше уфатио први

мрачак, кад аоли га.

мpва, -е, ж. 1, мрвица нечега, дјелић

нечега што је дробљиво (обично хране).

2. ситно парче дрвета, ситна гранчица.

— Покупи онија мрва испод лоза да про

пиримо огањ.

мрвица, -е, Ж. 1. ситна мрва. — По

купи те мрвице са столице да се не купе

мрави. 2. (обично у множини) сува гран

чица, ситно грање; уп. мрва 2. — Покупи

тија мрвица да наложим огањ. Донеси

коју мрвицу и метни на огањ, видиш ли

е нете да горе ова сирова (дрва) сама. До

неси из Гођена онија мрвица сувија, ва

зде их има у Доњи бор.

мргин, -а, м. в. маргин.

мрдалица, -е, ж, женска особа не

стабилнијег понашања, слободнија жен

ска особа, неморална женска особа. —

Није само она, све су јбј сестре биле ве

лике мрдалице ка оне, али су се фино по

удавале.

мрдање, -а, с. гл. им. од мрдат (се).

— Нека ти мрдање но се смири!

мрдат (се), -ам (се), несвр. (по)крета

ти (се) по мало. — Видиш ли е не мрда

нисучим, виђи је ли жив! Не види се ово

копање, ка да не мрдам с мљеста. Што

мрдаш ушима ка зец“. Не мрда се одавно

војска искасарне.

мрдит се, -им се, несвр. мрштити се,

мргодити се. — Што се мрдиш, нијесам

те поčека!? Čна се све мрди, ка да сам

јој оца убио. Не мрди се на то дијете,

видиш е ће заплакат. Све се мрди, ка да

му је чворуга на чело. Што гођ ја прича,

он се само мрди, нешто му моја причма

није по вољи.

мрднут (се), -нем (се), свр. (по)маћи

(се); пожурити. — Мрдни мало е ћемо

опознит ако овакб наставимо! Мрднућеш

се ако те дофатим овијем прутом, ја ти

кажем.

мрена, -е, ж. 1. врста рибе. — Нема

у Сушицу доста мрена, све су скобаљи и

крапови. 2. скрамица на предњем дијелу
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ока. — Све су ми некакве мрене у очи па

не видим добро. 3. пјега на лицу. — Пу

нан јој је образ мрена, и уши су зафатиле.

мренав, -а, -о који је пјегав по лицу

(о особи), који је са пјегама или тамним

тачкицама по глави (о овци, кози, крави).

— Кад је мала била, била је сва мренава

по образу.

мрзав, -и, ж, мржња, завада. — Међу

нама није било никакве мрзави док ни се

ђеца не покошкаше. Вазде сам оčећала

мрзав према лопужама и лажовима.

мрзак, -ска, -ско одвратан, неприја

тан. — Откако је прича оно о Милошу,

мрзак ми је ка пас. Мрскијега чељадета

нијесам виђала од њега.

мрзан, -а, м. онај којије најмање ври

један, којега најмање цијене; уп. мрзнов.

— Оста им је они мрзан, а све што ваља

друго — помрло је. А ко је у кућу мрзан?

мрзија, -е, ж, мржња, непријатељ

ство, одвратност; уп. мрзав. — Никога

ти не подносиш, крепаћеш једнога дана

од мрзије. Нигђе нијеси стига с таквом

мрзијбм, али ти свак не ваља?

мрзнов, -а, м. онај који је најмање

вриједан, којега најмање цијене; уп. мр

зан. — Оста кућа на мрзнова.

мријес, -ста, м. и -сти, ж. 1. икра:

оплођавање рибе, вријеме оплодње рибе.

— Сад је мријес укљева па их је лако ло

вит. 2. ситне, тек рођене рибице у мре

стилишту или уопште у води. — Овом

мрежбм се може уловит не само риба нб

и они мријес, она ситнеж. рибља.

мријестит се, мријестим се, несвр.

оплођавати се (о риби). — Ка се рибе

мријесте, најлаше их је уловит. Веле е се

Јегуље мријесте у неко далеко море па

доде овамо.

мријешћење, -а, с. гл. им. од мрије

стит се. — Најлаше се риба лови у мри

јешћење а за млоге је то забрањено.

мрк, -а, -о који је тамноцрн, који је

тамне боје. — Обучи ону мрку рашу и

црну блузу — идемо на покајање, фиг.

љут, натуштен. — Нешто Јовица бљеше

мрк, дати су га чељад наљутила.

мркават, јем, несвр. смркавати се.

— Још до Петковадне, па ће почет раније

мркават. Сад мркаје позније нб зимус.

мркаљ, -а, м. Ован мрке главе, ован

са црном вуном. — Мркаљ ми носи чак

тар ео већ пет година, овце су навикле.

на њега и беж њега нете никуђ. фиг. (по

мало пејор.) младић тамне пути, црно

мањаст младић; уп. гарушан. — Удала

се за једнога мркаља, црн је ка Габељ.

мркање, -a, c. 21. им. од мркат (се).

— Нико бвце не коље у вријеме мркања.

мркат (се), мркам (се), несвр. опло

ђавати (се) (о овци). — Почеле су овце

да се мркау. Они жутаљ најбоље мрка.

фиг. обављати сексуални чин.

мркнут, -нем, свp. смркнути се, смр

ћи се, уп. мрћ. — Дођи пријед нб што

мркне. Мркнуће боим се а ми ово нећемо

завршит.

мрков, -а, м. Пас тамне длаке. —

Чува се да те не закоље они мрков Ми

ланов.

мркопутас, -ста, -сто који је мрке пу

ти. — Сва су им чељад мркопутаста ка

да имау што габељско.

мрмољит и мрмољит, -им, несвр.

тихо говорити, тихо мрмљати, жубо

pити (о води). — Мрмољаше нешто,

ништа му нијесмо разумјели. Што мрмо

љиш, што гласно не кажеш? Испод мли

на у Слатину теке што мрмољаше вода,

скоро бљеше пресушила.

мрс, -а, м. заједнички назив за масну

храну — месо, кајмак, сир и др. — Имаћу

зимус мрса доста, закла сам два вепра и

једну краву, а друга крава ће дават по ма
„“ум.

ло млијека. Имамо бијелбrа мрса доста.

мрсан, -сна, -сно који има масноће у

себи. — Ако си ио ишта мрсно, не можеш

се причешћиват. Сир јој је мрсан ка ско

руп.
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мрско, прил. одвратно, непријатно,

с мржњом. — Никад ме мрско није ни

погледала. Купи ми мало сиришта ако ти

не буде мрско.

мртац, мpца, м. мртвац; уп. мpц.

мртвило, -a, c. стање обамрлости,

лијеност; уп. мртвилук. — Уфатило ме

овога прољећа некакво мртвило, не могу

мрднут.

мртвилук, -а, м. стање обамрлости,

лијеност; уп. мртвило. — Што те то за

фатио мртвилук, нијеси болесан? Никуђ

не могу од мртвилука по овој спарини.

мрћ, мркнем, свp. смркнути се, смра

чити се, уп. мркнут. — Боим се е ће мрћ

пријед но ово завршимо, нб поитајмо.

Кад једноме мркне, другоме сване.

мрц, мpца, м. мртвац; уп. мртац. —

Кад изнесу мpца искуће, онда заплачу,

закукау и залелечу сви.

ч“.

мрцат, мpчем, несвр. 1. смркавати

се. — Таман је било почело мрцат ка смо

дошли. 2. добијати несвјестицу. — Мрче

ми нешто свијест, врти ми се у главу.

Мрцало је мене и прије неколико пута.

мрцина, -е, ж. 1, леш, стрвина (o

животињама). — Бачи ону мрцину од

магарета у какав дубоки шкрип да не ба

зди онбњен! Лежи некаква мрцина от пса

у они шкрип, изгледа да је тун упа и кре

па. 2. неспретна, спора, нерадна особа,

нерадник. — Нема од њега ништа до мр

цине. Вазде је био мрцина, није му се ни

кад бастало ни најес а некмоли да он зида

кућу.

мрцинит, -им, несвр. лоше и неквали

тетно радити неки посао, споро и не

спретно радити. — То што ти радиш

није косидба, ти мрциниш! Не мрцините

то јагње, но га фино закољите. Он не

ради, он мрцини.

мрча, мрче, ж, тмина у шумском про

стору, шумски тамни густиш, мрчава. —

Замало се не изгубисмо у ну мрчу, у ну

шуму по Гарчићу, ништа се скоро није

виђело.

мрчава, -е, ж. 1, густа, велика и там

на шума, шумски густиш. — Перови ба

греми су неке године праве мрчаве, усрет

подне се у њих ништа не види. Уљегли

смо у некакву мрчаву од шуме, ни небо

се не виђаше. 2. тмурно, мрачно вријеме,

временска непогода. — Притисла некаква

мрчава зГарча, ка да ће небо да се про

вали.

мрчан, -чна, -чно јадан, несрећан, би

један, лош. — Мрчнбга ли рада, фала

богу, у ове моје ђеце

мрчат (се), мрчим (се), несвр. губити

свјетлост, добијати несвјестицу. —

Ништа ја тадер нијесам видио, мрчало ми

је пред очима. Све ми се нешто мрчало,

ка да ћу пас у несвијес.

мрче, -е, ж, јадница, несрећница; уп.

мрчка.

мрчен, -а, -о јадан, несрећан, тужан.

— Што ће му мрчена мајка? Је ли живо

оно мрченб дијете?

мрченик, -а, м, јадник, несрећник. —

Што ће они мрченик бе(з) жене?

мрченица, -е, ж, несрећница, јадна

жена; уп. мpченик. — Како ће мрченица

онбђен сама?! Је ли које одило да види

што чини она мрченица мрчена?

мрчило, -a, c. јад, несрећа, невоља. —

Нашло га је мрчило ка ниједнога Црно

горца, ђеца га оставила, жена му умрла,

кућа се распада. Нема од Момчила ништа

нако мрчила.

мрчит, -им, несвр. П. 1. гласкати се

ријечју или пуцњем. — Ни мрчи ни збори,

нó онако ćеди у ну столицу и размишља

што ће од свога живота. Ето колико је

било велико весеље, али га нико није

мpчио ни из левора. 2. премазивати се

чиме мрким, гаравим, гаравити, затам

њивати. — Што то мрчиш то дијете, што

ће ти то?! II. - се гаравити се. — Око
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Поклада се ђеца мрче да их не могу по

знат.

мрчка, -е, ж, несрећница, јадница; уп.

мрче. — Што му ради мрчка-мајка?

мpчна, -е, ж, несрећна, слабашна,

јадна жена. — Помозите оној мpчни!

мpчни, -чна, -чнб 1. црн, таман. —

Видиш ли они мpчни облак, донијеће

град, 2. слабашан, нејак, јадан. — Мрчна

је то работа. Што ће му мрчно дијете?

изр. мpчна кбс лоптаста израслина на

кој/си.

мpчно, прил. лоше, слабо, никако. —

Ова моја ђеца изгледа мpчно уче, нема

куђ мpчније.

мрчо- први дио полусложенице којим

се појам квалификује негативно: мрчo

-жена слабашна, нејака, уцвијељена и сл.

жена, мрчo-Радован јадник и сл.-Радо

6dН...

мрчо, -а, м. јадна, слабашна, нејака

мушка особа, ојађен човјек, човјек којије

остао без икога и ичега; уп. мpчов, мр

чоња. — Што рађаше они мрчо од оца

му? Не знам што ћу с онијем мрчом ста

ријем. Је ли које одило код онога мрча?

Што учиње од тога капота, мрчо!

мpчов, -а, м, јадник, јадов, несрећник,

ожалошћени човјек, сиромах, уп. мрчо,

мрчоња. — Пази ли ко онога мpчова у

Горњи Загарач, ђе су му синови? Виђех

синоћ онога мpчова Блажовога, опет

бљеше пљан. Што ћете с мрчовом Мар

ком?

мрчојка, -е, ж, несрећница, омpчена,

ожалошћена жена. — Што ради мрчојка

Новка? Убише је, мрчојку, у ону долину,

тун су је и закопали.

мрчоња, -е, м. јадан, несрећан човјек,

слабић, уп. мрчо, мpчов. — Зови онога

мрчоњу дако нешто изије, ео два дана

ништа није обидова.

мрчоњица, -е, м. дем од мpчоња. —

Не зна они мрчоњица, кукавац, ништа.

мрчуља, -е, ж, несрећна, слаба, неја

ка, јадна женска особа, „ојађеница. —

Гледа ли мрчуљу мајку? Умрије ли она

мрчуља? Оли одит код оне Јошове

мрчуље?

мрш, узвик за тјерање пса (и човје

ка), марш. — Мрш, не задијева га! Мрш,

фукаро безобразна! (За множину се по

каткад употребљава облик мрште!)

мршакнут, -нем, свр. отјерати пса,

отјерати некога као пса, говорећи му

„мрш!“ — Мршакни то пашче да се не

мота овудијен. Виђе ли како мршакну

синоћ она невјеста оне момке?

мршикат, -ам, несвр. тјерати гово

рећи „лири!“ (Пса или човјека). — Њему

је изгледа сведно, мршика га или зва да

дође. Не мршикау се људи!

мршнут, -нем, свр. отјерати говоре

ћи „мрш!“ (ису или особи); уп. мршак

нут. — Мршнуо га је прет свијема, чудо

ми је како га није убио онбм ćекирбм

Што је држа.

мрштит се, -им се, несвр. мpгодити

се. — Што се мрштиш када ти није пра

Во?!

муанат, -а, -о осјетљив, нервозан, не

прилагодљив средини (о човјеку и живо

тињи). — Припази, Никола је муанат!

Све некаква муаната чељад, боже сабра

ни. Јовица је вазда држа муанате маске.

Миран је коњ, није муанат, не бој се.

мува и муха, -е, ж, врста инсекта.

мувоcéрина, -е, ж, загађење изметом

мува, мјесто загађено изметом мува, не

што врло нечисто. — Опери оне пљатове

e су пуни мувоcepина, не можемо јес из

нечистија.

мудо, -a, c. 1. дио мушког полног ор

гана, тестис. 2. тег на кантарима с по

лугом. — Кати бидне мљерио, нека оно

мудо од кантара скочи горе.

мудоња, -е, м. одважан човјек, јунак,

човјек којему баста да направи поду
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хват. — Мудоња је Иван био, бастало му

се уфатит с троицом.

мудра, -е, ж, паметна женска особа;

(пејор.) препредена женска особа, жен

ска особа која се прави паметна. — Виђе

ли ону мудру Васову како збораше ка

правник. Мудра је Станица, нећеш је пре

варит. Речи оној мудри да ме не оговара,

e ћу јој заврнут шију! Не долази ми с

оном мудром е су ми њезина мудровања

ижљегла на врх главе. Не мудруј, мудра,

но кажи отворено што имаш!

мудреша, -е, м. (пејор.) особа која се

прави паметна, мудра. — Нећемо се,

вала, супоњиват с онијем мудрешбм да

га нећемо орат.

мудрина, -е, ж, вјештина, способ

ност, знање, мудрост. — Велика је му

дрина лијепо живљет с онаквијем ком

шилуком.

мудрине, мудрина, ж, мн. лукавство,

префиганост, неискреност, неискрена

мудровања. — Не могу више трпљет ње

зине мудрине, све нешто смишља и

измишља, и то вазде на туђу штету. Оста

ви се ти твоија мудрина, но да да видимо

што да чинимо.

мудровање, -а, с. гл. им. од мудро

ват. — Остави се ти мудровања, нб при

јени на поса. Нигђе с мудровањем нећеш

добро проћ. Знамо њезино мудровање,

нема је вјештије.

мудроват, -ујем, несвр. правити се

паметан, паметовати; бити вјешт,

спретан; подваљивати, лукавити, пона

шати се неискрено. — Не мудруј, но се

примакни да ијемо! Тражили су је лијепи

момци, али је она мудровала и биркала,

и остаде без иједнога. Не доводи ми га е

ће да ми мудрује, а знаш да ја његово

мудровање не подносим. Млого ти му

друје жена, боим се да ти не пијене! Не

мудруј, нб речи отворено! Мудрује на

свој рачун.

мудровача, -е, ж, (најчешће пејор.)

женска особа која себе сматра памет

ном, мудром. — Оли се моћ како нагодит

с оном мудровачбм, цијени она све што

је њезино.

мудрока, -öке ж (каткад пејор.)

женска особа бистра погледа, женска

особа која изгледа паметно, мудро. —

Она ти је мала мудрока ка јој мајка, у

свашто се разумије. Заврћеће ти капу она

мудрока ако се ожениш ш њом.

мудролија, -е, Ж. (каткад пејор.) вје

штина, лукавство, умјешност. — Стотину

мудролија зна ови мали, ђе научи све то?

Остави се ти тија бапскија мудролија!

мудруља, -č. Ж. (најчешће пејор.) вје

шта, лукава, препредена женска особа,

женска особа која се прави да више зна

него што зна. — Ако ми доведеш ону му

друљу у кућу, одмах ћемо се дијелит!

мужа, -е, ж. музење, вријеме музења.

— Не волим мужу оваца е су често не

мирне. Дођоше у мрак, таман у мужу

крава.

мужевљи, -а, -е који припада мужу.

— Дала му је сву мужевљу робу што је

имала. Ео крпим мужевље гаће.

музара, -е, ж, домаћа животиња ко

ја се музе. — Имамо три краве музаре и

једну јаловицу. Крдо оваца музара има,

а вели да нема скорупа.

музгавица, -е, ж. снијег помијешан c

водом: уп. бљузгавица. — Јеси ли у ту

обућу одио по овој музгавици? Од музга

вице се не може нигђе мрднут.

музика, -е, Ж. усна хармоника; свира

Ное.

музикаш, -а, м. (пејор.) музичар. —

Дођоше некакви музикаши, изгледа Ци

гани, па по сву драгу ноћ задржавау ову

омладину на игранке.

мук, -а, м. тајац, ћутање. — Ка смо

уљегли, ни мука се не чујаше, ка да су

сви мртви.

мука, -е, ж. 1. тешкоћа, невоља; до

сада. — Уфатила ме мука од онога што
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сам виђела. 2. имање, стечевина, зарада.

— Расипа им ону муку, никад у њега

среће.

мукање, -а, с. гл. им. од мукат. — Ка

кво те мукање спопало, што мучеш ју

трбска говедо.

мукат, мучем, несвр. 1. pикати (о го

вечету). — Муче крава цијело јутро,

гладна је, 2. неразговијетно говорити,

мулилати. — Што мучеш, што фино не

збориш, ништа те не разумијем.

мула, -е, Ж. 1. мазга; уп. маска. —

Има је покојни Јовица једну мулу,

спашавала га. 2. фиг. крупна, незграпна,

приглупа особа.

мулац, мулца, м. 1. масак, машче м.

рода. — Брзо те да товаре онога мулца,

је ли му двије године? 2. фиг. глупан, нео

тесанко: (хипок.) младић. — Ајде, мој

мулац, послуша ме.

мулегин, -а, м. преградни зид у кући,

обично од слабијег материјала него што

је зид куће. — Мулегини између соба су

од ћерпича а не од камена, и тањи су од

зидова куће. Дрвенијем мулегином сам

преградио вељу собу.

мулина, -е, ж. ситан пијесак. — Тре

баће ми једно два кубника мулине да ово

малтеришем. Мулина је ситнија а пржина

крупнија.

муљат, -ам, несвр. 1. мијешати коми

не, троп, од грожђа, и само грожђе, да

би се испрштило, односно да би се ми

јешало с вином у току сазријевања (ви

на). — Сваки дан га муљам по два-три

пута. 2. предуго жвакати. — Што стално

муљаш то у уста, што не ијеш ка друга

ђеца!?

мунар, -а, м. минарет. — Има у Под

горицу џамија што немау мунаре.

муња, -е, ж. 1. атмосферска појава

пражњења електрицитета. 2. фиг. брза,

спретна, окретна, хитра особа. — По

може ми она муња Милован, е га не бих

лако сам завршава.

мур и мухур, -а, м. 1. печат, уп. мо

хур. 2. (заст.) нишан, кuљан на гробу. —

Пријед је сваки гроб има по два мухура,

није било споменика, а ријетко и крстова.

Мур је они кам што се некад мета на гро

бове.

мурал, -а, м. тања греда која се упо

требљава за кровну конструкцију, за

„рогове“ и сл. — Набавио сам мурале, нб

се боим е ће бит танки и неће издржат

тигле. На мурале се прикивау кантињеле.

мураш, -а, м, млађа мушка особа —

из милоште (каткад и из љутње). — По

сла сам мураша да ми донесе шегу из

Милије. Пођи, мурашу, код Јованке те ми

донеси квасац од млијека.

муpва, муpве и муpве, ж, дуд (Мо

rus); плод дуда, дудиња. — Најбоље рађе

ова црна муpва што је у обор. Засечи ону

бијелу муpву, да се омлади. Кот куће

имамо двије црне и једну бијелу муpву,

купе их прасад, а и ђеца их ију. Направио

сам ракију од црнијех мурава.

муpвов, -а, -о који је од муpве (дуда).

— Мурвове дуге су дуготрајне, бачве од

њих држе ка боца. Муpвова држала за če

кире и косијере су набоља. Не ваља

муpвова ракија ништа, од ње боли глава.

муpвoвача и муpвoвача, -е, ж. раки

ја од мурава, од дудиња. — Пбнеко и да

нас пече муpвoвачу, али се она не мијеша

са лозовачом. Муpвoвача може бит јака

ка гром, само ко је умије испећ да ваља.

муpвoвинa и муpвoвина, -е, ж, дрво

од муpве, дудово дрво. — Муpвoвина ка

се осуши боље гори од иједнога дрвета.

мурица, -е, ж, дјечји мушки полни ор

ган. — Извади муpицу да бураш, па да

идемо на спавање. фиг. дјечак (одмила).

— Ајде, мој мурица, послуша ме.

муро, -а, м, 1. дјечак, уп. мyрица

(фиг.). — Немој, муро, да заборавиш да ми

донесеш виле. 2. фиг. (за одраслог му

шкарца) незрела особа, (за младића, пе

јор.) дрипац. — Пушти ти, муро, те приче,

добро се знамо!



240 мустра— мучат

„мустра, -č, ж. 1. узорак, уп. мостра.

— Ео сам ти донио мустру од дувана, ако

ти се допане да узмеш. 2. фиг. примјер ло

шег карактера. — И она ми је нека му

стра, макије, вода је понијела!

мyćе, позив магарету (да дође, оде,

или да се умири). — Мусе малб, мyće!

Мусе, гутунар те згодио!

мутав, -а, -о који не може да говори:

ћутљив. — Што ми не одговориш ка те

питам, јеси ли мутава?! Некако је мутав,

ђаољу не умије фино прозборит.

мутавац, -ăвца, м. нијем човјек, чо

вјек који је ћутљив, који не умије фино

да говори, уп. мутавко. — Имала је јед

нога сина мутавца, никад није прозборио.

Не умије он ништа, то је мутавац божи.

мутавко, -а, м. мутава мушка особа;

мушка особа која не умије фино да гово

ри; уп. мутавац. — Умије ли иједну про

зборит они мутавко или је потпуно ни

јем? Не води мутавка но узми некога ко

ће знат рећ коју паметну.

мутаљ, -а, м. мутав човјек, муцавко.

— Не може се с онијем мутаљем

Пунишинијем проговбрит. фиг, глупак,

много ћутљив човјек. — Они мутаљ знаде

лијепо што му ваља кући.

мутљавина, -е, ж. 1, нешто што је

мутно, што је нејасно, што је закалу

флирано, нешто што је у нереду, у гу

жви. — У ону мутљавину на Купало на

лаше се улови риба. 2. слијеса воде и мли

јека, или воде и вина. — Направи му мало

мутљавине од млијека и воде дако попи

је.

мутљага, -е, ж, мутна течност (вода

у локви, или ријеци, лоше вино, које је

мутно, непрозирно и сл.). — Одлио сам

једно сто кила лијепога вина и окб дваес

кила оне мутљаге, ваљаће и оно. Немамо

више вина нако што је остало мало му

тљаге на дно бачве.

мућак, мућка, м. покварено јаје, из

мућак. — Ова јаја што смо данас купили

све су голи мућкови, фиг. покварена осо

ба, особа лошег карактера. — Мућак је

каквога нема данас у племе — и слажаће,

и украшће и ошпијаће.

муфте и (ређе) муфе, прил. (новије)

џабе, бесплатно. — Оће она да јој све

дође муфе, бес пара. Добио сам од Мија

муфте кресалицу и кутију дуванску.

муха и мува, -е, ж, врста инсекта.

мухур, -а, м. в. мур.

муцав, -a -o в. мутав.

муцавац, -авца, м. в. мутавац.

муцавко, -а, м. в. мутавко.

муцаљ, -а, м. в. мутаљ.

муч и мучи, узвик, мн. мучите ћути!

мучакат (се), -ам (се) и мучикат (се),

-икам (се), несвр. ћуткати (се), псовати

(се). — Немо ти мене да мучакаш да не

бидне друга! Мучака га је пред свијема

нама ка да је био дијете. Што се мучика

те ка се нећете побит! Мучакау се ка

жене.

мучакнут и мучикнут, -нем, свр.

ућуткати, рећи некоме да ћути, да умук

не (ријечима „муч!“, „ћут!“, или каквом

причом, доскочицом и сл.). — Мучакнула

га је, сви су чули, те срамоте. Мучакну

данас Јован Петра пре свијема, чусте ли?

Мучакну га, ниједну му не одговори!

Грдно си га мучикнуо, чува се!

мучалица, -е, ж. особа која ћути, ко

ја мучи. — Ништа од њега не можеш

извућ, то је права мучалица.

мучање, -а, с. гл. им. од мучат. —

Давно је народ река: Мучање је злато.

мучат, мучим, несвр., 3. л. мн. през.

муче, 3. л. мн. импф. мучијасмо и мучасмо

ћутати, не говорити, крити (неку ми

сао). — Мучијаше Стане, окаменила се.

Мучаше он о тој свађи, када је није било.

Немо да мучиш пред њима нб им све

речи! Мучала сам цио живот, а сад више

нећу. Мучијаше дома, онако сам.
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мученик, -а, м. онај који се мучи, који

испашта. — Дуго је болова, био је живи

мученик, све док је умро.

мученица, -е, ж. 1. она која се мучи.

— Није могла да сазна, мученица, ђе јој

је син у затвор. 2. фиг. ракија. — Пите те

мученице и нека ви прича!

мучикат (се), -икам (се), несвр. в. му

чакат (се).

мучикнут, -нем, свp. в. мучакнут.

мучит (се), -им (се), несвр. мучити

се, настојати, инсистирати на нечему.

— Мучимо се овођен живија мука без

воде. Ја се мучим да му докажем да није

тако, али залуду.

мучке, прил. испотаје; уп. мучки. —

Један од онија паса зна да напане мучке

нб се припази. Мучке га је озад ударио.

мучки, прил. испотаје, тајно; уп.

мучке. — Петров Шаров оће понекад и

мучки да напане.

мучнут, -нем, свр. ућуткати, рећи

некоме да мучи. — Мучнух га прет сви

јема, и јесте ли виђели како се умири!

Мучнућу га прет цијелим народом.

мушкет, -а, м. (заст.) 1. пушка. —

Имали смо оне старе мушкете, палили

смо их на кременицу. 2. стријељање. —

Били су га осудили на мушкет, па га је

спасио некакав официр талијански.

мушкетање, -а, с. гл. им. од мушке

тат. — Гледала је мушкетање неколико

момака, па је послије тога полуђела.

на, предл. са свим значењима која

има у књ. језику. Умјесто с локативом

стоји уз акузатив да покаже мјесто на

којему се нешто налази: Čедим на сто

лицу. Живим на Цетиње.

на, узвик изволи. — На ти ове паре те

ми купи два кила соли.
|-

мушкетат, -ам, несвр. (заст.) стрије

љати. — Мушкетали су тадер Њемци

тринаес момака. Осудили су га били да

га мушкетау, нб им је утека са мушкета

Њa.

мушкобања, -е, ж, мушкараста, му

шкобањаста женска особа, снажна и

јака ж. особа са мушким манирима и по

кретима. — Што ти чини она мушкобања

од кбмшинице?

мушкобањас, -ста, -сто који се пона

ша као мушкарац, жена која по нечему

личи мушкарцу. — Лијепа је Милена, нб

је некако мушкобањаста, када није жен

скб.

мушмула, -е, ж. 1. биљка са плодови

ма сличним ситнијим крушкама (Mespi

ћиs germanica). — Овођен не рађу

мушмуле но тамо пут мора, а слатке су

ка најслађе крушке. 2. фиг. ништа (у из

разу: Има оћеш мушмула).

муштрат (се), -ам (се), несвр. грубо

поступати у циљу савлађивања неког за

датка (нпр. у учењу, у војсци и сл.). —

По цио дан су ме муштрали каплари

нечесовијама вјежбама. Марко муштра

његову ђецу, не смије му ниједно одго

вбрит ни ријеч. Муштраће ве док ве не

доведу у ред. Муштрау се и међусобно.

муштулук, -а, м. пријатна вијест;

дар за пријатну вијест. — Донио ми је

муштулук да ми је син жив, а нијесам о

њему ништа знала има више от по годи

не. Дала ми је муштулук за оно што сам

jбј каза.

Н

набадат, -адам, несвр. 1. стављати

нешто на оштар предмет (шиљак, иглу

и сл.). — Цијелб јутро сам набадала на

ову иглу дуван, уморила сам се а и руке

су ми се осмолале. 2. погађати, нагађа

ти, тешко говорити. — Ти само наба

даш ђе бисмо га могли наћ, а не знаш. 3.
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ићи с напором, лаганим корацима. —

Ништа се не види па једва набадам ови

јем путом. 4. правити рупе у кожи за

опанке. — Набадам ову кожу за опанке.

набаљезгат се, -ам се, свр. набрбља

ти се, напричати се којечега. — Синоћ

си се набаљезга међу онијама људма е си

био попио, свашто си прича.

набапат се, -апам се, свр. најести се

док се не испуни желудац, прејести се;

уп. набокат се. — Јутрос се набапа ско

рупа варенбга и поша је, не знам ђе, још

га, ево, нема.

набасат, -шем и -сам, свp. изненада

наићи на нешто (што се, обично, није

очекивало). — Јутрбс набасах на Драга

Милошева, а одавно га нијесам гледа. Из

ненада смо набасали на Талијане и зама

ло нијесмо сви изгинули.

набачат, -ам, свр. П. набацити, натр

пати, насути. — Набачате тија дрва, уту

лиће се огањ. Набачате мало пепела уз

ону смокву. Набачали смо сво сијено у

појату. П. — се 1. добити у тежини, уго

јити се. — Набача си се нешто, предебља

си! Набача се, ето га ка бамбрeк. 2. из

довољити се у бацању камена (с рамена).

— Набачали смо се данас камена с рамена

док смо се уморили.

набачиват и набачеват, -ујем, несвр.

набацивати, натрпавати, стављати на

горњу површину. — Набачива сам око

лоза земљу. Набачива сам сијено на стог.

Сутра ћемо набачеват пут, имамо доста

шодера.

набачит, -им, свр. набацити, натр

пати. — Набачио сам земљу на лучњак.

Набачио сам му доста гноја, примиће се.

Набачи ми још један навиљак овршине.

изр, набацити некоме нешто помоћи неко

ме да добије оно што жели. — Набачи

ономе мрчу какву зараду. Оли ми

набачит ону комшиницу?

набигузица, -е, ж. 1, мушка особа ко

ја воли да живи на туђ рачун, „џаба

рош“, тврдица. — Неки гледау само како

ће набит гузицу, то су набигузице, тако

их зовемо. 2. сват који нема посебне

функције у сватовима. — Набигузице су

и сватови који немау чина у сватове.

набит (се), -јем (се), свр. 1. испунити

(се) набијањем. — Набијено је то, нема

куђ више. 2. угојити се, одебљати. —

Што си се набио тако, ето те ка бамбрeк.

3. напунити оружје. — Набио сам метак

у цијев. 4. направити жуљ. — Набио сам

ногу, имам набој. 5. натаћи, намакнути.

— Што си набио ту капуљачу, није сту

дено. 6. сабити. — Набили смо их у

ћошак. 7. најести се, натрпати се, пре

много се обући.

_ наблизурак, прил. при руци, близу. —

Оњен ти је наблизурак, па можеш одит

сваки дан.

набој, -а, м. гнојна рана под кожом

пете настала набијањем при ходу; било

која поткожна гнојна рана настала

притиском. — Не могу данас за овцама,

почео је да ми гнои набој.

наббкат се, -öкам се, свр. најести се,

прејести се, уп. набапат се. — Јесу ли ти

се набокале овце? Само дође кући те се

набока и одмах иде у скитачину.

набрег, прил. на обали. — Поћера

краве набрег Сушице, онођен те попас.

набрекнут, -екнем, свр. надоћи, наду

вати се, отећи (о рани). — Видиш ли ка

ко ми је набрекнула ова рана, све ми је

окб ње отекло. Ево је набрекнуо леб, тре

ба га претат да не буде прељут.

набридит, -идим, свр. наоштрити до

те мјере да се под прстом осјећа

оштрина брида (о сјечиву). — Набридио

ми је Мило бритвулин да може бријат.

наброћен, -а, -о намргођен (о особи);

који је спреман за напад или одбрану (о

говечету). — Вазде је наброћен ка воли

на. Што је ово теле стално наброћено?

наброћит (се), -öћим (се), свр. намр

годити (се), устремити (се), наљутити
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(се) (о особи); припремити се за напада

ње (о говечету). — Наброћили се сви у

кућу, изгледа им немило што смо дошли.

Наброћила се нешто јутрбс на мене, а

ништа јбј слабо нијесам рекла. Што си

се набрббила ка да сам ти оца убио! На

броћи мало тога јунца да видимо какав

ће бит. Набрбћио се та вбчић, чува дије

Те!

набрстит се, -им се, свр. најести се

бршћењем, тј. откидањем лишћа. — На

брстиле су се јутрос козе у брањевину

онога младога јасеновога лишћа, оће да

пукну.

набрчкат (се), -ам (се), свр. нашара

ти (се), издовољити се у брчкању (ша

рању или купању); намусати се око уста

(о дјетету). — Набрчкала су се у школу,

не ћера их да и са пишу. Јесте ли се

набрчкали у ону сплаку од Сушице?

Набрчкала су се ђеца љетбе на море до

миле воље. Што си се набрчка око уста,

што си Тб ио?

набубрит, -им, свр. надоћи, увећати

се квашењем односно упијањем течно

сти, набрекнути, отећи, добити пупољ

ке. — Набубрило је тијесто, доша је леб.

Набубрио ми је чир, мислим да ће се брзо

провалит.

набујат, -ам, свр. нагло надоћи, нагло

се развити (о биљци или води). — Јеси

ли виђела како су набујале оне смокве

што сам их калемио ланик? Набујала је

Сушица збријега у бријег.

набупат се, -упам се, свр. најести се,

прејести се, појести велику количину

хране; уп. набапат се. — Лако је тебе

причат ка си се набупа јутрбс леба и ско

рупа варенбга а ја нијесам ништа обидо

ва.

набуцат се, -уцам се, свр. најести се;

уп. набапат се, набупат се. — Како јбј се

неће напуват дроб ка се набуцала блора.

навака и нафака, -е, ж. срећа.

навала, -е, ж. папрат, густа трава

слична папрати која смета расту других

биљака (Aspidium felix mas). — Прекрила

је навала ливаду, неће сијена бит ђаво

љом. Некаква навала се умијешала међу

редове лоза, треба је прокосит.

навaчан и нафачан, -чна, -чно сре

ћан.

навидат, -ам, свр. 1. нашарафити:

навити. — Навида ту виду на ово

зупчастб. Навидала сам сат да ми звони

у четири ујутро. 2. фиг. наговорити, под

стаћи, напујдати. — Јесте ли га ви на

видале да ме данас онакб испсује?

навијат, јем, свр. нападати (о сни

јегу). — Ево је наћас навија снијег до из

над кољена.

навиљак, навиљка и навиљка, м. ко

личина сламе, Сијена, грана и сл. која мо

же да се узме једним захватом вила. —

Бачи један навиљак сламе на сијено.

Дода мијош један навиљак сијена. Убачи

у клачницу навиљак драча.

навит, -јем, свр. 1. затегнути меха

низам сата да ради, навити. — Нави та

сате ће стат, нијесмо га одамно навијали.

фиг. усмјерити, наговорити, подстаћи. —

Нави га ти, тебе више поштује, дако ни

каже што су се здоговорили. 2. ишчаши

ти (руку или ногу). — Пала сам испод

међе и изгледа сам навила ногу те не

могу одит на њу.
-

навичас и нави час, прил. сада, у

овом моменту, хитро, журно. —

Навичас је заспа, доша је умбран. Потрчи

навичас и не врћи се док га не стигнеш

и узмеш му левор.

навише, прил, горе, према горњој

страни. — Идите ви навише ка Присоју,

а ја ћу џадом доље, дако их ко срете.

навлаш, прил. намјерно. — Није то

било случајно, ударио га је навлаш.

навојеват се, -јујем се, свр. нарато

вати се. — Ако се ми ниjeсмо навојевали,

није нико. Доста сам се навојева у мину

ли рат да јопет не идем.



244 навојштит — нагнут

навојштит, -öјштим, свp. I. Зарати

ти, поћи у рат. — Тадер је Турска била

навојштила на Русију. Ш. — се наратова

ти се.

навргнут, -нем, свp. в. наврћ.

наврнут (се), -рнем (се), свр. 1. на

вратити. — Наврни довече код мене. На

врнула сам овудијен, па рекох да ве ви

дим. 2. накалемити биљку. — Фино су ми

се смокве наврнуле. Пријед сам зна на

врнут и трешње, и сливе, и све друго

воће, али то више не чиним.

нáврс се и навpс се, -рзем се и -ргнем

се, свр. навадити се. — Наврзло се нешто

на смокве, неће ниједна остат. Навршће

се ђеца на дињак! Наврга се коњ на плас,

па сваки дан крка.

навртат, -ћем, несвр. 1. калемити. —

Јеси ли наврта кад лозу? Навртали смо ја

и Бранко, али само на процијеп и на кбco.

Смокве се наврћу на пупуљ или на про

рез. 2. наилазити, свраћати. — Оли на

вртат до нас?

наврћ и навргнут, -рзем и -ргнем,

свр. П. наметнути, натаћи, ставити не

што на горњу површину, натући. — На

врзи нешто на главу, киша је. Наврзи на

они стог мало сламе, уљећ ће киша у си

јено. Наврга си та шешир, па мислише

си какав господин. Навргнули су кров на

кућу. П. - се навадити се. — Навргло се

нешто на ну трешњу, неће на њу ништа

бит ове године. Навргле су се вране на

шеницу, нете оставит ђаоље зрно. Навр

зле су се на мене, па ми стално ишту

паре.

наврћет, -тим, свр., аор. наврћех ста

вити месо (или цијелу заклану животи

њу) на ражањ да би се пекло. —

Наврћећемо онога овна, ја ти кажем, на

ражањ. Наврти на спицу од тија дробље

на меса и испеци.

наврх и навр, прил. на врху (мјесно),

на крају (временски). — Ето га, попео се

наврх смокве. Наврх девет мјесеца роди

ла му је сина.

навућ (се), навучем (се), свр. навући

(се), добити. — Навука сам их на себе,

па ми не дау мира. Што сте се навукли

на ту јадницу те је сваки дан мучите?!

Навука је преладу.

нагаравит (се), -авим (се), свр. учи

нити (се) гаравим, обојити (се) гаром. —

Чим си се то нагаравио, ето те вас црн”

Припази да не нагаравиш чим та капот.

нагарат (се), -ам (се), свр. нагарави

ти (се). — Нагарала ме Милица углије

вом по образу. Што си се тако нагара,

èТО Те ка Габељ.

нагваждат, -аждам, несвр. брбљати,

причати неразумно, причати којешта. —

Синбћ сте нагваждали, нијесте знали што

причате. Што нб нагваждау они двоица?

нагет се, нагнем се, свр. нагнути се.

— Нагела ми се појата, само што није.

пала. Нагео се они мали прео балкона,

неја да не пане.

нагињат, -њем, несвр. фиг, чешће пи

ти, пјанити се. — Нагиње исто ка пријед,

никад није тријезан.

наглавак, -авка, м. исплетени дио

обуће, „скраћене“ вунене чарапе, захва

та само стопало, уп. приглавак, назу

вак. — Исплела сам унуку двоје финија

наглавака.

наглавит (се), -авим (се), свр. уреди

ти, погодити се, доћи до споразума, на

мјестити, припремити. — Шњом се ни

како не може чоек наглавит, оће по своме

па оће. Наглависте ли се синоћ с онијем

трговцем? Ја ћу ш њим наглавит, не

можете ви. Таман бљех наглавио казан да

печем ракију.

нагнат се, -ам се, свр. 1. наћи се на

одређеном мјесту. — Бјесмо се нагнали

неколицина код његове куће, да нијесмо

тун били, не бисмо вљеровали оно што

смо виђели. 2. натјерати. — Ето су ти

нагнали овце на ливаду.

нагнут, нагнем, свр. кренути, јурну

ти. — Чим ме виђе, нагну да бљежи ка
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манит. Нагнуше низ ону страну ка су

виђели е ћемо их уфатит.

нагнут (се), нагнем (се), свр. накло

нити (ce).

награбусит, -усим, свр. настрадати.

— Замало не награбусисмо ка смо се вр

тали, нападоше не вукови.

наградит, -адим, свр. 1. дати награ

ду. 2. припремити казан с комином за пе

чење ракије. — Јесте ли наградили казан

још? Наградиће казан Саво, он то умије.

награђиват, -ујем, несвр. 1. добијати

или давати награду. 2. намијештати,

уређивати. — Таман смо били почели да

награђујемо казан да печемо троп кад

äоли их, и престадoсмо.

награисат, -шем, свр. настрадати,

наићи на зло, на невољу и проблеме. —

Замало не награисах од Јулке, нападе ме

е сам ја оно за њу река. Награисаћеш

негђе ако се не припазиш.

нагрда, -е, ж. 1, pугоба, грдило. — Ђе

нађе ону нагрду божу, зар нијеси могла

наћ љешега момка? 2. фиг. зло, несрећа

(обично у клетвама). — Каква је, дабогда

је снашла нагрда!

нагрдан, -дна, -дно унесрећен, несре

ћан, који је ружног изгледа. — Нагрдна

је дошла, без иђе ичега. Оставили су га

онакб нагрднога без ичеca. Што си тако

нагрдан, ко те тако нагрди? Што ће, на

грдна, Мируна!

нагрдит (се), -pдим (се), свр. 1. нару

жити (ce); довести (се) у тешку ситу

ацију, ражалостити (се). — Што си се,

несретнице, тако нагрдила да се свијет с

тобом спрда?! Нагрдила га шћер што је

бес питања пошла от куће. 2. ранити

(се), повриједити (се). — Нагрдиле су те

драче свуђ по ногама, цио си крвав. 3.

украсти, опљачкати. — Нагрдили су га

лопови, све су му покупили ис куће.

нагрдник, -а, м, човјек који је дожи

вио какву несрећу, несрећник. — Што ће,

нагрдник, сад сам бес чељади и без икога

свога? Понеси ономе нагрднику ово мало

млијека, не забијеља га.

нагрдница, -е, ж, жена која је дожи

вјела какву несрећу, несрећница. — Оста

ла је нагрдница, без игђе икога свога.

нагрдно, прил. тужно, несрећно, ру

жно, лоше. — Дочека не нагрдно ка

нико.

нагрдуља, -е, ж, несрећница: осрамо

ћена жена. — Остала је, нагрдуља, неу

дата. Је ли му се враћала она нагрдуља

от шћере?

нагртање, -a, c. 21. им. од нагртат.

— Требало је умертин добро натопит по

слије нагртања, и да видиш како би шик

нуо.

нагртат, -ћčм, несвр. 1. загртати,

насипати. 2. обављати друго окопавање

кукуруза, кромпира, поврћа и сл. — Је

дампут прашимо и једном или дваш

нагрћемо умертин, а у Војводину га ни

праше ни нагрћу.

нагузит (се), -узим (се), свр. (пејор.)

намјестити (се), населити (се) на туђе

имање (пејор); задњицом се намјести

ти. — Нагузили су се на сиротињу Ива

нову па уживау, Нагузио их је на то бо

гаство они намлађи. Видио сам како си

се била нагузила ономе у крило.

над, -а, м. нада, надање, очекивање

(често у вези с именицом Бог). — Над у

Бога, оздравиће. Немам ја нада ни у кбга

да ми то заврши, морам ја одит. Леле

мене, мој узалудњи наду! (лелекање над

одром некога од којега се очекивала сре

ћа, помоћ, замјена и сл., обично над од

ром мртвог сина).

нада, -е, ж. гвожђе, надо. — Čекира

ти је направљена од добре наде. Нада је

гвожђе, али не знаш.

надарит, -им, свр. навести, довести

у позицију да се нешто уради (или не

уради). — Ђа(в)о ме надари те прођох по

ред њихове куће.
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надбир, -а, м. листови четврте бер

бе дувана, средина струка. — Надбир је

ове године одличан, биће фин за пушење.

Надбир ћу ове године продат монополу,

дако се што заради.

надгорњават се, -јем се, несвр. так

мичити се радом или ријечима. — Кад за

једно коси више момака, обично се надгор

њавау ко ће више покосит. Не треба се над

горњават ко је бољи, вазде се то зна.

надгорњат, -ам, свр. надвладати,

узети првијенство. — Надгорњале су

шипковине оне лозе у Вишњу, треба их

рашчистит. Брзо ће они надгорњат цио

крај.

надежда, -е, ж. (заст.) нада. — Никад

у њега нијесам имала надежде, вазде ми

је био некако сумљив.

надекат се, -екам се, свр. најести се

много. — Надека се скорупа и леба ју

трбс, па може цио дан, зато га још нема

на ручак.

надијеват, -ијевам, несвр. давати

име. — Јесте ли надијевали још име овој

малој?

надиплит се, -им се, свр- фиг. напити

се, опити се, уп. надудучит се. — Јопет

се надиплио, ништа не зна, попио је више

от по кила ракије.

надићат се, -ам се, свр. 1. насисати

се: (пејор.) напити се. — Надићало се, сад

спава. Дала сам му да се надића, а угриза

ме за сису. Бјеше се опет надића у ону ка

фану на врпјаце. 2. наиграти се дићања.

надница, -е, ж. рад уз наплату днев

ног учинка; надокнада за тај рад. —

Даћу прољетбс имање под надницу, боље

ми је нб да га дајем наполи. Јучерашњу

надницу је јутрос потрошио у Задругу на

пиће с друговима, а била сам га послала

да ми нешто купи.

надничар, -а, м. онај који ради уз на

плату радног дана, уз наплату наднице.

— И он и брат су му били надничари, ни

јесу имали ни по по рала земље.

надомит (се), -öмим (се), свр. удати

се, удати се добро: уп. удомит се. — Све

су му се шћери надомиле, сад имау још

да жене сина. Надомиле су се кате, а не

треба гријешит душу — биле су поштене.

Фино је надомила шћер. 2. скућити (ce),

намјестити се. — Надомила се на роцко

имање.

надбстит се, -öстим се, свр. задово

љити се до досаде, заморити се, умори

ти се. — Надбстила сам се стајања у

град, па сам се врнула дома. Надбстила

сам се у рбд, сад ме на њих није више

жеља. Надбстила сам се чобанства кад

сам била мала. Надбстио сам се ја вашега

добра, немоте ми га спомињат!

надбћ, надођем, свр. нарасти, подићи

ниво, присјетити се, сазрети (духовно);

уп. придоћ. — Надоша је леб, оћемо ли

гријат црепуљу? Надошла је Почаљска

јама, већ иж ње извире бук. Била ми је

надошла миса ка никат ка сам полага.

Кад бљеше мали, био је поган и незнавен,

а сад је надоша љепота божа.

надражеват и надраживат, -ујем, не

свp. изазивати, дражити. — Немб то

пашче надражеват е ће те заклат! Сваки

дан га овако надражује, а он се љути.

Почео га надраживат ни због чеса.

надреждат се, -ждим се, свр. начека

ти сеу лошим условима. излучити Са Чt?-

кајући напољу. — Надреждали смо се да

нас чекаући нећете ли доћ. Боим се да

ћеш се надреждат док дође аутобус.

надрчат (се), -рчам (се), несвр. Кочи

ти се, истицати се без разлога, уобра

жавати се, изазивати. — Не смијеш га

надрчат, е ће ти се осветит. Не надpча то

дијете. Надрча се пред овијама младијама.

надpчит се, -им се и надpчит се,

-рчим се, свр. укочити се, нападно се ус

правити, запријетити. — Ето ти се ката

надpчила ка пробојац (дјетету). Не дира

га, видиш е се надpчио.
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надудучит се, -им се, свр. фиг. напити

се, опјанити се, уп. надиплит се. — Виђе

ли га како се опет надудучио, фала богу

што ће му то сваки дан.

надупoдерат се, -ерам се, свр. напри

чаши се којештарија, набрбљати се. —

Добро су се надупoдерали ноћас Васо и

Јован, забаљали су не. Ајмо да се наду

подерамо с Блажовијама гостима.

надут, -а, -о надувен, отечен. — Што

си тако надут, мpчо? Надут је троп у

бачву, промијеша га. Надута сам ка да

сам у друго стање. Био је надут ка мијех,

па су му морали дават нешто за чишћење

цријева.

надут (се), надмем (се), свр. подбух

нути, отећи, надувати (се). — Нешто се

надула крава, да је нијеси пушта нађете

лину? Надуло му се испод очи. Вас је на

дувен от чела што су га изуjедале. Бјеше

у воду надута једна мачка, изгледа је дав

но упала.

надућкат се, -ам се, свр. насисати се,

надојити се, најести се. — Надућка се

док му се трбушчић уоблио. Да томе

ђетету нека се надућка те кравље варави

Не.

надушиват (се), -ујем (се), несвр. 1.

надувавати (се), пунити (се) ваздухом. —

Не надушује се лопта тако! 2. фиг. Љути

ти (се). — Не надушуј га е ће пукнут!

Што надушујеш Милену сваки дан, знаш

да је и онако љута.

надушит (се), -ушим (се), свр. 1. на

дувати (се), напунити (се) ваздухом. —

Надушио се мљехир, ево га ка лопта.

Надушила се крава од блора, оће да пук

не. 2. фиг. наљутити (се). — Што си

надушио то дијете, али не видиш да се

лако напува и наљути.

нађевоват се, нађевујем се, свр. дуго

живјети дјевојачким животом, дуго

остати неудата, надјевовати се. — На

ђевоваћу се, чини ми се, и ја ка Милица.

Нађевовала сам се, заисто, доста.

нађенут и нађеc, -ěдем, свр. 1. дати

име. — Како сте му нађенули име?

Нађели смо га Машо, 2. огрнути, обући,

надјенути. — Нађенуо капот, па се збри,

Како си то нађенуо ту фањелу, видиш ли

да ти је наопака.

нажденут, -енем, свр. натјерати,

притјерати, утјерати; уп. и ужденут. —

Нажденуо је живб на ону ливаду што смо

је забранили има двије неђеље. Нијесам

га мога нажденут да уљеже у воду па сам

га на ливаду купа. Нажденуо је псе на

мене, имали су ме нагрдит.

наждит, наждим, свр. 1. припалити

(о цигарети.«), упалити (о лампи...); уп.

приждит. — Оли ми чим наждит ови ци

гар? Нажди лампу е се не види ништа. 2.

нагло поћи, нагло утећи. — Виђех га ђе

нажди низ долине пут Задруге.

наждрокат се, -öкам се, свр. најести

се или напиши, прејести се, препити се.

— Наждрокали смо се ракичине. Наждpo

каћете се младе прасетине, па ћете добит

сраћку. Наждроках се ја оне мутне воде

и ништа.

назадак, -тка, м. назадовање, слабље

ње стања, слабљење у стоци и имању,

назадовање у породици и др. — Мјесто да

им пође у напредак, све им је отишло у

назадак и несрећу.

назадњи, -а, -е задњи, посљедњи (вре

менски и просторно).

наздравље, речца на срећу, на весеље

(при јелу или пићу), речца за наздравља

ње при свакој доброј околности. — На

здравље свијема! Наздравље ви било! изр.

нека му је на здравље па нека — када је

tПаКО ХiЛиО.

назобат (се), -öбљем (се), свр. наје

сти (се) зобљући, нахранити (се), наси

тити (се). — Назобали смо се љетбс фи

нбга грожђа. Назобала су се прасад умер

тина док су пукла. Не бој им се, назобаће

се они на онакво имање и да ништа не

раде. Назобала су ме ђеца сичијбм.
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назбр, прил. на силу. — Čћаше назбр

да му отме бритвулин. Не смијеш га на

збp ћерат да учи, разбољеће се. Назбр га

поведоше искуће.

назувак, -увка, м. дио обуће оплетен

само за стопало, уп. приглавак, нагла

вак. — Оплела сам ти назувке да ти је

топлије ка čедиш, а можеш их носит и

кад излазиш.

назут, -јем, свр. обути. — Назуј

нешто, немо излазит бос прет кућу. На

зула је цревље па се ш њима збри.

наизван, прил. напољу, напоље. —

Ану изиди наизван, ћах те питат нешто.

Што сте наизван, је ли ви у кућу зима?

Ми цијело љето наизван спавамо, на

обор.

наиједит (се), наиједим (се), свр. на

љутити (ce); уп. насрдит (се). — Наије

дили су ти се у Ђбка што нијеси доша.

Наиједио си мајку ка си је слага. Наиједи

ли ти то дијете!

најавље, прил. на јаву, на знање. —

Оћеш ли дават ту вљеридбу најавље?

Учинио ми је најавље да му се шћер уда

је, а није ме зва на свадбу, малина те их

бит, вели.

најагмит (се), -им (се), свр. награби

ти (се), наотимати (се), напљачкати

(се). — Најагмили су се туђега ка су мо

гли, не бој се, доста, ни данас им ништа

не фали. Изгледа си и ти најагмио доста

ис фабрике, ништа се немо бранит.

најаде, прил. и речца 1. узалуд(но); на

јаде, на муку. — Најаде ти дани одили!

Најаде ти доша Петковдан! 2. (у упитним

реченицама) је ли, ваљда, је ли могуће. —

Дођоше ли Јованови зГрада, најаде? Оће

ли разумјет, најаде, што смо му

поручили?

најам, најма, м. 1. (из)бавање нечега

на позајмицу. — Да сам Јовану у најам

триста иљада. Овце ћу дат у најам. 2. би

ти у служби. — Била сам у најам у Ве

лестово код Мићуновића. Те године да

доше ме у најам. Причаћу ти о Јагодинб

ме најму.

накадит (се), -адим (се), свр. надими

ти (се), огријати (се) мало. — Ова дрва

су ни слабо горела, само што смо се до

бро накадили дима. Причека мало да се

накадим над овијем огњем, смрзоше ми

се руке. Накади ово мало.

накалемит, -им, свp. в. наврнут.

(Лексема је у употреби, али ређе.)

наканит се, -аним се, свр. уканити

се, одлучити се. — Никако се не могу на

канит да пођем до оне ђеце Николине да

виђу треба ли им што.

накањиват се, -ујем се, несвр. скањи

вати се. — Неколико пута сам се нака

њивала да дођем, па ме вазде понешто

спријечи.

накарада, -е, ж, нешто ружно и гло

мазно, ругоба, нешто што је склепано на

брзину. — Доведе некакву накараду о чо

ека. Каква ти је ово накарада от пумпе“.

Направио сам ову накараду, а не знам оће

ли радит.

накарадит, -ăдим, свp. I. 1. направи

ти накараду, направити нешто ру, сно,

ружно учинити. — Накарадио капуљачу

и такб иде про село. 2. намјестити, уре

дити. — Накарадили смо казан, оћемо да

печемо. Бјеше накарадио некакву фуруну

и добро се грију. П. — се направити од

себе ругобу, учинити се ружним. — Ето

си се накарадила ка Габељка, обуци

нешто љепне.

накарађиват, -ујем, несвр. П. 1. на

мјештати, уређивати. 2. правити нака

раду, правити нешто ружно, ружно чи

нити. П. — се правити од себе ругобу,

чинити себе ружним.

накастрит, -им, свр. насјећи, насит

нити већу количину нечега. — Накастри

ла је кастрадине и метнула да се вари,

било је за чету. Накастри онија зеленија

грана овцама, немау што чупнут.
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наквечит се, -им се и наквечит се,

-ечим се, свр. појавити се, намолити се,

нагнути се. — Наквечило се бљеше дије

те на бистијерну, замало не упаде у њу.

Што си се наквечила тун па глејаш нис

Поље ка да ће ти сватови доћ?! Наквечио

ми се стог, морам га подупријет нечим.

наклан, -а, -о којега су почели да ко

љу али још није заклан (о стоци). —

Видиш ли е га још нијеси закла, он је

само наклан.

наклапат, -апам, несвр. брбљати,

причати којешта. — Не наклапа тун нб

прича да те разумијемо. Што но синоћ

наклапаше они чоек, ништа нијесам ра

зумио?

наклобучит (се), -учим (се), свр. на

дићи (се), накостријешити се, направити

(се) у виду клобука. — Наклобучио бљеше

шешир ка какав господин. Ово млијеко се

наклобучило, биће љуто ка оцат.

нако, везник осим, осим ако. — Нико

није стига нако Никола. Осветићу му се

нако не будем жив.

наковањ, -а, м. метална „стопа“ с

два крака (који се забадају у земљу) за

Откивање Косе, наковањ Ковачки. —

Мора се понекад клепат и наковање му

се горњи дио от честога откивања расци

јепи. Има ли ђе у село наковања?

накокотит се, накокотим се, свр. фиг.

заузети кочоперан став, спремити се за

тучу (попут пијевца, тј. кокота). — Што

си се то накокотио ка да ћеш да се

бијеш?!

наком и наком, прил. након, послије.

— Доћемо наком одласка гости. Наком

тога смо пошли сви у Стева на весеље.

накомрштит се, -им се, свр. намр

штити се, намргодити се. — Што си се

накомрштио, није ти мајка умрла! Ништа

се њој не тиче што си се ти накомрштио.

накомpшћен, -а, -о намрштен. —

Нешто си накомpшћен? Сва су им ђеца

некако вазде накомpшћена.

накончат, -ам, свр. пoдесити, уреди

ти, средити. — Наконча та товар фино

да се не прекоцаљи. Никако ш њом не

могу накончат, ради све по својему.

накоњче, накоњчета, с. дјечак којега

невјеста уноси или уводи у мужевљеву

кућу када први пут улази у њу. — Ка се

ВИća удавала, накоњче јој је био Раде.

накостријешит се, -ијешим се, свр.

нарогушити се, најежити се наљутити

се; заузети ратоборан став. — Ето ти

се накостријешила коса ка четка о топа.

И данас ка пролазим поред гробља, на

костријешим се. Накостријешио ви се

Велиша, припазите се! Накостријешио си

се на ту несрећницу, па јој не даш мира.

Што си се тако накостријешио?

накот, -а, м. потомство скота, жи

вотиње, или биљке, нешто што је на

множено као коров, „непотребна” жи

ва бића (која су „вишак“). — Велики се

накот створио од оне козе што смо је ку

пили у Ћурилац. Свакаквога накота има

у те шипковине — и змија, и жаба, и

гуштера, и свачеса. Какав је ови накот од

овија шипковина, пропале се. Пунана је

ливада накота от пајасена. фиr. (пејор.)

мноштво јединки људског рода, јединка

људског рода. — Имали су накот ђеце,

Тито им је кумова. Ћера они паси накот

ис куће!

накотит (се), -öтим (се), свр. налино

жити (се). — Накотила је крмача двана

есторо прасади. Јеси ли виђела колико се

онога трња накотило поред смокве?

накочоперит (се), -ерим (се), свр. на

падно (се) намјестити, истаћи (се), уо

бразити (се). — Накочоперило ти се си

јено, вјетар ће га разнијет, мало га поса

би. Накочоперио се Мићо, обука нову

робу и мисли да му нико није раван. На

кочоперена ти је коса. -

накренут се, -енем се свр. навити се,

нахepити се, извити се. — Накренуо се

они стог сијена, треба да га с нечим поду
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премо да не пане. Не накрећи се, дијете,

над бистијерном да не панеш у њу!

накресат, -шем, свp. I. насјећи доста

дрва, меса и сл., ставити довољно меса

у јело. — Накресала сам онија јасеновија

младија грана јарадма. Накреши тога

меса и сланине у купус, доће ђеца гладна.

П. — се 1. уморити се крешући дрва,

лист и др. — Ове године сам се накреса

листа за живо ка никад, 2. фиг. напити

се, тешко се опити. — Јеси ли се јопет

накреса ка што знаш?!

накркат, -ркам, свp. I. напунити (по

суду или просторију) до краја, натрпа

ти, набити. — Накpкаћу пуну врећу

диња. Накpкали смо у кутију више но

што је могло стварчица. Накpка сам све

бачве грожђем, немам куђ са још више

од сто кила. П. — се 1. најести се до из

обиља, прејести се. — Накpкали смо се

старбга скорупа и вруће погаче, доста ми

је јела до ćутра. Добро сам се накрка

пршута код Бранка. Накpкала се крава

блора, боим јој се. 2. натрпати се у ка

квом простору, згомилати се. — Што сте

се накpкали сви у ту собу, прођите које

у другу, тун ви је тијесно.

накpкачит (се), -им (се), свр. нато

варити (се), наметнути (се), оптерети

ти (се). — Накpкачили су ми велики те

рет. Накpкачила ми се на ртеницу и не

скида се. Накpкачише ми некакве покло

не, нијесам мога торбу вућ.

накркит (се), -им (се), свр. попети

(се) на леђа, укркити (се). — Накpкио ме

на плећи а мога сам одит. фиг. натовари

ти (се), оптеретити (се). — Накpкили

су ми се сви на врат. -

накулапит се, -апим се, свр. награби

ти се, напљачкати се, накрасти се. —

Накулапио се од имања оне ђеце, није му

криви дио. Тамо ћемо се накулапит пара

до миле воље, само треба да кренемо, да

се мрднемо одолен.

накусат се, -усам се, свр. (пејор.) на

јести се, прејести се. — Накусала се ка

прасица, па сад бљује. Накусали су се на

Јованкину пустињу, све им је пало џабе.

Немо се тамо накусат, знаш да они зами

јеpay фиг. презаситити се. — Накусала

сам се ја његовога љеба, до грла ми је

дошло! Накуса сам се свакојакија увреда.

накучиват се, -ујем се, несвр. наила

зити, обилазити, погледивати; нагиња

ти се. — Накучује ли се које на имање?

Накучујемо се чешће до стараца. На

кучујте се до ђедбва, немоте их остављат

саме. Не да ђеци да се накучују на би

стијерну.

накучит се, -учим се, свр. наићи,

свратити, доћи у обилазак, нагнути се,

уп. прикучит се. — Накучи се каткад до

старија, мило ће им бит. Накучио сам се

свега неколика пута до њих, вазда им је

мило било што сам доша.

накуџават, -јем, несвр. скупљати

дуг, прикупљати дуг. — Јесте ли накуџа

вали они дуг што ви је код Јбша?

накуџат (се), -ам (се), свp. скупити

дуг код разних особа; уп. скуџат. — Јеси

ли успјела да накуџаш оне паре што су

ти били дужни? Накуџала се од мене.

налада, -е, ж, прехлада. — Уфатила

ме ео неколика дана налада, не могу

никуђ ис куће.

наладит (се), -ăдим (се), свр. прехла

дити (се), нахладити (се). — Наладио

сам се синоћ на čедник. Наладићеш такб,

огрни нешто!

налане, налана, ж., мн. нануле. — У

рат смо носили дрвене ципеле, ка налане.

Не мош с тијема наланама наизван.

налапрдат се, -ам се, свр. набрбљати

се, напричати се којекаквих глупости. —

На čедник код Рајка синоћ се налапрда

свачеса, а мисли е паметно зборио,

ништа не зна, кукавац.

налегнут, -егнем, свр. намјестити

кокош и јаја да би се извели пилићи. —

Налегнула сам Пиргу, метнула сам јој
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двадес јаја, извешће макар петнаесторо

пиплади.

налет, непр. изр. Налет те било! (при

помињању каквог зла, невоље, врага и

сл.) далеко ти кућа од нас, ђаво те од

Нl(0...

налетан, -тна, -тно насртљив, про

клет, несрећан; онај који и без своје кри

вице дође на готову штету или у непри

јатан положај. — Налетан је ка враг, од

њега не мош побљећ. Свакб зло оће на

њега, налетан је више од другија људи.

налетник, -а, м. Злочеста особа, осо

ба која доноси зло, особа која „наиђе“

на зло. — Да нијеси ђе гледа онога

нашега налетника, не чујемо о њему већ

пö године ништа. С онијем налетником

ни је дошло свако зло.

налећ, належем и налегнем, свp. I.

намјестити кокошки легло у циљу изво

ђења пилића. — Налегла сам кокошку и

метнула јбј у полог петнаес јаја. Јесу ли

добро налегле ове тигле на кантињеле, да

их вљетар не дигне? 2. наштимовати. II.

- се фиг. смјестити се, удобно се намје

стити. — Налегла се Јована на онаквб

имање, ништа јбј не фали. Налегла си се

на ту мекшину, па можеш и пјеват.

налијезат, -ијежем, несвр. 1. намје

штати кокошки легло у циљу извођења

пилића. — Ја не налијежем моје кокошке,

но пилад купујем. 2. намјештати, на

штимавати. — Не налијеже ова греда

добро на зид.

налихо, прил. непарним бројем, на

непарни број (у игри гдје се одређују са

играчи према бројевима, тј. разбројава

њем на парне или непарне бројеве); уп.

натахо. — Оћемо ли налихо или натахо?

налицкат (се), -ам (се), свр. уредити

косу и лице, намазати се, уљепшати се,

накицошити се. — Налицкала си се, да

нећеш у пазар? Налицка се ка стари фи

јакер. Намазала се и налицкала, не знам

ђе ће.

налога, -е, ж. мноштво њих, гужва;

оптерећеност послом. — Бјеше ли нало

ге у млин“? Налога ми је овија дана, па

ћу доћ по неђељи.

налокат се, -öчем се, свр. 1. најести

се нечега течнога или житкога (о сто

ци). — Налокала се прасица доста. Нало

каће се варанике једном и то му је за цио

дан. 2. фиr. препити се, опјанити се. —

Опет си се негђе налока! Налочи се да

не умијеш кући доћ!

налуњат се, -yњам се, свр. нашета

ти се, нашврљати се без плана и циља.

— Налyња се по тија градова а ништа

није радио.

наљећ, -жем, свр., р. пр. наљега, на

љегли, 3. л. мн. през. наљежу наићи, до

ћи, свратити; уп. наминут. — Рекли су

ë ће да наљежу поподне. Наљежите у су

боту, доће Милија. Наљегла сам да ве ви

дим. Наљегох до задруге, па свратих.

наљбекат се, -öскам се, свр. премного

се напити какве течности, обично алко

хола, опјанити се. — Наљбска си се те

водуpине, а знаш да си налађен. Опет се

наљбска, ништа за себе не зна. Ка се на

љоска, можеш му све узет.

нам, непр. на уму, у сјећању, у паме

ти. — Пало ми је нам на киčеле паприке,

да није остала која? Изби га, па му други

пут неће падат нам да те задијева.

намагарчит, -арчим, свр. фиr. прева

pити, обманути, насамарити. — Нама

гарчили су га ка будалу, узеше му онакво

имање баз-бадијаве. Припази се да те они

лукавци не намагарче, знау они да варау.

намакнут, намакнем, свр. 1. намје

стити нешто што је прстенасто или

шупље на предмет, дио тијела и сл., на

таћи; уп. нaмaћ. — Намакнули су му на

главу врећу да не види куђ иде. 2. прио

штрити, изоштрити сјечиво да се изву

че брид. — Оли ми ти намакнут ову бри

тву, ја не умијем ка ти.
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намастир и манастир, -а, м, црквени

објекат с духовницима. — Одили су ш

њом у намастир да је провуку испот

ћивота не би ли оздравила.

намастит (се), -астим (се), свр. 1.

обојити (се). — Намастићеш се карабо

jöм, припази! Намастила си се нечим, сва

ти је раша поцрњела. 2. (ређе) ставити

маст (у јело); уп. замастит. — Јеси ли

намастила чим ову чорбу? Намастила сам

качамак, метнула сам доста скорупа.

намаћ, -кнем, свр. 1. намјестити не

што што је прстенасто или шупље на

предмет, дио тијела и сл., натаћи; уп.

намакнут. — Намакни на врстожине ову

гужву да не пролази киша у сијено. На

макла је коноп на врат и замакла се у по

јату. 2. мало приоштрити сјечиво тако

да се извуче брид. — Само сам је мало

намака на гладило и сад брије ка нова.

намах, прил. истог момента. — Чим

га збвнуо, намах се спремио и поша ш

њим, тако ме јади не знали, не знам ђе

су пошли.

намерачит (се), -ачим (се), свр.

усмјерити мерак, жељу, вољу према не

чему или некоме. — Намерачио се неко

на наше грожђе, сваке године га поберу

прије здријевања. Намерачила је на она

квога момка, није чудо.

намет, -а, м. 1. оптерећење, порез,

кулук. — Велике су ни намете метнули

ови из Општине, и за земљу и за струју,

и за воду и ко зна што још. 2. нанос (сни

јега, пијеска и др.). — Били су те године

на Крново велики намети снијега.

намечит, -ечим, свр. 1. спрштити,

измуљати одређену количину грожђа. —

Намечи мало тога грожђа да видимо ка

ква ће му мастика бит. 2. изударати. —

Намечио га је — овудијенти је танко ову

дијен дебело.

намигуша, -е, ж, жена слободнијег

понашања, жена која воли да јој се удва

рају. — Виђех ону намигушу из Нишића,

бљеше јопет дошла да заводи ову момчад

овудијен.

наминут, -инем, свр. наићи; уп. на

љећ. — Оли наминут ćyтра мало, доће ни

пријатељи?

намињиват, -ујем, несвр. наилазити.

— Нијесу намињивали овамо има та зе

ман.

намира, -е, ж. измирење, намирива

ње. — Чекам од њега намиру за оно што

ми је љетбс поара жито. Намира је ка ти

неко измири што ти је дужан.

намирит, -ирим, свp. I. 1. подмирити

дуг, обештетити. — Оли ми намирит

они дуг? Намирили смо Саву све оне кла

сове што је Шаруља изела. Намирићу ти

ја то све. 2. нахранити стоку. — Намири

прво живб. Намирила сам овце а са ћу и

краву. Јесу ли намирена јагњад? II. - се

испунити жељу за нечим, задовољити

се, нахранити се. — Намирио се он о тога

имања богато. Прво се намирити, па дру

гијема да што остане. Набупа сам се ју

трбс приганица, намирио сам се до

довечен.

намјеран, -рна, -рно који има намје

pу, који је намјерио. — Намјеран је, вели,

да иште ону шћер Новичину. Намјерни

смо да дођемо довечен код вас на čедник.

намјерен, -а, -о в. намјеран. — Намје

рен сам био да ви пошљем једну пршуту,

па ме нешто смете онога дана, послаћу

ви је потље по некоме.

намјерник, -а, м. случајни гост. —

Цијелб прољеће сам чувала једну пршуту

за ђецу или намјерника, али јој би суђено

да је ви изијете.

намјерно/намјерно и намљерно/на

мљерно, прил. с намјером. — Намљерно

сам доша да ве видим и да ве поздравим.

Намјерно ме заобиша. -

намјешћај, -а, м. намјештај. — Пу

нана им је кућа новога намјешћаја што

су донијели исПодгорице.
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намолит се, -öлим се, свр. наклонити

се, свратити, наићи, погледати. — На

моли се кои пут и до наше куће, нијесмо

губави. Пошла сам те сам се намолила да

видим што они старци раде.

намбрат, -орам, свр. принудити. —

Треба га намбрат да се жени, е ће остат

нежења.

намрачит се, -ачим се, свр. намрго

дити се, изразити лицем љутњу и несла

гање; учинити се потиштеним. — На

мрачио се у образ ка да су му сви поби

јени.

намрачит се, безл. постати мрачан,

смркнути се (о времену). — Намрачило

се, не види се више радит, нб да идемо

дома.

намрдит се, -им се, свр. намргодити

се. — Нешто си се намрдио, река би ети

није по вољи ово што зборим.

намрђен, -а, -о намргођен. — Вазде је

намрђен у образ, река би ега нешто боли.

Вазда је намрђена откако је дошла у ви

дом.

намрскат (се), -ам (се), свр. набора

ти (се), изгужвати (се). — Намрскала ми

је рашу шњајдерица у Град, направила је

фалте како сам јој казала. Намрскало му

се чело ка да има седамдесет година.

намртво, прил. до смрти; до крајно

сти. — Намртво су га избили, једва је

оста жив. Неколицину су намртво убили,

а остале ранили.

намpчит (се), -им (се), свр. нагарави

ти (се). — Бљеше се цио намpчио гаром

c котла, нијесам га позна. Што си

намpчио ову овцу овако, река сам ти да

је само обиљежиш.

намрштит се, -им се, свр. намргоди

ти се, уп. намрдит се. — Ка смо дошли,

бљеше се нешто намрштио ка да му није

било мило што смо му јавили е ћемо доћ,

намудњак, -а, м. (најчешће у множи

ни) исплетена или сукнена кеса коју су

мушкарци (некад давно) носили да покри

ју (заштите од хладноће и др.) полни ор

ган. — Донијела му је у мираз намудња

ке. Намудњацима су покривали, да опро

СТИШ, ОНО ДОЉе.

намус, -узем, свр. музењем нешто

млијеком поквасити (нпр. снијег, око или

какву рану и сл.), намусти. — Ако ти

млада невљеста намузе млијеко на око,

престаће да те боли. Ка смо жедни а нема

воде, ми намуземо на оне пласе о снијега

из онија шкрапа и то ни утоли и жеђ и

глад.

намусит се и намyćит се, -им се, свр.

наљутити се и показивати то намрго

ђеношћу лица. — Не знам што јој је те се

намусила онако. Што ти је те си тако на

мyćен?

нанишанит, -им, свр. нациљати пре

ко нишана, нациљати уопште. — Тачно

је нанишанио и погодио у средину.

нањушит, -ушим, свр. намирисати,

осјетити њухом; сазнати, досјетити

се. — Нањушила је кучка зеца у шипко

вине и све лаје, а не може да се увуче

унутра. Нањушио је неке паре код Раке

па је сат ш њом лијепо, дако би јбј коју

iизвука.

наобдан, прил. цијели дан. — Што не

дођеш кад наобдан, све нешто трчиш?

Били смо наобдан у пријатеља на

Верушу.

наоблака, -е, ж. мала облачност, по

јава мање облачности. — Види се нека

наоблака од Гарча, може киша, боље да

наћас унесемо дуван у појату.

наодит, наодим и наодим, несвр. 1.

налазити, находити. — Нете се данас.

оне овце наодит, ко зна ђе су пошле. 2.

падати (о киши или снијегу). — Наодили

што наизван, треба ли да узимам лумбе

ру? Цио дан је наодило, нијеси мога ока

отворит, свућкудијен је прокапало.

Почело је да наоди, унеси у кућу ту робу.

Цио дан је наодио снијег.
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набјкат се, набјкам се, свр. накукати

се. — Набјкала се и у кућу и на гроб, није

улијезала.

наопoсло, прил. како треба (супр.

наопако); према, наспрам. — Седити на

oпoсло и све ће бит добро. Све му је оди

ло наопoсло, таличан је ка му отац.

набрак, набрка, м. мало парче узора

не површине уз већу површину, парче на

кнадно узоране површине уз неку другу

површину. — Посијали смо и оне набрке,

и тун може да роди.

наострит, наострим и наоштрит, нао

штрим, свp. I. учинити оштрим. — Оли

ми наострит косу е не умијем? Наостри

ми косијер е бих ćека лис. II. - се наљу

тити се, припремити се за свађу, одно

сно сукоб. — Наоштрио ти се Јанко што

си му поćека кошћелу. Наостpили су ти

се нешто Брђани, припази се! Наостpио

ти се отац што си поша без његовбrа зна

ња. Вала сам му се наостpио, кад га виђу,

неће ми утећ мајци!

наочаре, -ара, ж. pl. tantum наочари,

наочале. — Не видим ништа, мораћу узет

наочаре. С наочарима боље видим.

наочит, -а, -о згодан, лијеп (на из

глед). — Мало је било наочитијех За

гарчана ка што је био Блажо. Згодна ли

и наочита ли бљеше твоја тетка, само да

знаш.

напалуку, прил. с руке, од руке, по

годно, згодно. — Оњен су ти сви напалу

ку, лако ти се ш њима сваки дан сријетат.

Тражиш ножице а не видиш е су ти на

палуку, поред лијеве ноге.

напас, -сти, ж, невоља, биједа, зло,

насртај.

напас, -нем, свр. напасти. — Ако те

напану, ти се брани. Напашће они и оца

само да дођу до онога што траже.

напас (се), напасем (се), свр. најести

(се) пасући траву (о стоци). — Пуштио

сам краву на ђетелину те се напасла ко

лико је могла. Добро си их напаса.

напасник, -а, м. онај који напаствује,

који узнемирава друге; баксуз, немиран

човјек. — Не може се онудијен пролазит

од онија напасника, никоме не дау с ми

ром.

напасница, -е, ж. она која напаству

је, која узнемирава друге; баксузница, не

мирна женска особа. — Никога, напасни

ца, не оставља да га не дирне.

наперат (се), -ерам (се), свр. намје

стити (ce) као циљ, уп наперит (се). —

Напера му се тако да га је лако погодио.

Вала бих се смио ђе гођ оћеш наперат

пре том твојом пушчетинбм. Наперај ми.

твоју капу, да видиш како ћу је испро

бушиват, што велише ми пушка не гађе

добро.

наперит (се), -им (се), свр. намјести

ти (ce) као циљ; уп. наперат (се). — На

пери ми на зид конату да виђу како ми

носи левор.

напет (се), напнем (се), свр. укочити

(се), затегнути (се); изнервирати (се). —

Не напињи ту праћку пут ђетета! Нешто

сам напет овија дана, неврозан сам поста.

напират се, -рем се, несвр. напреза

ти се. — Нећу се ја с тобом напират, нб

ћу те избит, па потље прича што ти је

воља.

напицунит (се), -yним (се), свр. (но

вије) налицкати (се), уредити (се), на

кинђурити (се). — Напицунили су га ка

да ће у сватове. Бљеше се Митар напи

цунћо, ојде у Град, ако неће да гледа ка

кву ђевојку.

напласат, -ам, свp. I. нападати (о

снијегу). — Напласа је снијег до кољена.

П. — се фиг. најести се до изобиља. — На

пласа се јутрбс онија коматина меса, па

може лако вечеру чекат.

напластит се, -ăстим се, свр. 1. пла

стити сијено дуго, до умора. — Напла

стила сам се прољетос до миле воље. Бо

гоми сте се напластили, све сте опласти

ли. 2. фиг. (пејор.) а. најести се, прејести
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се. — Напластио сам се малопpије кастра

дине, немо ме ћерат да ијем. Напласти

смо се пршуте, љепота божа. б. награби

ти се, нагомилати богатство. — Напла

стили су се они код Талијана, свега су

добијали од њих. Напластио се у задругу,

сад му не треба служба. Напластићете се

пара у Њемачку, па можете подизат и

куће и гробнице.

напоит, -öим, свр. дати стоци да пи

је, напити стоку. — Јесте ли напоили

још краву, црћ ће од жеђе данас. Напојте

јунад, жедна су.

напола и наполи, прил. по пола, на

половину (када се даје имање на обраду

па половина прихода припадне ономе ко

га ради а половина власнику). — Дали су

цијелб имање напола једноме Шиптару.

Нема се коме више ни наполи дават.

наполеон и напулион, -а, м. некада

шњи златни новац, златник. — Били су

га осудили неправо, па су му кад је

ижљега и затвора дали дваес наполебна.

Напулион је била златна пара, мога си за

њега узет најбољега брава.

наполица, -е, ж, давање имања неко

ме да га обрађује с правом да узме пола

прихода, сам рад за половину прихода. —

Не могу га више радит, мораћу га дават

у наполицу. Одио је свако љето по тија

брда те косио у наполицу, тако је стека

доста пара.

напора, -е, ж. (заст) јело од проскоре,

тј. парче проскоре које се обавезно једе

пред причешћем, јело уочи причешћа. —

По повратку исцркве мора се изес мало

напоре от проскоре на коју се служба

вршила. Млоги се омрсе и без напоре.

напосат се, -öсем се, свр. насисати

се. — Божа ти вјера, ово се теле напосало,

није крави у виме остала ни кап варани

ке. Изгледа си се напоса онија бомбона

те не можеш ручат.

напотезат се, -ěзам се и -ежем се, свр.

наскупсти се, најести се растрзањем (о

псу или вуку) (најчешће у псовкама или

клетвама); награбити се (о човјеку). —

Ћут, пасти се меса напотеза, какав си!

Каћ, коза, вуци ти се меса напотезали!

Напотезали се вукови од њега! Напотеза

ла се и Мируна од Јованове имовине.

напотље, прил. на крају, најпослије.

— Напотље ни дадоше каву. Мога би на

потље да свратиш и до Ружице. Напотље

му дођоше син и снаха. Богоми ће ти на

потље покупит све искуће.

, направа, -е, ж. справа, уређај. —

Имау некакву направу те им доводи воду

из бистијерне у кућу, чудо, тако ми бога.

направит, -им, свр. 1. урадити, начи

нити, изградити. 2. уштројити, ушкопи

ти. — Направили смо овога вепрића про

љетбс, оћемо да га жиримо.

направљат, -ам, несвр. 1. правити,

градити. — Направљаше Михо кошницу

за челе. 2. штројити, шкопити. — Тога

вбчића смо прољетбс направљали, шко

пио га они шкопипрасица из Брда, вели

č марвени доктор.

напразно, прил. упразно. — Не ваља

напразно чкpкат пушком!

напрви, -а, -ö први (временски и про

сторно).

напредак, -тка, м, 1. успон, прогрес

(у општем значењу). 2. добар развој има

ња, стоке и воћа. — Велики је напредак

у Бошкове лозе. Неће бит напретка у ону

јабуку испод бистијерне. Нема напретка

у Шаруљу, заклаћемо је јесенас.

напређе, прил. најприје.

напрежат се, -жим се, свр. начекати

се у прежању, тј. у каквој засједи оче

кујући некога или нешто. — Напрежа сам

се овија дана лопова, покрадоше грожђе,

јучен сам уфатио једнога.

напрескок, прил. прескачући нешто

у неком послу. — Што нијеси ускопа ово

све но си копа напрескок, заборавио си

окопат млого струкова.



256 напречац— нарав

напречац, прил. пријеким путем, на

брзину. — Пошли смо напречац па смо

брже стигли. Напречац је крепала, није

jбј се могло помоћ.

напpчат (се), -рчам (се), несвр. 1. Љу

тити (се). — Не напрчате то дијете, и

тако је погано. Ништа се немо напрчат,

нб завежи тун! 2. истицати дио тијела.

— Не напрча сисе пре тијама момцима!

напрчен, -a, -o 1. издигнут. — Свети

је ово некако напрчено, намљести га

фино да ти не вире праменови. 2. наљу

ћен, љут. — Не знам што му је, ео неко

доба напрчен је на нас ка да смо му оца

убили. Све бјеше напрчен.

напpчит (се), -им (се), свр. 1. наљу

тити (ce); уобразити (се), појуначити

се. — Напрчио се нешто на мене, неће ни

да збори са мном. Ако се и ја напрчим,

биће муке. 2. истурити дио тијела (у

знак негодовања или сл.). — Напрчила је

рилице ка кокошињу гузицу. Напрчио ти

се перчин, очешља се! Ено је пред задру

гу, напрчила гузицу неће ли је ко виђет.

напуват, -увам, свр. П. испунити ва

здухом, надувати. — Напува ми лопту,

оли. Што је оно те су напувала ђеца? Оно

су напували балоне, ђеде, II. - се 1. на

љутити се, напунити се љутње и нер

возе. — Што се напува онако, јеси ли му

што река? Ако се напувала на мене, што

ћу јој ја! 2. фиг. најести се. — Напувала

се скорупа варенбга, па са може цио дан

без ишта. Напувасмо се онија полутина

печенија.

напулион, -а, м. в. наполеон. — До

била је од рода у мираз триес напулибна.

Ка се вратио из Америке, донио је само

два напулиона.

напуљит (се), -yљим (се), свр. 1. ис

турити дио тијела. — Напуљила бокове

ка принцеза! Напуљила прси да их виде.

2. намргодити се. — Нешто си се напу

љио ка да ћеш да се бијеш!

напунит (се), -им (се), свр. напунити

(се). изр. напунит пета избити, истући. —

Напунио га је отац, вала, пета док га је

отега.

напупуљат, -ам, свр. зачети пупољ

ке; набубрити (о пупољку). — Напупуља

ла је смоква. фиг. задјевојчити се. — На

пупуљала ти је ова мала, ђевојчи се.

напућиват, -ујем, несвр. упућивати,

усмјеравати. — Напућивала је ђецу да

буду скромна и поштена. Млоги су ме

напућивали како да поступим, и никога

нијесам послуша, и такб је боље.

напућикат, -ам, свр. напујдати; уп.

напућкат. — Напућикало је оно дијете пса

на мене, има ме заклат да немах ову шта

напућкат, -ам, свр. напујдати (пеа на

некога); наговорити некога да нападне

другога (о човјеку). — Напућка синоћ Ми

руна пса на мене, не знам што јој би.

Напућкаше дијете на узетињу од онога

старца, и оћаше да га бије, тако ми бога,

да га не заустависмо.

напучат (се), -учам (се), несвр. 1. Љу

тити (се). — Ништа се немо напучат на

ђецу, ти си крива! Речи му да не напуча

онб злосретно дијете! Напучаћу те док

ми не досади! 2. напрезати (се). —

Напучаш се бес потребе.

напучит (се), -им (се), свр. наљути

ти (се). — Напучила се нешто на мајку,

па је побјегла от куће. Напучио си ону

невљесту бес те и без ове. Нека, е ће се

напучит! Напучи га ако смијеш! Ти се,

ђаоле, напучи!

напучљив, -а, -о лако увредљив, који

се лако наљути. — Напучљива ми је ова

млађа, ништа јбј се не смије рећ. Фино

ш њим е напучљив, лако се наиједи.

нарав, -и, ж, природа, ћуд, психичке

особености (односи се на човјека и жи

вотињу). — Чува се о тога маска, нарав

му је наопака! Тешке је нарави, да га бог

убије, са сваким се лако посвађа.
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нарамак, -амка, м. оно што се носи

на рамену. — Донеси ми један нарамак

дрва иза куће. Није тун било бреме, ађ

кле, само нарамак, али је било тешко.

нарамчић, -а, м. дем. од нарамак. —

Није тун било сламе нако два-три на

рамчића, све сам одједном донио.

наредан, -дна, -дно спреман, припре

ман, припремљен, готов (за нешто); уре

дан. — За све што ме снађе наредан сам

му. Морамо бит наредни за сваку нево

љу. Наредно је онб Велишино момче ка

и по једно у племе. Наредна ти је ова

коса, одлична је. Има наредну ђецу ка

најнареднију. Наредан је момак, дате му

ђевојку.

наредит се, -едим се, свp. спремити

се, припремити се, уредити се. — Ђе си

се то наредио, да нећеш у Подгорицу?

Ето ти се шћеруна наредила за веселб у

Дом, оли је пуштит”

наредно, прил. уредно, спремно. —

Наредно смо га припремили.

нариљат се, -ам се, свр. 1. издовољи

ти се у риљању. — Нариљала су се пра

сад по ливади. 2. фиг. (пејор.) најести се.

— Нариљали су се код Збре, па могу ди

плит цио дан. Нариљала се смокава, па

öће да пукне. Нариљала се сталијанскија

порција. Нариљаће се бјен, па ће још

негђе поћ да риља, то је незасито.

нарогушит (се), -ушим (се), свр. 1.

подићи тако да стрши, најежити (ce),

накостријешити (се). — Нарогушио си

ови стог, неће издржат вљетрове. Је ли

ти се то от косе нарогушила крпа? 2. за

узети борбени став, наљутити се. —На

рогуши се на оно дијете, мишљах е ће га

згромит.

народит се, -öдим се, свр. намножи

ти се рађањем. — Народило се бјен мло

го народа, немау ђе сви. Папрaт се наро

дила по баштини, треба да је чистимо.

нароит (се), -öим (се), свр. намножи

ти се ројењем (о летећим инсектима —

пчелама и сл.). — Једна муха може за го

дину да нарои милионе муха. Нароиле су

се осе ове године ка никад.

нарок, -а, м. судбина, срећа (често

везана с удајом дјевојке), коб. — Није јој

пуцало нарока, иако је била добра ђевој

ка, па остаде неудата. Зли ти нарок пука!

нароцки, прил. народски, по народ

номе. — Он ка да није одио у школу,

понаша се нароцки, ка кои било сељанин.

наругат се, -угам се, свp. исмијати,

подврћи руглу. — Наругала му се више нб

једампут а сад се удаде за њега и нико

бољи од њега. Наругаћете ми се што ћу

ви рећ: није ви то добро.

наруч, -и, ж. (има само наведена два

облика) позајмљена ствар, ствар дата

узајам. — Оли ми дат ону шегу у наруч

за два дана? Има ли какве моје наручи у

Тебе?

насад, -а, м, 1. скуп младих биљака

посађених на одређеној површини. —

Имам нови насад лоза на више от по

рала. 2. више јаја стављених за налије

зање, са производњу пилића. — Негђе је

кокошка направила насад, изгледа у шип

ковине у зграде, нб га потражи.

насадит, -адим, свр. 1. ставити др

шку на алатку. — Насадио ми је Бранко

секиру на држало што сам га у суботу

купио у Град, 2. ставити квочки јаја на

полог да изведе пилиће. — Ове године

сам насадила двије кокошке, требаће ми

љетбс кад ми ђеца дођу пилади да коље

МО.

насамарит, -арим, свp. ставити са

мар на коња или магаре. — Насамари

коња е ћу да идем у Почкаље за сијено.

фиг. Намагарчити, преварити, обманути.

— Нема тога бlјен, неко те, изгледа, на

самарио.

насељеник, -а, м. новодосељеник,

онај који није старосједилац. — Било је

нас насељеника у Дечане само из Загара

ча више о триес кућа. Откуђ су они на
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сељеници под Веље Брдо кот твоје ујче

ВИНе?

насичијат (се), -ам (се), свp. изнер

вирати (се), наљутити (се). — Наси

чијаше ме краве, немау што јес. Нембте

мајку сичијат, е насичијана и онако. Боим

се да се не насичијаш од њих.

насладит, -ăдим, свp. I. задовољити

некога својом несрећом, својим невоља

ма. — Ако то учиниш, само ћеш насладит

оне кои те мрзе, па сад виђи. П. - се ра

довати се нечијој несрећи. — Начисто је

пропа, насладиће му се они што су га

пријед потајно мрзили. Насладили су се

смрћу комшије сви.

наслађиват, -ујем, несвр. 1. задово

љавати некога својом несрећом. — Знаш

ли, јадан, да с тим што чиниш само на

слађујеш оне што те мрзе! Нећу, вала, на

слађиват злотворе, па да се неће живјет.

II. - се уживати у нечему, најчешће у

нечијим невољама, у несрећи другога. —

Наслађују се с његовбм несрећом, е је

свијама зло радио док је мога. Наслађују

му се сад душмани, а имау и за што.

насластит се, -астим се, свр. насла

дити се, науживати се једући нешто

слатко, уживајући у храни. — Насласти

ли смо се љетос диња ка никад, све су

ни ђеца доносила из Подгорице, сваке су

боте по двије-три от по десет кила. фиг.

науживати се у осветољубљу. — Не

чини то — насластиће ти се крвници!

насложит, -öжим, свр. 1. завршити

слагање, намјестити. 2. брзо изговорити

много ријечи (у псовци, у одбрани и сл.).

— Кад ми га она насложи, мој брате, имах

пас у несвијес! Насложићу му га ја, нећу

се стиђет!

насочит, -öчим, свр. упутити на од

ређени циљ, открити, казати гдје се не

ко или нешто налази, препоручити (нпр.

дјевојку младићу). — Насочио му је један

Косоволужанин ђе да га тражи, и тачно

га наша тамо ђе му је река. Насочили су

му ону шћер Иванову, веле е нема љеше

и поштеније ђевојке у ве крајеве.

наспрдат се, -рдам се, свр. наругати

се (некоме или с неким). — Ако се коме

наспрдаш, вратиће ти се! Наспрдала се

свакојему момку који је иска, па остаде

yćеђелица.

насpдит (се), -им (се), свр. наљутити

(се); уп. наиједит се. — Насрдио се на

мене е сам тобож река е крије неколико

брава од реквизиције. Што си насрдио

онако ону невљесту, али ти је што скри

вила?

насркат се, -ркам се, свр. узети до

вољно течне хране сpкањем кашиком

(супе, чорбе, млијека...). — Рано сам по

музла краву те сам сварила да ми се ђеца

насркау топле варевине. Варили смо ско

руп, па сам се насрка оне масти, здраво

је то ко може.

наставит, -им, свр. 1. продужити,

наставити. 2. ставити јело да се при

према за оброк. — Наставила сам ручак,

немам кат ćеђет.

настављат, -ам, несвр. 1. наставља

ти. 2. припремати храну да се кува или

пече за јело. — Јеси ли што још наста

вљала за ручак?

настајат, -јем, несвр. стварати се,

за(по)чињати се, искрсавати, долазити.

— Није настајало таквога младета у Зага

рачка што је они млађи Николин. Наста

јале су у ту фамељу и пријед лијепе

ђевојке.

настајат се и настојат се, настоим се,

свр. провести дуго времена у стајању;

дуже времена проборавити код некога.

— Прилези мало, данас си се доста на

стоја на покајање. Настајала сам се кот

тетке цијелу зиму, била сам ви се ужеље

Лa.

настат, -нем, свр. 1. појавити се, по

чети, постати, родити се. — Овакве не

среће није било отка је свијет наста. Та

ман ка наста рат, дођоше ни стричеви из
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Америке. Наста је син у Бранка, 2. надо

ћи (о води). — Чим проради Почкаљска

јама, Сушица настане, протече иако није

текла. Настала је Зета збриега у бриег.

настор, -а, м. простирка у штали. —

Направио сам крави фин настор од лабу

дине.

настpцкат (се), -ам (се), свр. насути

(на себе или другога) мању количину теч

ности (обично воде), напрскати (се). —

Настpцка ме водом па мe смокрио. Чим

си се то настpцкала те ти је мокра аљина?

наступ, -а, м, лудило, ненормално по

нашање. —Доша му је некакав наступ па

се свађа ш чељадима. Нигђе нећеш добро

проћ стијама твоијама наступима мани

тијама.

насум, прил. насумице. — Онако смо

га на насум нашли, а нико ни није река

ђе да га тражимо.

насумачке и насумачке, прил. насу

мице. — Немо их тако насумачке метат

нб их пробери.

насумице, прил. напамет, отприли

ке. — Ако биднеш одио насумице, можеш

се изгубит. Ништа не ваља радит насу

мице.

наéеђет се, -ěдим се, свр. насједјети

се, дуго се задржати сједећи. —

Haćеђели смо се синоћ у Маша, до

пбноћи смо остали.

насекират (се), -ам (се), свр. насјеки

рати (се). — Насекирала су ме ђеца, сва

кб има понеку слабу. Доста сам се насе

кирала љетбе ка су ми били бђен.

наéec, -дем, свр., р. пр. насио, насела,

-ëло бити обманут, насјести. — Насела

сам на Миланов марифетлук, али ме

више неће преварит.

натапат, -апам, несвр. наливати теч

ношћу, наводњавати. — Лако је њима ра

дит земљу кад је могу натапат колико им

је воља.

нататарит (се), -им (се), свр. 1. нато

варити (се) било како. — Нататарио не

какву кабанчину на рамена и оде. Фино

то намљести, што си га нататарио тако,

преврнуће се. Нататарила се некаквијама

прњама и крпама, ето је шира нб дужа.

2. навадити (се). — Нататарили су се ови

фастаци сваки дан на грожђе, нагрдише га.

натаћ, -кнем, свp. ставити нешто на

горњу површину, на шиљак, на главу и

сл.; уп. нaмaћ 1. — Што си натака ту ка

петину, љеше ти је беж ње! Натакли су

барјак на врх шљемена да се види е ве

сеље код њих. Бљеше натака пециво на

кблац и ш њим ојде у пријатеља на свад

бу.

натахо, прил. парним бројем, у раз

брајању при каквој игри, уп. Налихо. —

Како велиш, оћемо ли налихо или ната

хо? Ми ћемо натахо.

натегач, -а, м. цријево којим се вади

течност из бурета, из веће стаклене по

суде итд., натега. — Направио сам нате

гач за вино од гуменбга цријева.

натељемезат се, -мезам се, свp. до

вољно се нашалити тељемезањем, ћа

скањем, брбљањем. — Оновечери смо се

натељемезали код Ива док смо се

опучили от смијеха.

натенане, прил, без журбе. — Све

смо натенане од Града стигли, нијесмо се

уморили.

натијецат се, -ијечем се и -ијецам се,

несвр. такмичити се. — Ено се прет цр

квом натијечу она момчад у бачање ка

мена с рамена.

натират, -рем, несвр. ваљати тије

сто за хљеб у брашно. — Ја никад не на

тирем леб но га онако без натирања

Печем.

натискат (се), -снем (се), свр. натр

пати (се), нагурати (се), нагомилати

(се), утрпати (се). — Ђе се натиште оно

лико народа у онолико простора? Све је

ово натискала у ну малу торбицу.
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натиснут— натрескат се

натиснут, -нем, свp. I. 1. појурити. —

Кад виђеше што је, натискоше да бјеже.

2. нагурати, натрпаши. — Што си ово

натиснуо оволико, ништа се не може из

вадит из ваљевице. Натиснуо је онблико

чељади у ну малу камару, не могу крк

нут. II. - се нагурати се, натрпати се.

— Натиснули смо се сви у ову кућицу,

не знамо како ћемо.

натићит се, -им се, свр. згомилати

се, згруписати се, поређати се један до

другога. — Што сте се натићили тун ка

да некога дочекујете? Оћу да ми се сви

натићите довечен бћен, да ве видим све

на гомилу! Натићиле су се вране на јабу

ку, мора да су осетиле нешто под њом.

Гађем праћком тице што су се натићиле

на жицу от струје. Сва се пљаца била

натићила да глеја њихову бруку.

натмурит се, -им се, свр. намргодити

се, наљутити се. — Нешто ти се отац на

тмурио, припази се.

натмушит се, -им се, свр. намргоди

ти се, натмурити се. — Виђе ли га како

се бљеше натмушио, да му нијесу што

јавили за сина, е био болесан.

натоварит (се), -им (се), свр. 1. ста

вити какав терет на нешто или у не

што у циљу преношења. 2. оптеретити

некога бригом о некоме или нечему. —

Натоварили су му онблико имање а он

није најбољега здравља. Натоварио сам

се тешкијема обавезама ка сам то узео.

натовpзат се, -рзам се, свp. и несвр.

навадити се, навађивати се. — Натовp

зали су се те сваки дан играу на ливаду,

а оћемо да је забранимо за косидбу. Сва

ке године се натовpзау врџопчићи на

шипкове, не дау ђаољему да здрене.

натовpљат (се), -ам (се), свр. набаци

ти на себе много одјеће како било, на

товарити (се), оптеретити (се). — Ето

си се натоврљала тијама прњама ка што

öћаше покојна Раке. Фино то сложи, што

си га тако натовpља?!

натонтат се, -öнтам се, свр. премного

се обући, претрпати се одјећом. — На

тöнтала си се ка да ћеш се помеc.

натонтуљат се, -ам се, премного се

обући, претрпати се одјећом. — Натон

туља сам се овија прњетина, неће ми бит

зима.

натопит (се), -öпим (се), свр. напуни

ти (се) течношћу пролажењем те теч

ности кроз нешто. — Треба да се натопе

водом исКупала оне диње, осушите се.

Богоми си добро натопила уљем ове при

ганице. Натопила је киша пријед петнаес

дана земљу таман да ваља.

натпар, -и, ж. листови дувана из дру

ге бербе; уп. потпар. — Побра сам од нат

пари два-три низа дувана. Натпар ће бит

цар-дуван. Листове од натпари не преда

јем монополу.

натра, -е, ж, ткалачки разбој, тка

лачки стан. — Пријед аустринскога рата

скоро свака кућа у Загараче је имала на

тру и сви су сами ткали.

натрабуњат (се), -ам (се), свр. напри

чати (се) којештарија, набрбљати (ce).

— Натрабуња си млого будалаштина. На

трабуњаћеш се довечен боим се. Натра

буња се у сан свачега, свашта је река.

натрагат се, -ам се, свр. намножити

се; уп. натражит се. — Натрагаће се они

брзо, не бој им се, неће гром у коприве.

натражит се, -ажим се, свр. намно

жити се, нагомилати се (обично о на

коту, корову и сл.), супр. истражит (се).

— Натражили су се багреми по цијелој

ливади. Натражило се те сиротиње ка

мрава. Не бој им се е те нестат, они се

брзо натраже чим отанчау, Натражиће се

шипковине, па се неће моћ проћ.

натрапат, -ам, свр. наићи, срести се.

— Натрапасмо на Њемце таман испод Бу

доша. Натрапа је на некакав чапур те га

је убо.

натрескат се, -ам се, свр. опјанити

се јаче. — Ђе си се то јопет натреска, али

не знаш е не смијеш ђаољу попит.
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натријет, натрем, свp. изваљати ти

јесто за хљеб у брашно. — Олити натри

јет ови леб, не могу ја?

натронтат (се), -öнтам (се), свр. на

трпати се, премного се обући, уп. натон

тат се, натонтуљат се. — Што си се тако

натрбнтала, млада си, неће ти бит студе

но. Натрбнтaли су ону малу некаквијама

аљинама да се не види иж њих.

натртљат (се), -ам (се), свр. набрбља

ти (се), напричати (се) којечега, изми

слити којешта. — Натртљала си нешто

о мене код комшија, па ме попријеко гле

дау. Натртља се синбћ, сви су виђели кô

је. Јесте ли се натртљале? -

натрћит (се), -им (се), свp. истаћи

дио тијела; намјестити се на каквом

видном и узвишеном мјесту. — Натрћила

прси па мисли да је нема такве. Натрћила

се на они ћувик и глеја ко пролази.

натрунит (се), -yним (се), свр. напу

нити (се) труњем. — Чим је ово натру

њен ови скоруп, све су у њега нечесове

црне гомилице. Натрунио сам се у око.

натрускат се, -ам се, свp. издрмати

се возећи се каквим возилом по неравном

путу, издрмати се у игри, наиграти се

поскакујући. — Натрускали смо се џадом

од Града, бубрези су ни отпали. Ако се

синбћ нијесте натрускали играући,

нећете никад. Натрускасмо се синоћ на

коло.

натрутан, -тна, -тно који је склон бо

лестима, који је у првој фази какве бо

лести. — Сви смо у кућу натрутни от

преладе. Натрутан сам ја, оће на мене

свака болештина.

натукнут, -нем, свр. наговијестити.

— Натукну ми нешто Велиша за онога

сина Радовановбга ка да су га затворили,

а не знам је ли истина.

натутњет, натутњим, свр. разгорети

ватру, наложити ватру толико да

тутњи, да пламса. — Натутњели су

огањ, добро смо се изгријали.

натутуpукат се, -рукам се и -ручем

се, свр. премного се опити, опјанити се

у великој мјери, уп. натутуручит се. — Jó

пет се натутуpука ка прасица, попио је

сам више от по кила ракије.

натутуручит се, -им се, свр. премно

го се опити, опјанити се у великој мјери:

уп. натутуpукат се. — Био си се натуту
*v

ручио, нијеси ништа за себе зна.

наћас, прил. Ноћас. — Дођите наћас

да поčедимо.

наћашњи, -а, -é који се односи на

претходну или сљедећу ноћ, ноћашњи. —

Наћашња ноћ ми је тешко прошла, није

сам заспала ни трен.

наћве и наћви, наћава, ж., pl. t. спе

цијално урађено дрвено корито за мије

шење хљеба. — Ја сам вазде у наћви ми

јесила леб. Наћве се никоме не позамљу

ЈУ.

наћерат, -ам, свр. натјерати.

наћефит се, -ефим се, свр. поднапити

се, мало се опјанити. — Ми троицa пo

писмо четири кила вина, сви смо се

наћефили, али ниjeсмо били пљани.

наћопрдат се, -рдам се, свр. наћаска

ти се до миле воље, набрбљати се, на

причати се (не особито паметно). — На

ћопрдаћемо се наћас у Илије. Наћопрда

смо се до миле воље.

наћукат се, -ам се, свр. најести се ћу

кањем (кљуном), зобањем. — Наћукале су

се кокошке, спрати их.

наћукат се, -укам се, свр. напричати

се. — Јесте ли се наћукале е нијесте одав

Но?

наћулит, -им, свp. изр. наћулит уши

подићи уши ради ослушкивања (или чега

другога), ослушкивати, пажљиво слуша

ти. — Наћулио уши и пази што зборимо.

Добро наћули уши ка ти учитељ буде

прича.

наук, -а, м. Поука, наука, учење, шко

ловање. — Нијеси од мојега наука, али ти
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вељу да га више не мазиш. Завршио је

велики наук.

науковање, -a, c. учење, школовање.

— Онога најстаријега су послали на нау

ковање тамо негђе у неку далеку земљу.

науман, -мна, -мно који је наумио. —

Науман сам да јесенас продам све браве,

нема ми их ко држат.

науспоред, прил. напоредо. — У кр

сте се одило науспоред по двоица а крс

су носили они предњи.

нафака и навака, -е, ж. 1. срећа. —

Није нашла нафаку, и остаде неудата.

Ако си без навaке, ништа ти богаство не

ваља. Одио је за нафакбм, и ето што је

дочека. Свако иде за својом нафакбм.

Није имала с њим нафаке, и то ти је. 2.

фиг. пород. — Фина јбј је нафака, има

златну ђецу. Ајде, навако, послуша ме!

Од нафaке имау само једну шћер.

нафачан и навачан, -чна, -чно који

је срећан, који је срећне руке, коме све

иде како планира (и без његове заслуге).

— Нафачни су више од другија људи, све

им напредује. Била је нафачна и с домо

вином и жђецом. Боље је бит навaчан нб

богат. Нијесу наше одиве навачне, а све

су добре и поштене. Нафачни је но па

метни!

нафетат, -ам, свр. нарезати у фете,

у кришке. — Чим смо дошли, нафетала је

пршуте и младбга сира, није било друге

нб да ијемо.

нафукат се, -укам се, свр. (понекад

пејор.) најести се, прејести се. — Нафу

кали смо се код ђеда кастрадине. Нафу

кате се, па ви нека прича. Офук, офук,

нафукаше се, те не оста ништа. Нафукала

се она кот Талијана, ништа јој није фа

ЛИЛО. - -

на(x)ерат се, -ерам се, свр. налутати

се, наскитати се, набеспосличити се. —

Нахерали смо се од немила до недрага,

цио живот. Нека се нахера по Београду,

па ће доћ памети. Наера се по селу, сад

је доша.

нахерен, -а, -о накривљен, нагнут. —

Нахерен је они стог у долине, пашће.

Нешто ми је нахерена доња банда избе,

мбраћу је нечим подупријет.

нахерено, прил. накривљено, искри

вљено, нагнуто. — Што идеш тако нахe

рено ка да ти се ртеница искривила?

нахерит (се), -им (се), свр. нагнути

(се), накривити (се). — Нахерио се зид

от куће, може се обурдат. Сађени то

фино да се не нахери! Што си се нахерио,

èто те крив ка Милуша?! Бљеше нахерио

капу на лијеву банду и ојде.

Нахија, -е, ж. област Старе Црне

Горе у којој је и Загарач, Катунска на

хија,

начетит се, -им се, свр. нагомилати

се на горњој површини нечега и одатле

посматрати; начокерит (се). — Што сте

се начетили тун, када нијесте никад гле

дали чељад!? Начетиле су се вране на

кошћелу више куће.

начин, -а, м. поред др. значења, и:

услови у којима се живи у домаћинству;

ред, поредак. — Имау у кућу сваки начин,

све што једној кући треба.

начињат, -ињам, несвр. правити, на

прављати. — Оће, вели, да начиња нову

кућу поред старе, припремио је цијелу

грађу.

начињат, -њем, свp. и несвр. почиња

ти, почињати трошити. — Још нијесмо

начињали они доњи стог сијена.

начињет, начиним, свр. направити,

изградити; довести жену у трудноћу. —

Начини овоме ђетету ту свиралу да не

плаче. Начинио је некаквој ђевојци ис

тија планина дијете, мислила је е ће је

узет.

начокерит (се), -ерим (се), свр. на

чичкати (се), нагомилати (се) на горњој

површини; уп. начетит се. — Начокерила
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ситб бреме, нећеш га моћ пронијет прос

шипковине. Начокериле су се тице на

жицу от струје.

начомрдит се, -им се, свр. намргоди

ти се. — Нешто се начомрдио, видим му

по кили међу очи, нешто је грдно љут.

начоплит (се), -öплим (се), свр. узе

ти доста лишћа или траве чопљењем.

— Начопли тија пера лозовија овоме ја

рету, гладно је. Свежи краву на долину,

начоплиће се троскота.

нашакат се, -ам се, свр. набоксовати

се. — Јесте ли се, ђецо, нашакали, ајте

сад учите!

нашарабадат, -бадам, свp. I. нашвр

љати, написати како било, ишврљати.

— Нашарабада ни је писмо, нијесмо га

могли прочитат. II. - се нашврљати се,

наскитати се. — Учио је десет година та

факултет, нашарабада се по Београду док

су му ноге опале.

нашврљат (се), -рљам (се), свр. 1. на

писати како било, ишарати писањем,

довољно написати шврљањем, шарањем.

— Ако си се нашврљала, пођи да

поможеш мајци. Што то фино не пишеш

но си га тако нашврља. Да му ту карту,

па ка се нашврља, неће ти више тражит

да шара. Ко је од вас овакб нагрдио ови

зид, цијелбга га нечим нашврља 2. налу

пати се. — Нашврља сам се ја по свије

ма градовима бивше Југославије.

нашегат (се), -ам (се), свр. натесте

pисати (се). — Нашега ми је јучен Божо

скоро по кубника дрва. Нашегали смо се

до миле воље, није не за више жеља, пре

шегали смо све оне штице што су биле

припремљене за патошење.

нашестат, -ам, свр. нарезати, наки

дати резањем. — Нашестала је пршуте

ка сам доша, мора сам јес.

нашикат се, -икам се, свp. издовољи

ти се у шикању (Љуљању) колијевке, фиг.

родити доста дјеце. — Ако се она није

нашикала, није ниједна друга, родила их

је петнаесторо.

нашки, -а, -ö који припада нама, који

је наш, који је од наше сорте, од нашег

обичаја, начина и сл. — Боље су у Загарач

нашке лозе но американске.

нашки, прил. на наш начин, по наше

му. — Дочекали смо их по нашки, фино

и поштено.

нашкрабат (се), -абам (се), свр. на

шврљати (се), написати како било, из

довољити се у шкрабању. — Ако си се

нашкраба, пођи да пуштиш ону краву е

црче од глади у појату. Нашкраба сам му

писмо, не вљерујем е ће га моћ прочитат.

нашкринут, -инем, свр. 1. притвори

ти врата или прозор. — Нашкрини те

шкуре да не улази киша прос прозор. 2.

фиг. накривити мало капу. — Он има

обичај данашкрине капу на лијеву банду,

такб му се чини госпоцкије.

нашкрњат (се), -ам (се), свр. натру

нити (се), напунити се шкpњама, тру

њем. — Од чеса је нашкрњана ова вода,

што је ово попадало по њој? Нашкpња се

ови скоруп некаквијама шкpњама, не

знам од чеса су, а ујме другбга је чис.

нашкропит, -öпим, свр. напрскати.

— Нашкропио сам лозе от прољетбс че

тири пута.

нашљокат се, -öкам се, свр. напити.

се, препити се, много се опјанити. —

Нашљбка се синоћ ка прасица, спрдали

су му се.

наштесрца, прил. на празан стомак,

рано изјутра, прије јела.

наштукнут, -нем, свр. наговијести

ти. — Неко му је наштукнуо е га тражи

милиција, па се склонио кот сестре у

Жупу.

нашћеница, -е, ж. греда на зиду на

коју се ослањају кључеви крова и греде

између два зида. — Нашћенице на ву кућу

су јелове, а греде тополове.

небирулбк, речца алал вјера, браво,

нека је, „не било урока“, добро је тако...
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— Колико је пораста, небирулбк! Фино је

причала, небирулбк. Добре су ти козе, не

бирулбк! (Напомена: Лексемом се изра

жавају жеља и нада за успјех, против чи

Ни и урока и сл.)

неболећ, -a, -е груб, недобродушан,

зао, који није доброг срца. — Болесан је

Јован, а сва су му чељад неболећа, нијед

но да се окрене на њега и да га чим по

нуди.

неболеће, прил. грубо, недобродушно,

несрдачно. — Неболеће ће га они држат,

знам ја то.

неборе, речца (за појачавање изражај

ности) заиста, доиста. — Елати, неборе,

тркни до њих, нете те изес.

небрат, -а, м, лош брат. — Да нијесу

небраћа, дошли би да ти помогну.

невакат, -кта, м. невријеме, непого

дан моменат. — Дошли сте ми у невакат,

кад ништа не могу учињет. Што гођ се

чини у невакат, слабо испане.

неваљ, -а, м. (израз у функцији при

лога, обично с предлогом у нехотице,

нехотимично. — Учинио је то у неваљ,

немо га бит. Из неваља је добила копиле

(иронија). Убио је сина у неваљ, али је

јопет одговара, затворили су га двије го

ДИНС.

неваљас, -ста, -сто који није довољно

способан у физичком смислу; непредузи

мљив. — Неваљасти су ка работници,

ништа од њих. Сва су им ђеца неваљаста,

а отац жива муња.

неваљачко, -а, м. (хипок) слабашна

особа, нејака и неенергична особа (обич

но о дјетету). — А, неваљачко, дако ово

завршимо до мрака! Не бој се, нева

љачко! Они неваљачко Илин се показа

прави јунак. Оћеш ли моћ с овијем нева

љачком то покосит” Мио ми је они твој

неваљачко. А, неваљачко, помога ти Бог.

невид, -а, м. ситан инсекат, скоро

провидан, дању се не види, уједа попут

комарца. — Цијело љето су ме клали не

види, ео ми по кожи све пувице. Вазде

љети овођен има невида, пецкау ка муве

прет кишбм.

невиђобг, -ога, м. невидбог, забачен

крај. — Оно су њихове куће забачене,

прави невиђббг.

невиђелица, -е, ж, мрак, тана, ври

јеме када се не види ништа, ноћ. — Вазде

сам се боја да улазим у Почкаљску јаму

за воду због невиђелице. Не можете по

невиђелици одит бес фењера.

невјеста и невљеста, -е, ж, млада,

млада супруга, најмлађа од удатих жена

у кући. — Довео је невљесту из Бара, от

Поповића.

невјестица, -е, ж, веверица; уп. кума

чица. — Уфатио невјестицу кад је пала с

ораха. Невјестицу неко зове веверица.

невоља, -е, Ж. 1. непријатност, не

згода, несрећа. — Нашла не све невоља

от комшије, никако да се здоговоримо

око оне трешње што ни је на међу 2. фиг.

лабашан човјек, слабић. — Рече ли ти

што она невоља?

невољица, -е, Ж. Ситна и слабашна

особа (обично мушка), слабић, јадов. —

Не дира ону невољицу, греота је, није он

тако слаб ка што зборе за њега. Добар је,

нб невољица, мала је фајда од њега иза

што. Нема ти нада у оне невољице,

ништа ти он не може помоћ.

невољко, прил. нерадо, без воље. —

Невољко сам доша, не бих да није стрина

болесна. Пристала је да га прими, али не

Bбљко.

невољник, -а, м. онај који је у тешкој

ситуацији, у незгодама и непријатно

стима; онај који је слабашан и нејак

(физички и духовно). — Било је нас не

вољника из Црне Горе у та логор доста.

Није јој он, невољник, мога ништа. Што

ће невољник без иђе ичега? Да томе не

вољнику нешто!

невратак, -тка, м. неповрат, невоља,

несрећа, трагедија, свратак. — Све је
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обрнуло на невратак, нигђе среће. Бог му

невратак наредио! Оно што су учињели

с имањем је свратак и невратак.

неврозан и нервозан, -зна, -зно који

је слабих живаца.

неврбзно и нервозно, прИЛ. неуpa

Спленично.

негђе, прил. негдје (просторно и вре

менски). — Нашли су га негђе у те пла

нине. Дако дођете негђе и до нас.

неговор, -а, м. вербални сукоб, него

ворење; уп. незбор. — Има више от по

године откако смо у неговбр, не знам ни

данас око чеса се посвадисмо.

недођија, -е, Ж. забачено мјесто; уп.

недођин. — Удала се у некакву недођију,

ко не зна ђе то, не зна што је забачени

крај.

недођин, -а, м. забачени крај, невид

бог, нешто врло далеко, уп. недођија. —

Отишли су има више от седамдесет го

дина у Америку, то је негђе далеко, пра

ви недођин. Оно ђе кућа Миличинбга

дома је недођин, нико онођен не долази.

недом, -ома, м. раскуће, уништено

домаћинство. — Пошто јој је муж умро,

вратила се у дом недом.

недружеван, -вна, -вно који је егои

стичан, који не воли да се дружи, који

избјегава друштво. — Недружевније осо

бе од онога млађега Пунишинбrа сина

нијесам гледа.

неђеља, -е, ж. 1. седмица, седам дана.

— Цијеле ове неђеље падала је киша. 2.

седми дан у недељи. — Доћемо у неђељу

која прва дође.

незабрекнут, -а, -о који пропушта

течност због расушивања (о дрвеној по

суди), расушен. — Сви су ми дрвени суди

незабрекнути а воде у бистијерну нема.

незапрешан, -шна,-шно који није од

користи, који је лијенштина. — Неза

прешније чељади нема од моија, све мо

рам сам, и све да учиним и свуђ да стиг

нčм.

незапрешко, -а, м. лијенштина, не

радник. — Пошљи ми некб које ће ми

помоћ, немо ми шиљат онога неза

прешка.

незапрешник, -а, м. онај који није ни

за што, који је неспособан да ишта ура

ди. — Не ослањај се на њега, али не знаш

е незапрешник каквога мајка није рађала.

незапрешница, -е, ж. лијена, нерадна

женска особа, лијенштина. — Ове су ми

ђевојчице све незапрешнице, нијесам их

учила ка су мале биле, па се сад само

излежавау.

незбор, -а, м. неговорење, свађа, уп.

неговор. — У незбор су они одамно, не

могу се очима виђет.

незграпан, -пна, -пно неспретан,

груб, неотесан (нешлифован); неприкла

дан, гломазан, непогодан за узимање и

ношење. — Незграпно ли си, дијете,

ништа не умијеш! Сва је некако незграп

на — ка разбојник. Незграпан сам ја за

игру. Незграпне ли невјесте, фала богу.

Незграпно је за подуфатит, нема се за

што држат. Бачве су незграпне за

ношење. Ови ти је товар некако незгра

Пан.

незграпно, прил. неспретно. — Не

зграпно си ови зид озида. Незграпно си

ме прифатио. Доста сам незграпно то

учинио. Некако незграпно опалисмо топ.

Уфатих га некако незграпно и замало ми

не испаде из рука. Иде незграпно ка

међед.

незнавен, -a, -o 1. непаметан, незрео,

приглуп. — Незнавено је оно дијете, не

дира га. Незнавена му је мајка, ишћућало

је то. Немо се на њега ослањат, то је не

знавено чељаде. Незнавени је поста о

свакбга ђетета. Незнавена је била, покој

ница, Бог да јој душу опрости. 2. непо

знат, неугледан. — Незнавен је био у ве

крајеве.

незнавењак, -а, м. непаметна мушка

особа, мушка особа која мало зна. — С
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некаквијем незнавењаком се удружио,

постаће ка он незнавен и луцкас.

незнавењача, -е, ж, непаметна жен

ска особа, женска особа која мало зна.

— Макни ову малу од оне незнавењаче,

оштетиће је. -

неја, узвик, 2. л. мн. имп, нејате не

дај, не дозволи, забрани. — Неја, е ће кра

ва на шеницу! Неја тој ђеци да иду на

грожђе, зелено је још! Неја, побише се

ђеца! Нејате, уљегоше у жито!

нејак, -a, -o 1. слабашан. 2. (заст.)

(без м. рода) која је у другом стању,

трудна. — Је ли још нејака она Владова

жена? Нејака је, вели, већ трећи мјесец.

нејач, -и, ж, зб. чланови породице,

или села, који не могу привређивати, који

не могу опстајати без помоћи других. —

С овом нејачи смо бљежали уста брда

да не не покољу Талијани.

нејачица, -е, ж. слабашна скупина. —

Вазде су били нејачица и сви су на њих

погонили.

нека, -е, ж. (супстантивизована замје

ница) разлог, узрок и сл. — Није Мишо

зва без неке. Чујете ли пуцњаву, оно није

без неке. Само ме нека ћерала да га не

издрвим.

некадар, -дра, -дро нејак, неспособан

за нешто. — Некадри смо, ђаољом, оба

двоје, стиска не раматиз па не можемо

мрднут. Поправили бисмо кућу, али смо

некако некадри, немамо ни моћи ни пара.

некадро, прил. немоћно. — Некадро

се крећем, све ми нешто смета.

некарактер, -а, м. особа неморалног

понашања, особа која се лоше понаша.

— То је некарактер ка та, свашто би

учинио.

некмоли, везник а камоли. — Неће да

слуша оца некмоли мене.

неколикоро, поименичена неодр. ко

личинска замј. неколико њих. — Дошло

их је неколикоро код Петра. Доведи ми

неколикоро ђеце, помагаћу им.

неколицина, -е, поименичена неодр.

количинска замј. за м. род. неколико њих.

— Прођоше неколицина испрет куће и

нико не рече ни „Помаже Бог“.

некрс, -сти, ж. и -ста, м. 1. baвo, ca

тана, вампир. — Срела га је некаква не

крс на Комуницу и полудио је отадер.

Тучио се с некрстом у зору. 2. некрште

но дијете. — Некрс се не копа у грббље

но поред њега.

некућеван, -вна, -вно који није добар

домаћин. — Нека је и једно чељаде у кућу

некућевно, тун нема напретка ни у фаме

љу ни у имање.

некција, -е, ж. инјекција. — Прописа

ми је доктор некције.

немалац, -аоца, м. онај који нема, си

ромах. — Ово бђен су све немаоци голи,

сиротиња пука.

немаштина, -е, ж. оскудица, немање,

сиромаштво. — Вазде смо живјели у

немаштину, али ниjeсмо кукали. Удала се

у велику немаштину.

немо, мн. немојмо, немоте одрична

императивна речца.

немотањ, -тња, -тњо немоћан.

немоћат, -ам, несвр. постајати не

моћнији. — Немоћа ми стара из дана у

дан, све је немоћнија.

немpчипушка и немрчипушка, -е,

ж. Гмн. немрчипушака кукавица, стра

шљивац, немужеван човјек, уп. безмет

ковић. — У наше браство није било не

мрчипушака. На Брегалницу је био права

немpчипушка. Ништа горе од не

мрчипушке.

ненадан, -дна, -дно изненадан. —

Уфатила их је ненадна несрећа.

ненадно, прил. изненада. — Дођоше

синоћ троица потпуно ненадно, бјен су

коначили.

необикнут, -а, -о ненавикнут, непри

лагођен. — Необикнуте су ове мерино

бвце у наше крајеве.
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неопојан, -а, -о који је сахрањен без

опела. — Вргли су га неопојанбга у гроб,

неће то ижљећ на добро.

неопран, -а, -о који није опран, који

је прљав. — Нећеш, чоче, носит ту нео

прану кошуљу у Град.

неподесан, -сна, -сно који је непри

кладан, неодговарајући, неповољан. —

Неподесна ми је коса некако, па сам се

уморио.

неподесно, прил. неприкладно, не

практично. — Наљежи ти поред мене,

мене је неподесно да идем тамо па да се

врћем.

непокорник, -а, м, тврдоглава, непо

корна мушка особа. — Вишега непокор

ника од њега нијесам гледала, тврдоглави

је од машчета.

непоменик, -а, м, вук. — У Гарчић

има и непоменика, добро чува(ј)те браве.

Ка се у гору сретеш с непомеником,

мораш промукнут о страха.

непоменица, -е, ж, змија. — Пази се,

успут има непоменица, чува се да те која

не фишти, не дај боже! Непоменице су

на(ј)опасније ка се паре, онда праве спле

TОВС.

непослух, -а, м. непослушност. —До

садио је твој непослух више свијема. Ова

наша ђеца су сва од непослуха.

непослушан, -шна,-шно који неће да

послуша, који неће да учини нешто што

се од њега тражи. — Непослушно ми је

млађе а старије учини све што му

тражим.

непослушнос, -сти, ж. одрицање по

слушности.

непрестално, прил. стално, без пре

станка: уп. беспрестално. — Неко ми не

престално чупа расад от купуса, летњак

му се ишчупа!

непретворан, -рна, -рно тврдоглав,

непослушан, својевољан, који неће да

учини услугу, који неће да „претвори“

(послуша). — Непретворна су ти сва ђеца,

нете да послушау без лијека. Ништа од

Радмиле нијесам виђела непретворније и

тврдоглавије. Ђеца су ти непретворна,

чудим ти се како се ш њима јакаш. Не

претворно ли си, дијете, што ме не по

слушаш! Непретворна су јој ђеца да бог

сачува, ништа нете да је слушау нити да

jбј поможу.

непуноручан, -чна, -чно недаре

жљив, неиздашан, нечазбен, шкрт. —

Некако су непуноручни, никога не пону

де. Жена му је непуноручна, права твр

дица.

неранџа, -е, ж, наранџа (Сitrus auran

tium). — У Загараче може свашто да

успијева — и маслина и неранџа, а смо

кава и шипкова, да је бог, имамо доста,

а од лоза живимо.

нерас, -ста, м. вепар за приплод. —

Овога вепра ћу оставит за нераста, нека

букари те крмаче по селу, е добра сорта.

Има у Малензу добар нерас код онога

Николића, повешћемо тамо прасицу.

нерас, -сти, ж, дрвеће, жбуње и сл.

што споро расте, или не расте. — Све

је оно нерас, неће да мрдне, е изгледа не

може у нб камење да расте.

нерим, -а, м. онај који је халапљив,

уп. керим.

нербд, -ода, м. неродица, слаб род

(особито воћа). — Уфатио је ове старе

лозе нербд, пропадау.

неродица, -е, ж. слаб или никакаврод

биља. — Ео неколико година уфатила је

сливе неродица, па нема ђаоље.

нескопос, -пости, ж, неспособност,

тјелесна слабост, немоћ. — Одамно ме

држи нескопбс, не мрдам искуће.

нескопосан, -сна, -сно који нема сна

ге, који нема тјелесне јачине; неспосо

бан. — Свакб смо у кућу нескопосно за

било што да се ради. Нескопосна ми је

жена у десну руку, сломила је била про

љетбс, па јој слабо зараста.
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несмајан, -јна, -јно неспретан, груб,

неуглађен, незграпан, нескладан, глома

зан. — Несмајан је ка они Николетина с

телевизора. Несмајан си некако, уреди се.

Несмајнијега момка нема од њега, а ти

си га изабрала између толико бољија. Не

смајан си ти за фине послове. Несмајна

је ка каква мушкарчина. Милица је нека

ко несмајна, ка да је у шуму расла. Оно

је, јадан, несмајно, видиш ли да се не

умије ни обућ ка људи. Несмајна му је,

некако, она жена — и велика, и незграп

на, и спора. Ови товар на коња је несма

јан, преврнуће се.

несмајно, прил. неспретно, грубо, не

симетрично, нелијепо. — Синбћ се Јели

ца понашала несмајно, ка дивљакуша.

Несмајно га је дочекала. Несмајно ти сто

ји то одијело, није за тебе.

несој, -а, м. онај који се лоше понаша,

који је лоше сорте, лош карактер (о чо

вјеку или животињи). — И отац и ђед су

му били несбји, а куће крушка но пот

крушку! Не дружи се с ониjeмa нeсојима.

Вала је несбј ка поиједан они млађи Ми

ланов. Ове двије нијесу козе нб несоји.

несојлук, -а, м. несојско, непримјере

но понашање. — Пун је несојлука. Немб

те чињет какве несојлуке!

несојски, прил. непоштено, некарак

терно, нељудски, нечовјечно. — Нијесам

се од Јована надала да ће онако несојски

поступит. Пази се, није ти от куће да се

несојски владаш!

несојче и несојче, несојчета, с. дије

те несој, немирно и несташно дијете ко

је уз то воли да подвали. — Ако ми још

једампут пуштите ту несојчад у лозе и у

грожђе, ја ћу се ш њима јакат. Каква су

она несојчад онога вашега комшије, са

брани боже.

неспор, -а, -о који не траје дуго. —

Неспора им је обућа, не могу им цревље

ни по мљесец дана. Скоруп је неспор, сви

га ију радо.

несретњи, -а, -ě несрећан. изр. табли

ца несретњија дана скуп несрећних дана,

дани у којима не треба отпочињати но

ве послове односно у којима не треба

обављати одређене послове.

несретњик, -а, м. несрећан човјек.

несретњица, -е, ж, несрећна жена.

неталичан, -чна, -чно који нема среће

(талиха). — Боље је бит сиромашан нб

неталичан. Неталична је, несретњица, от

како је пошла у та дом.

нећак и нећак, -а, м. (ријетко) бра

товљев или сестрин син.

нећакиња, -е, ж. (ријетко) братовље

ва или сестрина кћи.

нећкат се, -ам се, несвр. не прихва

тати нешто брзо и једноставно, неги

рати прихватање, али бити спреман за

прихватање, привидно одбијати неке по

нуде. — Дуго се нећкала док је нијесмо

убиједили да јбј је боље да пристане.

Немо се ништа нећкат, нећеш добит

бољу прилику за удају, но га узми. Све

се нешто нећкала а знам лијепо е ће при

фатит.

неужикан, -а, -о неојачан, неотпо

ран. — Неужикана су ти ђеца, треба им

мало планине љетбс да ојачау.

неумјештина и неумљештина, -е, ж.

неумјешност, неспретност. — Од неу

мљештине је прокоцка све. Грђа је неу

мјештина от сваке болести.

неучињен, -а, -о који не жели да учи

ни, да помогне другима, тврдица. — Ни

јесам знава е Станиша онако неучињен,

не би да Богу тамјана.

нечемуран, -рна, -рно малешан, сла

башан, нејак, неугледан, неспретан. — За

косидбу изаберите здраве и снажне мом

ке, а не ове нечемуpне. Онб Спасојево

момче је нешто нечемурно, ка да је бо

лешљив. Оженио се једном малешном,

нечемурнбм женицбм. Јади су то, то је

јадно, нечемурно.
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нечесов, -а, -о некакав, од нечега, не

познат, недефинисан. — Донесе ми нече

сову пушку да идем ш њима у лбв. Обу

кла нечесов зубун, то не личи ничему.

Донио нечесове тантаре, па се по цио дан

ш њима забавља. Поћера то пашче нече

coвијeм штапом. Срела је, вели, нечесове

људе успут и ш њима се упутила. Држи

у руке нечесово дијете, мушко али жен

скб, не виђех.

нечи, -ија, -ије нечији.

нечис, -сти, ж, нечистоћа у унутра

шњости ране или уопште у унутрашњо

сти нечега; измет. — Ижљегло ми је

нечисти из ове ране, напунила би се

ћикара от кафе. Ка се забреца бачва, она

се очисти и од оне нечисти што се наку

пила у њу. Опери ту нечис од мачке.

нечисница, -е, ж, нечиста жена. —

Такве нечиснице моје очи нијесу виђеле,

све јој је глибаво и у кућу и прет кућу.

нечоек, -а, м. мушка особа лошег мо

рала, нечовјек. — Е, нечоек био, ако ми

Не Платиш ово!

нечојство, -а, с нељудскост, нечовје

штво. — Ми се фалимо чојством, а и

нечојства није мање.

нигђе и (ређе) ниђе, прил. нигдје.

ниједни, -а, -ö никакви, најгори (није

дан значи друго: нико, ни један). — Што

ме избрука, паČа милет ниједна! Ћут, ко

пиле ниједно! Умирите се, гибети нијед

ни. Срешћу се ја с поганима тијама ни

једнијама. Виђе ли скота ниједнога!

нијекање, -а, с. гл. им, од нијекат. —

Доста је тога твојега нијекања, речи ба

рем једампут да оћеш.

нијекат, нијекам, несвр. негирати,

често говорити ријечи с негацијом. — Не

нијека, вилице ти се скамениле! Што све

нијекаш, нијесте, дати, без ичеса остали.

нијеку, непр. изр. нијеку ками не не

гирај. — Ничеса ове године нема на лозе.

Има — нијеку ками!

никоговина, -е, ж. особа лошег карак

тера, особа лошег поријекла, нико и ни

шта. — Убићу ону никоговину, па да

идем ни за кбга у затвор! Мичи ми ту

никоговину испред очи! Удали сте је за

велику никоговину, а могли сте је добро

удат.

никоговић, -а, м. човјек лошег пори

јекла, лош човјек. — Оно су никоговићи

о сто отаца! Ништа до јада — никоговић

и ничеговић, Дали сте онакву ђевојку за

онога никоговића!

никоговицки и никоговићки, -а, -ö

који потиче од никоговића, који потиче

од лоших људи. — Испсовала га она ни

кoгoвицка одива на паČе обојке.

николицина, -ê, М. НИКОЛиKO њих, ни

ко. — Дођоше ли колицина у Сава? Ни

колицина, рекли су е те други пут доћ,

шестина.

нимет, -а, м. (турц.) храна (само у за

клињањима, а не у неутралном говору).

— Нимета ми што ијем у твоју кућу, ни

јесам га дира.

нинат (се), нинам (се), несвр. Љуља

ти (ce), њихати (се) (у колијевци, на љу

љашци, на рукама старије особе и сл.).

— Нинај то дијете у колијевку дако заспи.

Тетка Маке ме све нинала на крило ка

сам била мала. Нијеси мали да се нинаш,

на то се љуљау ђеца!

ниокле, прил. ниоткуда. — Немам

ниокле да донесем притака за пасуљ, у

нашу брањевину не могу ниједну убрат.

нити, нити, ж., pl. t. дио ткачког раз

боја. — Без нити се не би могло ткат.

Нити су кончеви за ткање на натру.

ницина, -е, ж. гнојна израслина на

тијелу. — За чир се зна што је, али за

ницину се не зна. Из ницине му је ижље

гло кварат гноја.

ничеговић, -а, м. онај који је окаљао

своје презиме, своју породицу, те је из

губио право на припадност породици (у

моралном смислу), који је лошег карак

тера. — Чеговић бљеше они момак што
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долази? Ничеговић, кад је онакви, јадо

вић и бескућeвић.

ничесов, -а, -о општа придј. замј.,

прил. никакав, лош, ни од чега. — Ниче

сова ти је ова ракија, вала, мога си је

бољу оставит. Ничесову корис ми та поса

није донио. Што се погађаш ш њим, али

не знаш да је то ничесов чоек. Ничесово

је овогодишње грожђе.

ничи, -ија, -ије ничији.

ништавило, -a, c. ништа-особа, лоша

особа, лош посао. — Срете ли ђе оно ни

штавило из горњега села? О тога посла

изгледа ништа неће бит, уфатили сте се

у велико ништавило.

ништавчина, -е, м. и ж, ништавило,

неморална, некарактерна особа, сва

шточиња. — Да те више никад нијесам

видио да се дружиш с оном ништав

чинбм!

новина, -е, ж. обрађено земљиште

које је раније било затрављено, или за

пуштено. — Рађаће ти кртола на ову но

вину — не бој се.

новцат и новцат, -а, -о потпуно нов

(обично иде иза придјева нов). — Купио

је нов новцат капот за мале паре, ономе

што му га прода био је тијесан.

нога, ноге, ж, дио људског и живо

тињског организма, изр. под ногу при

кладно, погодно за путовање; у својини

је. — Лако је до нас доћ, све ти је под

ногу и низа страну. Под ногама му је ци

јелб имање оне Мијајлове ђеце. — с ноге

на ногу добро истући.

ногат, -а, -о који има велике ноге, ко

ји је дугих ногу и корака.

ногетат (се), -ам (се), несвр. ударати

(се), ритати се, скакати; дангубити. —

По ваздан се овакб ногетау и скачу,

ништа нете да узму да раде ни да уче.

Спава ови мали са мном и по цијелу ноћ

ме ногета.

ножић, -а, м. кухињски нож. — Имау

тога имања и живбга доста, али им у кућу

не можеш наћ ни ножић ни ожицу а ка

моли што друго.

ножице, -ица, ж, pl. tantum маказе. —

Ошишала сам малбГа ножицама, није ис

пало грђе нб машином. Купи ми у Град

једне ножице од лоза, нема их у задругу.

Ђе су оне веље ножице за бвце?

ножница, -е, ж, корице за нож, кани

ја. — Та ти је шиш велики, што не на

правиш за њега ножницу, не можеш га

такб носит иза паса.

ножурда, -е, ж, велика нога, ножури

на. — За те твоје ножурде не можеш наћ

цревље, нб их мораш наручиват.

ножурина, -е, ж, велика нога, ножур

да. — Кад он пружи оне ножурде, нико

га не може стић.

ноздра, -е, ж. ноздрва; уп. Ноздрица.

— Ноздре су јој широке ка у краве. Тако

ускија ноздара још нијесам гледа ка што

их имаше Руже.

ноздрица, -е, ж. ноздрва; уп. ноздра.

— Ноздрице су јој уске и има фин нос.

нокат, нокта, м, 1. рожнати дио на

прсту човјека. 2. мала количина нечега.

— Да ми нокат сира с овијем лебом, не

могу га овако сув јес. Закачила је џада и

нöкат од наше Земље.

нокиљ, -а, м, болест нокта, занок

тица. — Цио ме прс боли од нокиља, а

нокат ми је поцрнио, може бит да ће ми

отпас.

носећ, -a, -е који држи (о зиду, стубу,

раднику и сл.). — Важни су носећи зидо

ви, а за мулегине ћемо лако. Поставићу

три греде носеће, јаке, а остале могу бит

какве било.

носећа, -ě (супстантивизовано) она

која је у другом стању, која је трудна,

гравидна. — Носећа му је жена, а сама

мора да музе краве и овце. Носећа је ова

кобилица, ео колика је.

носиља, -е, ж. кокошка која носи јаја.

— О десет кокошака само су ми седам

носиље.
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носит, носим, несвр. 1. носити. 2.

имати прецизност у путањи зрна (o

оружју). — Носи ми пушка добро, ђе

уциљам погоди. Драгова двоцијевка је

добро носила.

нöтњо, прил. ноћу. — Све бј нотњo

долазе по двоица-троица, а што раде —

не знам.

ноћиват, -ивам, несвр. проводити

ноћ, преноћивати. — Ноћивамо у колибу,

топлије је. Оћете ли моћ ноћиват онбњен.

ноћник и нотњик, -а, м. ноћни вје

тар, ноћни повјетарац. — Љети вазде

спавам наизван, стално пува ноћник и

никат се не потим, те фино спавам.

нужден и нужден, -а, -о који је у ну

жди, који има потребу, којему недоста

је нешто да би могао да уради планира

но, који нема услове за живот; уп. по

требит. — Ове године смо нуждени за

њакат, њачем, несвр. рикати (о ма

гарету), правити посебне звуке сличне

рикању. — Њаче оно Миленино магаре,

изгледа га јутрбс није пуштила да пасе.

Његуш, -а, м. мушка особа из Његу

14ti.

Његушица, -е, ж, женска особа из

НБегуша. — Али нијеси знава е је Анђе

Његушица, у рбд у Његуше има браћу и

двије сестре неудате.

њивит (се), њивим (се), несвр. гајити

(се), подизати (ce), васпитавати (се). —

Милка се њивила у велико добро, па јој

је сад необично. Сву је ђецу њивио бес

помоћи жене, е она била стално болесна.

Њивили су тога једнога сина ка краља, и

čто што им учиње. Њиве се њихова ђеца

мимо сваке друге ђеце. Живи испод

Гарча, њиви живб и помало купуса сади.

њирит, -им, несвр. гледати у нешто,

сконцентрисати се у посматрању нече

га, вирети. — Њири све у трешњу ка да

житом, нећемо га имат ни до Божића.

Нужден сам нешто, можеш ли ми узајмит

коју пару? Нуждени смо од мрса.

Нуждена је од свега, све јој фали.

нужник, -а, м. тоалет, клозет. —

Нико пријед није правио нужнике но смо

сви излазили у шипковине изнад кућа.

нукат, -ам, несвр. нудити, нуткати.

— Нукамо га слаткишима, а он овакб. Ну

кали смо га да ије, али не може. У бол

ницу су ми све нукaли да ијем.

нуоди, зап. начин од доћи (поред:

дођи!). — Нуоди, дијете, овамо, čaко те

уфатим, неће ти више падат нам да

бљежиш! Нуодите овамо!

нуткат, -ам, несвр. в. нукат. — Ка се

ко тетке Миле дође, само што поснечим

нутка, не можеш се спасит ни од јела ни

óт пића.

ће му је неко обрат. Вазде је њирила с

онога ћувика оће ли ко проћ.

њиштат, -тим, несвр. пискаво и гла

сно рзати (о коњу), њискати. — Виђи што

нó њишти дорат, да му се није примакло

онб Јованово пашче, не подноси га.

њуњав, -а, -о в. њутрав. — Свакб је

од њих некако њуњаво, када нијесу гле

јали осталога народа, не умију прозбо

рит.

њутрав, -а, -о који неразговијетно го

вори, неспретан, трапав. — Они њутро

њутрави Миленин ме испсова. Њутрава

су јбј сва ђеца, ка и она, ниједно не умије

проговорит. Њутравога ли чељадета,

Богу се поклањам.

њутралица, -е, ж. њутрава особа,

њутро, ћутљива особа. — Не умије то

прозборит љуцки, то је права њутралица.

њутро, -а, м. онај који је њутрав, уно

кав, онај који је трапав, неспретан. —
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Не помињи ми њутра Миловановбга, оно

je пaća милет. Река би за онога њутра да

lобад, -а, м. крупна говеђа мува. — Не

дау обади кравама мира, па се обадау, не

могу да се смире.

обадат се, -ам се, свp. и несвр. рас

трчати се, раштркати се (о говедима).

— Не могу ја сам чуват краве, све се оба

дау, па не могу да их стигнем и смирим.

Обадаше се краве, неја дако их зауста

виш. фиг. трчкарати. — Сваки дан се

обадау комшијска ђеца око овија питоми

ја шипкова.

обалежит се, -им се, свp. испразнити

цријева, избацити балегу из цријева (о

стоци). — Обалежила су се телад по обо

ру, мораш га очистит.

обалит, обалим, свр. 1. оборити (не

кога при рвању, или нешто), срушити. —

Мало је ко од загарачкије момака мога

обалит Радоицу ка се уфате кос у кос.

Обалио сам кам са онога зида да не пане

на које. Јакали су се па је Милан обалио

Николу. Обалио је вљетар неколико ти

гала с крова. 2. посјећи, срушити. —

Јучен смо Илија и ја обалили прео десет

онија великија дуобва у Трнове рупе.

Обалио сам ону стару смокву.

обаљиват, -ујем, несвр. 1. обарати,

рушити, савлађивати (у борби); давати

слабу оцјену. — Вазде сам ја Мила оба

љива. Обаљивали су професори вазде

слабе ђаке више но сад, 2. рушити, сјећи.

— Обаљивали смо дневно по сто кубика

јела. Сијечем ову кошћелу ео по сата,

нећу је обаљиват беш чуда.

обарит (се), обарим (се), свр. мало

(се) прокувати. — Обарила сам му

пршуте те се лијепо наио, и попио је ско

ро по кила вина. Јаја се најљеше обаре

на мали огањ.

обашка, прил. посебно; уп. башка. —

Одвој то кртб од жилавога е ћемо их ва

ништа не зна, а да видиш како зна да

увриједи.

О

рит обашка. изр. свака вашка обашка раз

једињено, раздвојено.

обгрлит, -им, свр. обухватити рука

ма некога (најчешће у знак љубави), за

грлити. — Бљеше Мишо обгрлио Даницу

ка да су љубавници. Онб несретње дијете

обгрлило мајку и не пушта је да ојде.

„ обдан, прил. у току дана, дању. —

Обдан одмарамо, а увечен радимо. Обдан

је бњен фино провес. Обдан га обилази

МО. -

обданит се, -аним се, свp. (безл.) раз

данити се. — Обданило се, диш се. Још

мало па ће се обданит.

обдањиват се, -ујем се, несвр. (безл.)

раздањивати се. — Обдањује се. Отприје

се некако раније обдањиваше.

обезвољит (се), -им (се), свp. изгуби

ти вољу, нагло се охладити за нешто,

изразом лица или на др. начин показати

да се нема више воље за нешто. — Ни

јесам више загријан за ону ливаду, обез

вољио сам се ка сам чуо пошто је.

обезглавит (се), -авим (се), свр.

остати без нечега или некога што је од

носно ко је од особитог значаја, изгуби

ти вођу, изгубити предмет (оруђе) без

којега се не може обављати одређени

посао. — Веле е су Њемци обезглавили

партизане кад су на Сућеску убили кома

данта Саву. Обезглавила су га ђеца, сву

су му имовину распродала, оста је без

ћчеса. Фино ти је, нб ћеш се обезглавит

ако останеш без онаквога чоека.

обезнанит (се), -аним (се), свр. не

стати, изгубити се, изгубити из памће

ња. — Обезнанила му се најмлађа шћер,

свућ су је тражили. Обезнанио се био у

неку туђу државу. Обезнанио ми је стари,

не памти ништа.
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обезоружат (се), -ам (се), свр. оста

ти без оружја. — Вазде сам у кућу има

макар ломницу, а сад сам потпуно обезо

ружан оста, фиг. остати без аргумената,

изгубити основу за какав подухват. —

Чим сам чуо што је учинио, обезоружа

сам се и изгубио сваку наду. Стио сам да

купим ону шуму у Осоје нб ме обезо

ружаше рођаци кад ми рекоше е тун ни

јесу чиста посла.

обезумит (се), -им (се), свp. избезуми

ти (се), излудјети, довести некога у

стање лудила. — Обезумила је фамеља

онакву ђевојку, те се сад на њу нико не

обрће. Обезумио се откако га је нешто

препало поноћи на Комуницу.

ббер, -а, м. крај, окрајак земљишта

или села, обично на неравном земљишту.

— Ишћера краве у обер горе дако што

попасу. Има ли што умертина у они

öбер? Покосићу обер од ђетелине да дам

кравама.

оберчић, -а, м. деи, од обер. — Има

ли ти што у ни оберчић лозе? Посија сам

кртолу само у један оберчић, има мање

от по рала, али доста ће за нас двоје бит.

обеспарит, -им, свp. I. остати без

новца, без пара. — Обеспарио сам у по

тоње вријеме, а требаће ми доста пара за

Верину свадбу. П. — се (безл.). — Обес

парило се некако, нема ни од чеса да се

добије динар.

обестрвит (се), -им (се), свp. изгуби

ти (се), поћи незнано куда, поћи веома

далеко, одвојити се од одређене средине

и друштва. — Ђе сте ми обестрвили оне

клинце што сам их чува да заклинчим

стубе? Обестрвила су ми ђеца они

наљеши косијер, ваља је вола. Обестрви

ла су ми ђеца ону нову белеђију, немам

чим наострит косу, а стио сам покосит

мало ђетелине. Утека му је син, обестр

вио се негђе у туђу државу. Обестрвила

му се она најмлађа шћер, нико јбј не зна

стрва. Не долази ни у друштво више Ра

доица, потпуно се обестрвио.

обеутит се, -им се, свp. доћи себи (од

изненађења или сл.), повратити снагу,

освјежити се. — Једва се мало обеутила

кад су јој дали да попије лимунаду. Кад

сам се обеутио, видио саме су направили

полом по кући, а до тадер ка да сам спа

Ba.

обештат се, -ам се, свр. завјетовати

се, заклети се. — Били смо се обештали

али да се ослободимо али да погинемо.

обешумит, -им, свр. остати без шу

ме, огољети (о земљишту). — Некако су

обешумиле биле ове стране док се козе

нијесу трсиле.

обзидат, обзидам и обзиђем, свр. на

правити зид око нечега, нешто заокру

жити зидом (ливаде, њиве, воћњаке и

сл.). — Прољетбс сам усадио нови вино

град и обзида га зидом — да се потље не

секирам.

обзовина, -е, ж. Зова (Sambuсus ni

gra). — Ка смо били мали, ја и Раде смо

све правили свирале од обзовине, а било

је доста у ну долину код Калине јаме.

Сад о цвијета од обзовине праве сокове

и шурупе.

обиграват, -јем, свр. 1. обилазити не

кога или нешто кружећи око њега. —

Појаха магаре и обиграје око куће ш њим

èо више о два сата. 2. обилазити (узалуд

но) више кућа или лица, ићи од једнога

до другога у циљу извршавања неког по

сла; уп. облијетат 2. — Обиграје над

лештва прео три мљесеца, тражи пензију.

3. убјеђивати некога у нешто и у томе

бити упоран, стално му досађујући; уп.

облијетат 3. — Обиграва је Микан Јован

ку два мљесеца, али она није шћела да

чује, нб се удаде за онога Нишићанина.

4. беспосличити скитајући. — Љетбс си

мога нешто радит, нб си обиграва по цио

дан село и другове, а са ти фале паре.

обиграт, -ам, свр. 1. оптрчати, обићи

већи простор, проћи кроз већи простор

залазећи у више мјеста, заобићи неки

простор. — Обиграли смо цијело село
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док смо нашли њихову кућу. Обиграсмо

бункер тако да не Њемци нијесу прими

јетили. 2. причом убиједити, збиколити.

— Обиграше га она ђеца те им даде све

што су му тражила.

обидоват, -ујем, свp. I. јести, проба

ти нешто да се поједе. — Никад у живот

нијесам обидова муpве, не знам какве су,

Обиди нешто да ти се не стужи успут.

Ништа ти од јучен ујутро нијесам на моја

уста обидова. Је ли баба што обидовала

јутрбс? Јеси ли обидовала ове године још

грожђа? Не обидује ништа, па како ће

ојачат. II. - се пробати се, такмичити

се. — Јеси ли се кад обидова у јакање с

Милом? Обидовали смо се неколико пута

и вазде је он надјача.

обијелит (се), обијелим (се), свр. 1.

учинити нешто бијелим, окречити (ce).

— Бјеше Мируна обијелила собу ка какав

мајстор. Добро ти се обијелила кужина,

а соба слабије. 2. фиг. опрати. — Ти си

поранила ка добра невљеста те си јутрбс

обијелила робу.

обикнут (се), -нем (се), свр. навићи

(се), прилагодити (ce); уп. обић се. —

Обикнуло се ово дијете бјен, па не плаче

за мајком. Обикнућеш се на нове роди

теље кад се удаш. Обикнула сам код њих,

и фино је.

обиколит, -им, свp. в. збиколит. —

Обиколише ме у једно жито. Обиколићу

ја њу, пристаће.

обис, обидем, свp. I. пробати, испро

бати, искушати; појести. — Оли обис

ову мастику да видиш је ли добра? Не

смијем обис ништа сланб и маснб. Није

сам мога обис на свадбу ништа, оста сам

гладан. Оли обис мало млијека и качама

ка, неће ти сметат? Обиди га за ону ствар

да видиш што ће ти рећ. П. — се пробати

се, истакмичити се. — Смијеш ли се

обис с ониjeм момком што га видиш из

међу оне двије ђевојке?

обиснут, -нем, свр. прионути, ухва

тити се за некога или нешто, нашасти.

— Обиснула мајци за врат - онолика

ђечина. Обиснуће момци на њу у град,

не шиљите је. Обиснули су пси, неја да

не закољу онога чоека.

обић се, -кнем се, свр. навићи се, при

лагодити се, уп. обикнут се. — Оћете ли

се моћ обић на град послије села? Одмах

сам се обикла на Београд, ка да сам тун

живљела годинама.

објагњит (се) и ојагњит (се), -им

(се), свp. донијети на свијет јагње, ро

дитијагње (о овци). — Ове године су ми

се објагњиле све бвце. Жуја је ојагњила

јагњицу и овнића.

објахат, -шем, свр. појахати, навали

ти се на некога с горње стране. —

Видиш ли е ме објахало ово дијете, како

ћу ти помоћ! фиг. угњавити, удавити,

притиснути. — Објаха је цијелу фамељу,

нико му се жив не смије чут.

објашит, -им, свр. појахати, објаха

ти, навалити се на некога цијелим ти

јелом. — Објашио ме ови мали јутрбс ци

јелб јутро, не да ми ништа да учиним.

bбје и ббље, обијех (али најчешће ин

деклинабилно) и једна и друга. — Бљеху

му дошле обје снахе на свадбу зави. При

пази те ђевојке, око обијех се мотâу не

какви врџопци.

објед, -а, м. јело послије ручка, ужи

на; оброк. — Понеси нешто за објед, да

леко је до довечен, огладњећеш док се

врнеш на вечеру. Објед ти је јело између

ручка и вечере, обично су га носили

чобани за живијем. Тија дана нијесмо за

објед имали ништа до по мало леба и мр

вицу сира.

обједоват, -ујем, несвр. јести оброк

између ручка и вечере, јести уопште. —

Обједуј нешто па иди да пуштиш оно

живб, поцркаће данас у вез на ну долину.

Обједујте, обједујте, нека ви је наздра

вље, ја сам малопријед руча.

објешњат и обљешњат, -ам, свр. уго

јити се, одебљати. — Мршав је — добро
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би било да пође на Лукавицу, тамо би

објешња за десе дана на ну арију и на

добрб јело. Објешњала је невљеста, да

није у другб стање? Чим је објешња, раз

болио се. Обљешњала је откако се удала,

изгледа јој је тамо лијепо, у рбд је вазде

била мршава.

ббјуга, -е, ж. влажно, кишовито, то

плије вријеме, јужина. — Дуван се може

резат само кад је објуга, а кад је суво,

ломи се и пршти. Оне јесени ка се уда

вала Милица била је велика објуга, и кад

су је ђеверови изводили — пљуштало је.

објужит, -им, свр. постати влажан

(о времену), закишити; „омекшати“ по

слије суше, постати влажан (о хигро

скопној материји). — Нешто је објужило,

биће ускоро кише. Со објужи и приједно

ће киша.

објутрит (се), -им (се), свр. раздани

ти (се), сванути у потпуности. — Диш

се, објутрило је, вакат ни је. Бјеше се

фино објутрило. Дођи прије но што се

објутри.

oблaгат, облажем, свp. излагати се о

некоме, некога окривити лажима. —

Свега је неколико мјесеца бђена облага

ла је више от по села. Облага га је неко

у милицију па су га тамо повели.

облагиват, -ујем, несвр. олајавати,

лагати о некоме, окривљавати лажима.

— Навикла је да облагује свакога, па и

своје.

iоблака, -е, ж. одјећа, оно што се об

лачи. — Немау ми ђеца никакве облаке

за јесенас, не знам како ћу их шиљат у

школу.

облачит се, -ачи се, несвр. (безл.) по

јављивати се (о облацима).

облизнит се, -изним се, свр. родити

двојке (о жени или домаћој животињи,

ако се односи на жену, то је пејоратив

но). — Облизнила ми се она лањска јари

ца, бачила је двоје фине јаради. Облизни

ла се Јованова жена.

облијетат, -ијећем, несвр. 1. летјети

унаоколо (о птици). — Облијеће цијело

јутро орах, припазитете кокошке. 2. оби

лазити (најчешће узалудно) више мјеста

или лица у циљу постизања неког циља,

уп. обиграват 2. — Облијеће од града до

града не били наша какав поса. 3. упорно

некога убјеђивати у нешто, упорно од

некога нешто захтијевати; уп. обигра

ват 3. — Облијетали су је момци ка пои

једну, али, ето, остаде неудата. Нека ти

прича, знам ја кад и ти обиграваше Та

лијане да ти дау поса!

облинут, -нем, свр. облити, потећи

(о крви). — Истукла га је док га је крв

свега облинула, нагрдила га је.

облит, -јем, свр. обухватити течно

шћу у већој мјери (обично крвљу). — Да

сам га видио, шакио бих га док га крв не

облије.

iобличке, прил. у једном залогају

(прождријети, прогутати нешто онако

цијело без жвакања). — Нијесам гледала

чоека ка Мишура да онакб ије — све

обличке, ништа не жваће, када га ћеpay

ајдуци. Причау да је Саво мога обличке

прождријет јаје от кокошке.

облог, -а, м. в. компрес. — Метне се

облог од бијелца од јаја, и брзо зарасте.

облутак, -утка, м., мн. облуци зао

бљени камен (најчешће утицајем ерозив

них процеса). — Видио сам како су зад

на хотел у Подгорицу на брег Мораче

озидали облуцима из Мораче, или су их

онако прилијепили на бетон. Годи то ма

гаре каквијем облутком да се овођен не

балежи.

обља, узв. позив овцама да дођу, да

се прикупе (на солило храну и сл., или да

иду за чобаном). — Обља, лијепе моје,

дођите! Обља!, позоба ве ђао! Обља,

Мрка, обља, Зрна.

обље, обијех в. обје. — Удала је обље

шћери, сад је са сином.

обљешњат, -ам, свp. в. објешњат.
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обневиђет, -дим, свр. почети губити

вид, изгубити вид, (безл.) постати мра

чан, таман. — Обневидио сам има годи

на. Обневиђећеш ако тако наставиш. Об

невиђела је, једва познаје чељад. Обне

виђело се.

обнемоћ, -жем и -гнем и -гу, свр. оне

моћати. — Немо ти ако ја обнемогу, а

ако ти обнеможеш?! Ко ће те припазит

кад обнемогнеш?! Обнемогли смо обоје.

обнемоћат, -ам, свр. онемоћати. —

Обнемоћала ми је стара ео година, а до

ланик је била ка соко.

обнијет, обнесем, свр. окренути се

око нечега или некога носећи нешто или

некога. — Ако се брав разболи, онда

чобан обнесе три пута капицу око њега,

не говорећи ништа и вљерује се е ће брав

оздравит.

обноћ, прил, у току ноћи, ноћу. —

Најтеже ми је обноћ. Обноћ ћемо их

сушит. Ођен је обноћ дивота.

обојак, обојка, м, 1. платно којим се

умотавају ноге умјесто чарапа, или ис

под чарапа (војн, шуферица). — Некат су

се умљесто чарапа носили обојци. 2. фиг.

трање, прсло рубље или одјећа. — Обучи

се, не носите обојке, изр. избручит/испсо

ват на пасе обојке жестоко испсовати.

обор, -а, м. двориште (затворено или

отворено), ограђени дио земљишта ис

пред штале (за стоку). — Више ви ваља

та обор испрет куће но рало земље. Спра

тила сам бвце у обор, да их не заборави

мо довечен ућерат у појату.

оборит, оборим, свр. оборити изр.

оборит огањ учинити више пуцњева из

једног оружја или из више њих. — Чим

су га виђели, оборили су онакб из заседе

огањ испушаках на њега.

обос, -дем, свр. хитро потјерати ко

ња. — Ободоше коње нис поље ка да их

неко ћера. Поможи му, видиш ли да не

умије обос тога коња.

обосит, обосим, свр. остати без обу

ће, тј. немати обуће (о човјеку), односно

потковице (о коњу). — Обосили смо сви

у кућу, ниједно нема здравија опанака.

Обосио ми је коњ а не умијем га потко

ВаT.

обрабоњит (се), -им (се), свp. избаци

ти брабоњке из цријева (о ситној сто

ци). — Обрабоњиле су бвце цијелу лива

ду, тун ћу да трапим да садим дуван.

Држала сам козу у кужину па се свуђ об

рабоњила.

образ, -а, м, 1. лице. — Огребла је цио

образ за братом. Што је онако црвен у

образ? 2. част, позитивна морална свој

ства. — За образ се даје све, а образ ни

за шта! Нећу, части ми и образа! Чува се

од њега, за ситницу ће ти образ узет.

образлија, -е, м. поштен човјек, по

штењачина. — Нико ка они не умије

чоека да дочека, таквија образлија нема

надалеко.

обранит (се), -им (се), свр. ранити

(се). — Обранио се био на Крново четрес

четврте, али је оста био жив, па је потље

погинуо у Коравац. Обранила га је сестра

лбмницом у неваљ.

обрат, оберем, свр. обавити бербу. —

Јесте ли обрали оно мало грожђа?

обратит се, -им се, свp. стећи брата.

— Стрина ти је родила, изгледа си се

обратила.

обрва, -е, ж. (новије, старије: вјеђе)

длаке изнад очију. — Оно што смо ми зва

ли вјеђе сад зову обрве.

обрезат, -жем, свp. сасјећи биљку пре

ма одређеној законитости, навици и сл.

(нпр. лозе у одређено вријеме, воћке и

сл.). — Јеси ли обреза оне лозе у

ПоЧКáље?

обрезиват (се), -ујем (се), несвр. ре

зати воћке или лозе у одређено вријеме.

— Ми лозе сваке године обрезујемо кра

јем јануара. Американска лоза се не об

резује.
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обрекнут се, -нем се, свp. извикати

се на некога, упутити некоме оштрери

јечи. — Обрекнућу се ја на њега, па ће се

умирит. Обрекнула се нешто на Јована,

па је ишћера.

обрекњиват се, -ујем се, несвр. упу

ћивати оштре ријечи, препадати. —

Немо ми се обрекњиват, не боим се та

квија! Обрекњује се на њега ка да је

ђевојчица.

обрeћ се, -чем се, свр. обећати се (о

дјевојци односно младићу). — Обрекла се

била једноме Брђанину, па га је превари

ла и удала се за другога.

обрецнут се, -нем се, свр. оштро ри

јечима реаговати, љутито и грубо каза

ти, ријечима оштро напасти некога,

подвикнути, оштро запријетити. —

брецну се на мене она жена ка да сам

јој какав слуга. Ако се обрецне на тебе,

не поврћи му, он је иједак. Обрецну се

на мене, оће очи да ми ископа.

обречен, -a, -o (углавном у ж. роду)

обећан (о лицу). — Не идите да просите

Рбсу, али не знате е је она обречена, вље

рена је за Милана Живковбга.

обривит (се), -им (се), свр. обријати

се; уп. обритвит (се). — Нема ме ко обри

вит, а одио бих ćутра у Град. Ако се

имаднем су чим обривит, ето ме довечен

на čедник код вас, необриван не могу до

лазит.

обритвит, -им, I. 1. обријати. — Оли

ме обритвит? 2. фиr. појести халапљиво.

— Обритвио сам кило пршуте, па се на

пио вина. П. — се обријати се. — Јеси ли

се обритвио јутрбс?

обрлатит, -им и обрлатит, -атим,

свр. навалити на некога да нешто при

хвати или призна, заокупити. — Обрла

тио је једну ђевојку из Брда, оће да се

жени ш њом на силу, а она не пристаје.

Обрлатила га је некаква распушћеница,

не да му да мрдне.

обрљат се, обрљам се, свр. 1. наћи се

у брлогу и испрљати се (о свињи). — Обр

љала се крмача у брлог, ето је сва гли

бава, 2. фиг. окупати се у нечистој води.

— Обрљали смо се на Купало, мутно је.

обрнут (се), обрнем (се), свр. 1. окpe

нути (се). — Ка се удавала, обрнула се к

роду, па јој ђеца сличу ујчевини. Обрни

леб у шпорет да се и с доње стране пече.

Ану се обрни да ти нешто кажем. 2. фиr.

одговорити на изазов, узвратити, успро

тивити се (у свађи). — Обрну ми се да

нас, тако ми бога, они на(ј)млађи, оће да

се бије са мном. Замисли, обрну ми се

јутрбс приспјенак, замало да и он мене

удари. Обрни и ти њему коју ако те буде

псова!

оброк, -а, м. оно што се поједе од

једном (за ручак, доручак или вечеру). —

Оброци су ни у војску били толики да их

нијесмо могли сваки пут изес. -

обрстит, -им, свр. 1. почупати, поки

дати све лишће с брcтине (гране). —

Обрстише ти козе они јасен те си дони

јела јагњадима. Виђе ли како она јарица

обрсти онблику грану, 2. фиr. покрасти.

— Обрстише ми лопови паре. Обрстили

су све по селу. 3. уништити шуму, повр

ће, воће и сл. — Обрстише скакавци све

по пољу. Обрсти златица кртолу.

обртат, -ћем, несвр. П. 1. окретати.

— Обрта сам ја дневно по седам печења.

Ето га ђе обрће пециво, ćутра му доде

гости. 2. кретати, полазити. — Оћеш ли

обртат данас, опознићемо се! Засела код

оне младежи, па не обрће од њих. II. -

се 1. окретати се. 2. фиr. пазити (се). —

Нијесам се обрта на њега. Не обрћу се

ђеца на мајку, но онако сама чами.

обртач, -а, м. врста плуга (плуг који

се окреће зависно од тога да ли треба

да реже земљу на лијевој или на десној

страни). — Овија обртача пријед није

било, нб смо све орали онијама малијама

плуговима што се нијесу могли обртат.

обрукат (се), -ам (се), свр. осрамоти

ти (се). — Обрукала је цијелу фамељу

што је утекла без њиховога питања.
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Обрука сам се синоћ пре друштвом што

сам био млого попио.

обруч, -а, м, метални или дрвени круг

којим се причвршћују дуге на бачви, бу

рету или другој дрвеној посуди. — Сад

имамо гвоздене обручеве на све бачве, а

пријед су они прављени од дрвета, обич

но о дријена, или кошћеле. Пука ми је

обруч на пућерицу, па не држи воду ђа

ољом.

обршит, обршим, свp. доживјети не

што (обично неугодност), настрадати.

— Фино данас обрших, украдоше ми ло

пови паре. Обpшиће ка и сви издајници,

судиће му се. Ако тако наставиш,

обршићеш ка Мило, и тебе ће затворит.

Обршиће, ја мним, на вјешала! Лијепо

сам обршио — све су ми дигли.

обуват (се), обувам (се), несвр. 1.

стављати обућу на ноге. 2. поткивати

товарну животињу. — Још нијесам обу

ва Зекаља, млад је.

обувач, -а, м. обућа, оно што се обу

ва. — Остала су ми ђеца без обувача и

обукача.

обувача, -е, ж, веза, врпца, каиш или

што слично чиме се завезује обућа (и ве

зице од ципела, пертле). — Обувача ми

је од опуте.

обудовит и обудовјет, -öвим, свр. по

стати удовица, остати без мужа њего

вом смрћу. — Обудовјела је кад још није

имала деветнаес година. Маке је обудо

вила прије седам-осам година.

обуђат се, -ам се, свр. постати бу

ђав. — Али не видиш е се обуђала

пршута, ожули то ш ње. Ио сам ја и

обуђалбга леба па ми ништа није било од

њега.

обука, -е, ж. одјећа, оно што се об

лачи. — Немау ми ђеца ни обуке ни обу

вача, а са те у школу.

обукач, -а, м, 1. одјећа, оно што се

одијева. — Слаб ни је и обукач и обувач,

нема се више. 2. фиг. имање, богатство.

— Уда(ј) шћер у њихову кућу, биће јој

тамо и обукач и обувач бољи нб ко тебе.

обукиват (се), -ујем (се), несвр. 1. об

лачити (ce). 2. куповати одјећу. —

Мбраћу овога малога јесенас обукиват,

иде у град у школу, па не може овако го.

обурдават (се), -јем се, несвр. руши

ти се. — Свакога прољећа се она међа

испод Бобовишта обуpдаје, никако је

утврдит.

обурдат (се), -ам (се), свр. обуpвати

(се), срушити (се). — Обурдала се међа

испод зграде за лук. Немоте ми обуpдат

та дрва! Љеше то мећи, немо да се одмах

обурда. Обурдало се камење у Почкаљ

ску јаму, па се више не може слазит у

њу за воду. Обурдала се она кућа што је

зида Миливоје. Обурда сам они зид што

је био напука, па оћу да га поново зидам.

обут (се), -јем (се), свр. 1. ставити

обућу на ноге. 2. потковати вучну или

товарну животињу (коње, нпр.). — Мо

рам обут Зеленка, не може с овијама пот

ковицама више мрднут.

iобућ (се), обучем (се), свр. 1. одјену

ти (се). — Не могу се обућ сам, помози

ми. 2. купити одјећу. — Била сам у Град

да обучем овога малога за зиму.

овајдит (се) и офајдит (се), -ajдим

(се), свр. окористити (се), имати доби

ти (од нечега). — Офајдићу, вала, барем

сто илада. Овајдили су се од грожђа.

ован, овна, м. 1. мужјак овце. — у

тор је вазде има по десет овнова, сад је

добро осиромашио. 2. фиг. глупа мушка

особа. — Река сам био ономе овну Јагошу

да ми купи нешто и, богоми, није се,

вели, ни сетио.

бвас, овса, м. врста житарице, зоб

(Avena). — Сија се у Загарач пријед и

бвас и јечам, и раж, сад их више нико не

сије.

овеселит (се), -им (се), свр. посипати

весео, добити драгу вијест, наћи се у

пријатним околностима. — Сви смо се
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у село овеселили томе њиховоме ђетету.

Овеселио је оне старе, одлучио је да се

жени.

ови, овога, м. овај. — Даћу ти ови мој

косијер да čечеш лис, али ми га добро

припази, остар је ка плам. Виђе ли ти

што ми рече ови чоек?

овинцијер, -а, м. в. офинцијер.

lовисок, -а, -о који је нешто виши од

просјека, повисок. — Прође једно момче

јутрбс овудијен, онако — овисоко, ка наш

Мијо.

овнић, -а, м. дем, од ован, мали ован,

али најчешће: мушко јагње. — Имамо јед

ну бвцу која сваке године ојагњи по

овнића.

овновина, -е, ж. овнујско месо.

овнуина, -е, ж. (у ријеткој употреби)

овнујско месо. — Купи ми у Град једно

два кила овнуине, ćутра ми долазе рад

ници на копање умертина.

овнујски, -а, -ö који је од овна, који

припада овну. — Јефтине су јучен на па

зар биле овнујске коже. Виђи, тако те

јади не виђели— ономе јагњету је метнуо

овнујски чактар. Огрнуо је био некакву

овнујску кожу, и она га је спасила.

овођен и (ређе) овођен, прил. овдје.

оволицан, -цна, -цно који је мали ко

лико и онај или оно са којим се односно

са чиме се упоређује, малешан, омален.

— Унук ми је оволицан ка ови ваш, а и

унука ми је оволицна, није виша.

оволицина, -е, м. оволико њих (о му

шким особама) у упоређењу са одређе

ном, познатом, скупином мушких особа.

— Пошло је четресипрве на Веље брдо

оволицина колико не овођен, и сви смо

се врнули, нико није ни рањен. Ако ово

лицина, колико не овбђен, пођемо, за час

ћемо покосит обије ливаде.
-

оволишан, -шна, -шно који је мале

шан, који је мали као оно са чиме се упо

ређује. — Донесе ђеци неколико шипкова,

све мале, оволишне ка ови ораси.

iоврћ, овршем, свр. обавити вршидбу

(о житу). — Шеницу сам оврха на оно

Душаново гумно. Не могу ти вратит при

једно овршемо. Јесте ли оврхли оно ма

ло шенице или ви је још у кладње.

Овршисмо Милени шеницу.

овршак, -шка, м. врх неке биљке, по

сљедња дуванска берба, листови који се

посљедњи беру. — Прода сам монополу

цио дуван од овршка. Овршак је прејак

за пушење, треба га мијешат с потпари.

овршина, -е, ж, шаша, стабљика ку

куруза (осушена). — Зими крави дајемо

више овршине но сијена, ије је слатко.

овугодишњи, -а, -é овогодишњи. —

Немамо овугодишњега прасета, мбраће

мо у суботу кое одит у Град у куповину.

Слаб ни је овугодишњи род свега. Ову

годишња шеница ће ни трајат до Нико

љадне.
|-

овудијен, прил, овуда. — Никад при

јед овудијен није водио пут, но сте га ви

направили, а одили сте џадом. Поручила

сам јој да не смије овудијен проћ, е ћу

је нагрдит.

овца, -е, ж. 1. домаћа животиња. 2.

фиг глупа особа. — Ништа му не можеш

доказат, такве овце нијесам гледа.

овчарник, -а, м. већа (задружна)

штала за овце. — Ми смо први подигли

у срез овчарник. У наш овчарник може

стат више од иЉаду брава.

овчевина, -е, ж. овчије милијеко. —

Свако јутро попијем по по кила овчевине

и ништа друго не предpучкујем. Усири

ону јутрошњу овчевину.

овчетина, -е, ж. овчије месо. — Ми

суву овчетину зовемо кастрадина. Купи

ми два кила овчетине у касапницу.

овчи, -а, -е који потиче од овце. —

Данас су се добро продавале овче коже.

Мили ми је овчи сир нб крављи.

овчица, -е, ж. 1. мања овца. 2. овца

уопште (тако ће се именовати када је



280 огањ— оглодат

у питању мање стадо, тј. сиромашније

домаћинство). — Имамо неколико бвчи

ца и једну козу.

огањ, огња, м, 1. ватра. — Наложите

које та огањ е се посмрзасмо. Нијесмо

огањ налагали у кућу ео пе дана. фиr. a.

жестока личност, љута особа. — Не

смије Миливоја таћ нико, то је огањ

живи, сви су награбусили кои су се ш

њим дофатали. б. пуцањ, ватра из оруж

ја. — Гадно се тадер побисмо с Њемцима

— огањ они а огањ ми, и, нећеш ми вље

роват — и они и ми смо сватили да нико

не може побиједит, па престасмо. 2. ви

сока температура. — Уфатила га гро

зница и гори живијем огњем. Вас гори од

огња живога, и дрхтавица га је уфатила.

огаравит (се), -авим (се), свр. нама

зати (се) гаром, чађи или сл., испрљати

(се) нечим црним. — Цио сам се огаравио

чистећи сулундар. Ко те тако огарави по

образу?!

огарат (се), -ам (се), свр. намазати

(се) гаром или чим сличним, огаравити

(се), испрљати (се) чим црним (особито

по лицу или кожи уопште). — Сви смо

се били огарали ка машкаре — да никога

нијеси мога познат.

огдан и ондан, прил. прекосјутра. —

Немам кад додит ćyтра, но ме чекај ог

дан. Преосутра или ондан —то ти је истб.

оглабат, -абам, несвр. 1. одуговлачи

ти, растезати неки посао или одлуку,

отезати причајући и измишљајући пре

преке и тешкоће. — Оглабали су неђеља

ма око одласка или неодласка на зараду

у Војводину, и тако им прође вријеме те

не учињеше ништа. 2. кажњавати (пр

венствено материјално) (о службеној

казни); уп. оглобит. — Оглабали су фи

нанси за дуван и у стару Југославију, још

више нб данас.

iоглав, -а, м. врста узде од каната,

без ђема (ставља се и коњима и говеди

ма). —- Метнула је оглав Воловима, ка да

ће ш њима да оре. Метнуо магарету оглав

од узице па га води ка пашче. Правим

öглав за коња, раздрла му се узда. Метни

магарету оглав, нећеш га такб моћ водит.

оглавит, -авим, свp. ставити оглав

животињи, зауздати оглавом (од кана

па или од коже). — Оглави то магаре е

ћу да га водим да га свежем на долину

дако што чупне.

огладњет, огладним, свр. 1. постати

гладан. — Има ли што да се изије, оглад

нио сам ка пас. 2. фиr. пожељети нешто

туђе. — Огладњели су за оном нашом ли

вадбм, грдно би ни је платили кад бисмо

шћели да им је продамо.

оглед, -а, м. виђење младића и дјевој

ке у циљу упознавања и евентуалне про

сидбе. — Сваке суботе је Милица водила

обље шћери на оглед у Град кад је па

зарни дан. Ка се чује е један има шћер

За удају а други сина за женидбу, удесе

им оглед да се упознау.

огледат се, -éдам се, несвр. огледива

ти се (у огледалу). — Ништа не чиниш

нб се по цио дан огледаш у то огледало!

Виђи ти ђевојане — како се огледа и

збри!

оглибат (се), -ибам (се), свp. испрља

ти се. — Оглибала ти се та кошуља, не

мож је више носит нб је промијени. Ако

оглибаш те гаће, немо ми се вртат дома!

оглобит, -öбим, свр. казнити (првен

ствено материјално); уп. оглабат. —

Оглобили су га да плати пет иљада.

оглодат, -öђем, свр. 1. огристи све

што се може појести, огpисти глода

њем. — Оглода је пас све кости што си

бачила на обор. Бојим се е ће мишеви

оглодат оне класове горе на петар. Кучак

је оглода све оне кости што сам му

бачио, има ли још која. 2. фиг. a. опеље

шити, опустошити, уништити. —ОГло

дале су га бјелосвјецке куpве. Оглодаше

оне године скакавци све живо овудијен.

Све су му оглодали што је има, ништа

му нијесу оставили, ни макар динар у та
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кулин. б. заморити непомагањем. —

Оглода је онблика фамеља, нико јој

ништа не помаже.

оглувак, -вка и оглушак, -шка, м.

оно што се чуло дјелимично, или се није

чуло, стањеу којему лице које треба да

чује показује да није добро чуло, намјера

да се не чује оно што се говори. — Што

јој гођ кажеш, све прима на оглувке, ка

да не воли да чује. Не прима(ј) на

оглушке, но слуша(ј) што ти се прича!

Макар ми ти не прича(ј) о оглушцима,

знамо се!

оглунут, -нем, свр. почети глувити,

наглухнути. — Оглунуо сам ео некб доба,

све слабије чујем. Оглунула ми је баба,

јаче причаје те неће чут.

огноит, -öим, свр. нађубрити, нагно

јити. — Иди донеси из Петра мало гноја

да огноим лучњак.

огњило, -a, c. оцило. — Направио ми

је један Габељ финб огњило од лиме.

огњиште, -a, c. 1. мјесто у кући гдје

се ложи ватра. — Бјеху се чељад окупи

ла око огњишта и грију се. 2. фиг. дом,

кућа. — Наше старб огњиште је у Брато

ножиће. Дабогда им на огњиште трње ра

сло!

оголометит, -им, свр. учинити огоље

лим, пустим. — Била су оголометила сва

ова наша брда док су се козе држале а

сат су се пошумила лијепо.

огољет, оголим, свр. остати без од

јеће (о особи), односно без лишћа (о др

вету) или растиња (о терену), оголити.

— Огољела су ми чељад, а немам пара

ништа да купим. Огољеле су гране по

дрвећу, већ је дошла јесен. Ове стране ће

јопет огољет ако се пуште козе.

lограда, -е, ж. 1, средство којим је не

што ограђено. — Свуђ око имања Јован

је направио ограду, 2. ограђени простор.

дио имања. — Имам једну ограду земље

у Јабуке, али тамо ријетко идем.

оградит (се), -адим (се), свр. 1. поди

ћи, озидати (кућу). — Оградили смо ве

лику кућу. 2. уоквирити оградом, загра

дити. — Оградила сам лучњак драчама.

3. направити преграду. — Оградили су се

зидом међу собом. 4. направити дијете.

— Оградио је некаквој ђевојци копиле.

Оградићу ја још ђеце, нећемо Савка и ја

стат на троје.

iоградица, -č, ж. мањи ограђени про

стор земљишта (у приватном власни

штву). — Посадио сам дуван само у јед

ну оградицу, нема тун триста струка.

ограђа, -е, ж. ограда; забран. —

Гођене су ми све у ограђу, ништа бес

тица не може уљећ.

огранак, -анка, М. 1. мања грана која

штрчи од осталих. 2. дио шире породи

це, дио презимена, тј. рода који носи

исто презиме. — Свако браство у Загарач

има по неколико огранака. Мујовићи су

огранак Ћупића што живе у Гропу.

огранут, -нем, свp. сванути, обасја

ти. — Огрануло је сунце одавно, фиг. пo

стати срећан. — Огрануло ју) је сунце

откако се удала у то богаство.

ограшит (се), -им (се), свр. овесели

ти (се), орасположити (се), обрадовати

(се), усрећити (ce); обасјати (се), сину

ти. — Ограшио сам се ка сам чуо е су

сви претекли од грома што им је запалио

кућу. Ограшила се с онаквом снахом.

Дако и нас некад ограши сунце, над у Бо

га. Ограшило је и њих сунце, са су сви

здрави и богати. Вратили су јој се оба

сина из рата, и њу је, на(ј)потље сунце

ограшило.

ограшје, -а, с. гл. им. Од ограинит

(се). — Нека је и њима једном стигло

ограшје, чекали су пород доста година, и

— Бог им се смилова.

огрбавит, -ăвим, свр. постати грбав,

добити грбу, савити се и тако се савијен

кретати. — Што је оно онако огрбавио

Јован, сага се ка какав старац!
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огрдит се, огрдим се, свр. (ријетко у

употреби) нагрдити се, осрамотити се,

направити себи непријатност (због ло

шег поступка и сл.). — Огрдили сте се

што сте ономе малбме узели паре, могли

сте му то мало грожђа дат џабе, сироти

ња је.

огрезнут, -нем, свр. увалити се у не

што. — Огрезнуо сам у дуг, не знам како

ћу се извућ.

огрес, -знем, свp. в. огрезнут. —

Огреза је у глиб до кољена.

огрес, -бем, свр. огрепсти. — Оћеш

ли огрес кота, тебе је мила гребаница от

качамака.

огрi"зак, -ска, м. остатак јабуке,

крушке или сл. воћа пошто се поједе

главни, меснати дио. — Огриске од јабу

ка мећи у копању, ваљаће за вепра, фиг.

остатак нечега по искоришћењу главног

дијела. — Не требау ми ваши огрисци.

Оставили су ми огриске од богаства.

огризина, -е, ж. остатак од хране

(обично веће) која је гризењем једена,

огризак. — Ко је бачио ове огризине од

јабука по обору?! Од онија тикава ђе био

умертин остале су само огризине, оно

што магаре није могло изес.

огријешит, -ијешим, свр. П. намучити

се (обично о немоћноме); пресвиснути

(од бола или тешкоћа). — Огријеши ово

дијете данас од глади. Огријешиће ми

дома она баба сама, не може ни ужицу

сама подић. Огријешиће му они старци

на ону самштину. Не да(ј)те да она не

вјеста данас на грббље огријеши. Огри

јешила је, јадница, од муке и сиротиње.

П. - се направити према некоме неправ

ду, погријешити према некоме. — Огри

јешили сте се према ономе старцу,

врнуће ви се то, боим се. Немо се огри

јешит о ту ђевојку, сирота је.

огрис, -изем, свр. огристи. — Огризи

мало од ове јабуке, да је проваш.

огрк, -а, -о који није потпуно горак,

нагорак. — Огpка ти је ова кава, дода ми

мало цукра.

огркнут, -нем, свр. постати мало го

рак. — Оćећаш ли како је огркнуло ово

вино? Сир је мало огрка, али се може јес.

огрнут (се), огрнем (се), свр. покрити

(се) каквим парчетом одјеће, пригрнути

(се). — Огpни нешто, не излази тако го!

огроздина, -е, ж. остатак грозда по

што се са њега скину зрна, комина. —

Бачи те огроздине у бачву, и оне ће ва

љат за ракију. Није у лозе остало ништа

до огроздина, све су тице позобале.

огртат (се), -ћем (се), несвр. пригрта

ти (се). — Цијелб љето сам се огрта ка

потом, није било врућине.

огубавит (се), -авим (се), свр. огуба

ти се, разгубати се, добити губу, освра

бати (се). — Огубавиће ону другу ђецу

ако га пошљеш међу њих. Огубавила су

ми се ђеца у школу, дрпау се свуђ по ти

Јелу.

огубат (се), -ам (се), свр. заразити се

губом (крастална, свраболи и сл.), разбо

љети се од губе, осврабати (се), прени

јети некоме губу, свраб. — Огубало се

ово дијете негђе, морам га водит у ббл

ницу, Огубала су ми се прасад од нечеca,

а чисто сам их држала. Чува се да те тамо

не огубау они Габељи, фиг. а. (у клетви)

Огубало га оно што је бђен изио! б. по

кварити (некога). — Огубаће га она гу

бавица жене. -

огулит и ожулит, -улим, свр. 1. маћи

кожу. — Огулила сам мало кpтоле да ис

пригам за ручак. Бљеше цио ожуљен по

образу о туче. 2. фиг. а. Прескупо прода

ти, опљачкати. — Ожулио ме они месар

данас, прода ми је слабо месо за велике

паре. б. уморити. — Огулили су их на та

државни рад, а ништа им нијесу платили.

огуљеница и ожуљеница, -е, ж, не

морална женска особа, курва. — Ђе нађе

ону ожуљеницу да се ш њом дружиш,
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али не знаш ко је она! Огуљенице су јој

биле и мајка и баба, па није чудо што је

и она.

огуљов и ожуљов, -а, м. онај који не

ма ништа, сиротиња. — Дошло је пе

шес огуљова и нико више. Ни ми нијесмо

огуљови! Довела је некаквога ожуљова,

бће да се уда за њега.

одабаша, -е, м. првак у косидби, пред

водник у кошењу сијена. — Ко ви је био

данас одабаша у косидбу, је ли јопет

Мујо? Одабаша мора бит сигуран, најбо

љи косац.

одавно и одамно, прил. прије много

времена. — Нијесу ми ђевојке додиле

oдамно. Одавно те јапазим и прежим да

ми не понесеш ону греду испо стога.

одагнат, -ам и одажденем, свр. отје

рати, одбити.— Одаждени сливаде кра

ве, па их мани у страну. Одагна је жену

има мљесец и није му се вртала.

одаднит, -им и одадним, свр. маћи

дно (обично горње) с бурета да би се до

била бачва сједним дном (за муљање гро

ocђа, или стављање у њу чега другог). —

Замоли Душана да дође дако одадни ону

бачву е бих прштила грожђе. Одаднио сам

све бачве, мака сам им горње дно.

одадријет, одадерем, свр. врло гласно

испустити гасове из цријева; уп. окрoит.

— Одадрије они безобразник пред свије

ма, ни магарац тако не би окрoио. Ода

дpијећу пре свијема њима, не заслужују

боље.

одаламит, -им, свр. ударити снажно

са одстојања, ударити млатимице, тре

снути (обично о стоци, али и о људима).

— Одалами вола, видиш неће да слуша.

Одалами нечим тога магарца да ти тун

не њушка. Ка сам га одаламио оном шав

ницбм, увио се. Одаламио ме онбм шта

пљугбм по плећима.

iодамно, прил. в. одавно. — Што одам

но нема никога од Јовановија, да се ни

јесу што наиједили, фала богу?

одар, одра, м. кревет, лежај: на

стрешница за лозе од живог дрвећа, ле

тава и сл. (нема значење мртвачког

одра). — Прије се живјело без одрбва.

Одрови дрвени су наљеши. Ништа од мо

биља у ту кућу не бјеше до два стара

одра од неблањанија штица. Одар за они

гогољ сам направио од грана откошћеле.

одахнут, одахнем, свр. одморити се,

предахнути, одахнути. — Стани да мало

одахнемо, ја сам узела велико бреме.

одбит (се), -јем (се), свр. одвојити

(се), отјерати. — Одби ту телад у стра

ну, нека иду да пасу ако што нађу. Од

били смо јагњад од оваца још давно, сад

им не пада нам да посу. Одбила су се

некако ђеца од њега откако је доша из

резерве, када га не познају.

одбуцат (се), -уцам (се), свр. отције

пити (се) буцањем, цијепањем (танког

материјала, нпр. папира, платна и сл.);

уп. одбучит (се). — Одбуца ми о тога

фоја карте један комадић да нешто

запишем. Одбуца сам от кошуље те сам

завио прс.

одбучит (се), -учим (се), свр. отције

пити (се), цијепањем одвојити комад не

чега од цјелине; уп. одбуцат (се). —

Одбучила сам крај од онога ленцуна те

сам завила руку што сам навила. Одбучи

ми се некако рукав од капота ка сам ска

ка проз оне драче за козама.

одвалит (се), -алим (се), свр. 1. одво

јити (се) рушењем, тј. под утицајем ка

кве силе. — Одвалила се она доња међа,

мбраћемо је презиђиват на прољеће. При

пази да не одвалиш ту грану, да ти сло

мица не пукне. 2. фиг. ударити, ошама

pити. — Одвали му заљушак, па ће пре

стат.

одваљиват (се), -ујем (се), несвр. 1.

одвајати (се) рушењем, тј. насилно. —

Сваке године ми ђеца одваљују гране с

трешње, и онакб з грана зобљу трешње.

До пошљедњија поплава ови зид се ни

кад није одваљива. 2. фиr. ударати, тући.
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— Одваљивали су ми ћотеке ка сам био

мали сваки дан.

одвикнут (се), -нем (се), свр, одвићи

(се). — Одвикнула сам се свија добара ка

сам дошла овамо.

одвоит, -öим, свр. 1. издвојити. 2.

разликовати се, бити другачији. — Они

стари Јованов је одвојио от свија момчади

загарачкија и по стасу и по гласу. Љепо

том је одвоила от свија ђевојака.

одер, -а, м. превелики напор. — Не

може се уз ону страну ижљећ без одера,

има чељаде да крепа док ижљеже. Није

то био умор но одер, за два сата смо

сађели онблики стог.

одива, -е, ж. 1. женска особа која се

удала (за род је одива). — Ове наше оди

ве одмах по удаи обљешњау. Све наше

öдиве су се добро поудавале. 2. женско

дијете у породици. — Јеси ли чуо, родила

се у Јоша одива.

oдивичић, -а, м. одивин син (за ујче

вину, тј. за мајчин род он је одивичић).

— Је ли жив кои од онија вашија оди

вичића иc Кујаве, Крстињини синови? У

Кујаву имамо неке одивичиће, тамо су

удате двије наше рођаке.

oдивична, -е, ж. одивина кћерка. — За

Марка се удала једна моја одивична, то

ни је од сестре о стрица шћер. Сутра ми

долазе двије одивичне у госте, шиље их

она млађа ђеверична што је удата у Бео

град.

одит, идем, несвр. р. пр. одио, -ла,

-ло, импф. иђах, иђаше, иђасмо,

иђаху/иђагу, аор. одих/идох, одисте/идо

сте, одише идоше 1. ићи. 2. добро се про

давати. — Данас су брави добро одили

у Град.

одић, -гнем, свр. 1. подићи. — Мош

ли одић ови кам, мене је тежак? 2. одce

лити. — Одигли су они давно из Загара

ча, нема од њихове фамеље, ја мислим,

више нико. Ђед Радован је одига у Ме

тохију триеспрве.

одјавит, -авим, свр. 1. тражити да

се неко брише из евиденције. 2. отјерати

стоку у пашу или на даљи пут (нпр. на

љетовање). — Одјавио је браве у Лука

вицу. Одјави говеда у пашу. 3. отићи. —

Одјавили су давно у Пећ. Ето одјави прео

ПОЉa,

одлезат (се), -езам (се) и -ежем (се),

несвр. стварати одјек. — Што се одлезау

ове горе? Одлеза пуцњава у Бандиће, ето

се чује и у Загарач.

одливат, -ивам, несвр. циједити вино

из пропа, тј. из бачве у којој је измечено

грожђе. — Одлићу сутра све вино, а ра

кију ћу пећ само о тропа. Одлио сам сто

кила вина, а осталб ћу у ракију.

одлијезат (се), -ијежем (се) и одлије

гат (се), -ијегам (се), несвр. понављати

(се), чути се (о одјеку, еху). — По овијама

брдима сваки глас одлијеже по три пута.

Кад Јован почне да зове, одлијега му се

глас до Малензе. -

одлијепит (се), -ијепим (се), свр. од

војити (се) одљепљивањем. — Одлијепи

ли су ми се каишеви на апостолке, па мо

рам одит код мајстора. Одлијепи ми ово

с руке, ви како је пријенуло! фиг. одмаћи

се од некога, престати досађивати не

коле. — Једва се једном одлијепи од Јо

вице, а није му мира давала.

lодлика, -е, ж. 1, особина. 2. одличан

успјех у школи. — Све је разреде завршио

с одликом, није било таквога ђака у За

гараче.

одлит, -јем, свр. одвојити дио течно

сти и прелити је у другу посуду (обично

о вину, иначе, шечноси се сиша а не ли

је); уп. одливат. — Ове године сам одлио

триста кила вина.

одломит (се), -öмим (се), свр. одвоји

ти мањи дио од веће цјелине ломљењем.

— Одломи томе ђетету комат леба, али

не видиш е гладно. Одломила се она нај

виша грана с трешње, дати се неко од

ђеце пењало.
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одлучиват, -ујем, несвр. 1. доносити

одлуку. 2. одвајати младунче од сисања;

одвајати нешто од нечега. — Јесте ли

још одлучивали јагњад? Пријед се јагњад

нијесу одлучивала до Ђурђевадне.

одлучит, -учим, свр. 1. донијети од

луку (о нечему); уп. одлучиват. 2. одвоји

ти (обично младунце стоке од мајке, ди

јете од дојења и сл.); уп. заључит. —

Прољетбс смо рано одлучили јагњад, па

смо имали варевине за ђецу доста.

Одлучила сам га од сисе кад је има само

четири мљесеца.

одманут, -анем, свр. 1. одмахнути. 2.

отјерати од куће (особито стоку), по

тјерати стоку у правцу испаше. — Од

мануо сам говеда усте стране. Одмани

живб, па дођи да играмо карте. Одманули

су ону на(ј)млађу от куће.

одмудроват, -ујем, свр. одређено ври

јеме се прилагодити околностима пред

другим лицем, глумити кротку особу,

представити се у другачијем свјетлу од

аутентичнога. — Одмудровала је прет

сватовима најмирније и најпоштеније

женско чељаде, а каква је — сви знамо.

Ништа се ти њој не бој, знаће она одму

дроват што гођоћеш.

одмучат, -учам, несвр. фиг. одужива

ти дуг радом (обично дневницама, тј.

надницама); уп. одмучит. — Сваке годи

не сам љети одмучала оно што сам зими

узајмљивала а нијесам могла да вратим.

одмучит, -им, свp. с напором, с мука

ма одужити неки дуг, неку обавезу. —

Љетбс смо поштено одмучили оно жито

што смо зимус изели, вратили смо га над

ницама.

одњивит, -ивим, свр. одгојити, поди

ћи до самосталности, васпитати. —

Одњивила је десеторо ђеце на ништа без

ништа. Одњивили су они лијепу фамељу.

bдока, прил, отприлике, према изгле

ду, по визуелном или сл. утиску. — Није

смо сијено мјерили, но сам му га да одо

ка, а урачунали смо иљаду кила.

одолијеват, -ијевам, несвр. опирати

се, издржавати, одржавати се, уп. одо

љет. — Одолијевали смо Њемцима три

дана, а већ четвртога смо попуштили.

Шијелу зиму ми је ови стог одолијева

кишама и вљетровима, па му је сијено

остало нетакнуто. -

одољет, одолим, свp. oпријети се, из

држати, одржати се, уп. одолијеват. —

Није могла, несретница, да одоли жељи

за ђецом, па је дошла да их види. У рат.

смо одољели свијема невољама, а сад

смо се нешто распекмезили.

одбрак, одбрка, м. мање парче земље

уз веће, обично другачијег облика од ве

ћег уз себе. — Издвоио сам они одбрак

на Прделековину те сам га да Милици да

усади лук.

одрезак, -ска, м. дио нечега који се

одреже, парче земље које стоји уз веће,

обично издуженог облика. — Послала

сам ђеци један овећи одрезак сланине.

Није ти Милан задовољан са ониjeм од

реском од ливаде, није му, вели, ни за

ШТО.

öдрена, -е, ж, кревет за лозу, лоза на

гранама дрвета при чему су гране обично

погнуте према земљи да чине својеврсну

„простирку“ за лозе. — Све су ми лозе

на одрене, мало их је у редове. Набоље

су одрене на дренове или кошћеле.

одрепат, -ам, свр. (пејор.) отићи, от

перјати. — Била је одрепала от куће, па

су је врнула браћа, са се мало тобош сми

pила.

одријезат, -ијежем и -ијезам, несвр.

одређивати, утврђивати. — Никад се ка

сад порези нијесу одријезали, са сељака

кољу. Одријезаће држава вазде што је

њено, а ти цркни.

óдријет (се), одерем (се), свр., р. пр.

одро (се), одрла (се), -ло (се) премного се

уморити, пренапрегнути се у каквом по

слу. — Одријећеш те волове тако ш њима

opући по цио дан, нека почину мало.
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Одрла сам се зимус износећи бремена си

јена с Почкаља.

одријешит, -ијешим, свр. размрсити,

разријешити, распетљати, развезати,

одвезати; ослободити обавезе. — Одри

јеши ми ови чвор. Одријешила ми се кра

ва, припази је да не пође на умертин. Од

ријешио сам га те обавезе.

iодрина, -е, ж, в. одрена. — Има ли

што грожђа на оне одрине у Подоље?

одрод, -а, м. онај који није наслиједио

боље особине родитеља, изрод, особало

шег понашања. — Фини су им и отац и

мајка, а они су прави одроди, не знам на

кога се увргоше.

одродит се, -öдим се, свр. 1. добити

лоше потомство. — Одродила се та фа

меља, тун више нема чељадета нако за

уклин. 2. изродити се, постати лошији

од родитеља. — Одродише им се ђеца, и

то ти је.

одронит, -öним, свp. I. 1. покварити,

омести, спријечити у намјери. — Добар

је био ђак док га не одронише прећера

ним пословима ови стари. Одронише је

старије сестре те и она оста неудата. Од

ронисте ме јутрос те не учињех ништа.

Што одронисте оно дијете те му не да

досте да иде са своијем друштвом?! 2. об

рушити. — Одронио сам у неваљ ону зе

мљу изнад рупе. П. - се обрушити се,

отцијепити се обрушавањем. — Одрони

ла се бљеше међа испод јабуке.

одрубит, -убим, свр. 1. одсјећи крај

нечега (нпр. главу и сл.), обично горњи.

— Одрубио му је, веле, Турчин главу јед

нијем замахом сабље. Одруби о тога

пешкира крај да га метнем на рану. 2. од

сјечно одговорити. — Свашто јој рече,

али она га њему одруби на исти начин.

одсвакле, прил. са сваке стране, од

сваке стране. — Одсвакле је било покај

ница, и из Метохије.

одсвућкудијен, прил. одасвуда, са

сваке стране. — Код ње су долазили од

свућкудијен да им гата.

одуд, прил. одовуд. — Оће ли ко одуд

додит да ти поможе? |-

одшкрнут, -нем, свр. одвојити дио од

нечега, одвалити, - Одшкрни тој ђеци

по мало леба, гладна су. И да си оној си

ротињи одшкрнуо од оноликога имања

једну долиницу, ништа ти се не би по

знало.

ођевен, -a, -o 1. обучен, одјевен. — Ва

зде је била фино ођевена, ђе гођ је одила.

2. лијепо одјевен. — Не бљеше ођевени

јега момка од Божа у Град.

ођело, -а, с. одјећа, одијело. — Купи

ли су му били укопнб ођело, али га је он

раздро. Цијелб првашње ођело су биле

димије и џамадан.

ођељат, -љем, свр. одјељати.

бђен и (ређе) ођен, прил. овдје.

ођенут (се), ођенем (се), свр. обући

(се), одјенути (се). — Требало је тадер да

ме просе у Град, а ја нијесам отишла е

нијесам имала што ођенут. Ођени нешто,

не иди такб го по киши. Бјеше се Милена

јутрбс ођенула ка да ће у сватове.

ождријебит (се), -ијебим (се), свp. до

нијети на свијет ждријебе, родити

ждријебе (о кобили, мазги или магари

ци). — Ождријебила је магарица Савова

једно финб, црнб магаре. Јучен се ождри

јебила Кикашева кобила.

ожег, -а, м. метални подстрекач ва

тре, жарач. — Гршни мало та огањ,

ожегом — не угарком! |-

ожедњат, -ам, свр. осјетити жеђ.

ожећ (се), -жčм (се), свр. 1. отећи се.

— Ожега сам се на шпорет, па ме боли

пре. Чува се, немо се ожећ на то гвожђе,

вруће је. Је ли те то тако сунце ожегло?

2. фиг. негативно се изненадити због не

пријатности, увриједити (се) и сл. —До

бро ме ожегла она Радова ријеч.

ожидит (се), ожидим (се), свр. поста

ти жидак, учинити (се) жиђим. —

Ожидило ми се нешто вино, а било је гу
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сто ка јардум и црно, а сад је и провидно.

Ожидила си млого ову кафу, мало си

кафе метнула. Ожидила си леб, не може

се натријет. фиг. отанчати, ишчилити,

изблиједјети. — Река бих е се данас

ожидила она стара љуцковина.

ожица и ужица, -е, ж, кашика. — До

турскога рата ни у кога није било гвозде

нија ужица нб све оне дрвене, и ш њима

се јело. На пљацу сам купила неке ожице

јефтино. Да му малу ужицу, не може он

том јес. Срка с том ожицом!

ожичица и ужичица, -е, ж, дио ти

јела између грудног коша и желуца. —

Све га, вели, боли нешто на ожичицу, а

није одио код доктора, може бит чир.

Боли ме ужичица.

ожичњак, -а, м. уређај у који се ста

вљају кашике послије прања (обично

стоји објешен на зиду или на полици, а

сам личи на полицу, има отворе у које

се убацују кашике и ту стоје вертикал

но). — Опери ужице и метни их у

ожичњак, али их прво очисти крпом.

ожулит, ожулим, свp. в. огулит.

ожуљеница, -е, ж, в. огуљеница.

ожуљов, -а, м. в. огуљов. — Дошла не

каква три ожуљова, па оте да раде. Пуш,

ожуљова, лаже. Огуљови ка ови наши.

Једнаки смо огуљови и ти и ја.

озад, прил, отпозади. — Слабо ти та

раша стои озад.

öзбилан, -лна, -лно озбиљан. — Čзби

лан је то момак, да му шћер слободно.

iозбилно, прил. озбиљно. — Питаш ли

ме то озбилно?

озват се, озовем се, свр. 1. одазвати

се. 2. оставити посљедице. — Та болес

његове тетке озвала се на његово дијете.

Озвало му се на ђецу све што је чинио.

озгор и озгораке, прил. одозго. —До

вео је невљесту озгораке негђе, истија

планина. Метни озгор мало сламе, дако

не прокапље.

оздо и оздољаке, прил. с доње стра

не, одоздо. — Метни му оздо мало вуне,

набијаће га самар. Донеси ми оздољаке

оне виле.

öзидина и озидина, -е, ж. остатак

зида или међе. — Чува се, тун има једна

озидина што је пријед била међа, да се

не спотакнеш. Остала је от куће само

озидина.

iозим, -и, ж. озими усјев (пшеница и

сл.). — Јесте ли сијали што озими ове је

ceНИ?

озимачна, -е (у употреби је само ж.

род) која је остала у току зиме јалова

(о крави, овци или кози). — Крава ни је

озимачна и ускоро ће га запрагнут, па

нећемо имат што сpкат. Неће се ове го

дине телит, озимачна је, али га саставља.

озими, -а, -ö који се сије ујесен и ра

сте и у току зиме (о житу). — Озима

жита су ви одлична, видио сам.

озимче, озимчета, с., зб. озимчад мла

дунче домаће животиње (овце, козе и

сл.) од претходне године које је презими

ло само једну зиму (то име се обично да

је у прољеће). — Прода сам неколико

озимчади да купим жита за прољетбс и

љетбс, е ништа нијесам сија.

озлоиједит (се), -иједим (се), свp. ве

ома се наљутити. — Никаквога разлога.

није било да се озлоиједиш и на које од

нас, ништа ти ниjeсмо учињели.

ч“ -

озлоијеђен, -а, -о веома наљућен. —

Одавно је он озлоијеђен на нас, а за то

му нијесмо дали никаквога разлога.

озлоијеђенбс, -ости, ж, велика љут

ња, љутња која озлојеђује. — Не знам

откуђ код њега онблика озлоијеђенбс на

све наше.

озлочестит (се), -естим (се), свр. 1.

постати зао, прозлити се. — Људи су се

нешто озлочестили ка прет каквом вели

ком невољбм. 2. увриједити (се). —

Нешто га је озлочестило. 3. онеспособи

ти (се), уништити (се). — Озлочестила
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је ђецу те нијесу ни за што, жа јо их је

било ка су били мали и сад ништа не ва

љáу. Нико му није крив, сам се

озлочестио очевијем левором.

ознанит, -аним, свр. објелоданити,

обзнанити. — Ознанили смо свадбу нај

старије шћери за Митровдан.

oj, узвик за одазивање. — Јоване! Ој,

Стане, што ме тражиш?

ојавашит, -ашим, свр. ослабити. —

Ојавашили смо обоје ео неко вријеме,

никуђ ти не можемо.

ојагњит (се), -им (се), свp. в. објаг

њит (се).

ојадит (се), -им (се), свр. унесрећити

(се), изложити (се) великим непријатно

стима, покрасти, опљачкати некога,

опустошити крађом. — Ојадио га је

на(ј)стари син што му је љетбе умро. Оја

дио је цијелу фамељу, што ће сад кукав

ци? Ојадио сам се куповином оне ливаде,

све што сам има да сам за њу. Ојадила

се и удала се, а боље да није. Преварио

је вјереник, ојадио је f= jу је). Ојадила сe

за мужем, сва се изгребла. Све су му по

крали, ојадили су га. Чува се да те они

тушки трговци не ојаде, боим се е ти ш

њима нећеш умљет трговат. Ојадише га

ђеца, све му понесоше, и црно иза ноката.

ојађели, -а, -ö који је унесрећен, који

је постао несрећан, ојађен, уцвијељен. —

Што ће му она ојађела ђеца и још оја

ђелија мајка?! Све га је тражила по пла

нина ојађела мајка послије рата.

ојађеник, -а, м. унесрећен човјек, чо

вјек који је ојађен смрћу (ређе каквим

другим несрећама) члана (или чланова)

породице, који је у јаду остао сам. —

Што ради они ојађеник? Ка сваки

ојађеник. Оста је, ојађеник, сам.

ојађеница, -е, ж. унесрећена, ојађена

жена, најчешће она која је остала само

храна. — Виђасте ли Анђу, ојађеницу?

Ојађеница — ćеди на пријеклад ка муми

ја. Што ће му она ојађеница од мајке?

-- --

бјкање, -а, с. гл. им. од ојкат. — Чује

се бјкање у оне куће према страни, биће

да је ђед Јаков умро. Прекини, нема ти

користи од толикога бјкања. Од бјкања

жена и ђеце се ништа не чујаше.

бјкат, ојкам, несвр. кукати на сав

глас, нарицати (за умрлим). — Čјкала бИ

и ти да ти се деси што и њој. Која оно

бљеше што ојкаше ка се примаче кући?

Ојка некаква жена у поље, да није ко

умро? Често је бјкала на покајања.

lока, оке, ж. 1,5 kg (ма чега). — За леб

ми требау најмање двије оке брашна. У

стар је четрес ока (60 kg).

окалапит, -им, свр. (новије, шатро

вачко) 1. украсти, здипити, дићи, узети

незарађено на превару. — Окалапићу му

добре паре. Окалапи ми томбола брже

боље пет иљада. Окалапи коју кутију ци

гара кад будеш у монопол. 2. ударити.

— Ка сам га окалапио ручердом, превр

нуо се.

окаменит (се), -им (се), свр. зауста

вити раст, не развијати се више, задр

жати се на претходној величини. —

Окаменила је ону јадну ђецу, не прцау.

терет им је. Не расте ова смоква више нб

да се окаменила. Окаменио се умертин на

ну доњу долину, не прца, цио ће се

осушит ако му не пане киша.

оканит се, оканим се, свр. одустати,

одбити се (од некога или нечега). — Ока

ни се ти тија тричарија, но узми нешто

озбилно да радиш.

- окапат, -ăм, свp. с муком издржати.

— Окапали смо чекаући у дом здравља.

Окапате данас чекаући по сунцу. Окапа

је надаући се е ће га пуштит да уљеже.

окапат, окапам и окапават, -јем, не

свp. с муком издржавати. — Окапавали.

су сваки дан неће ли дочекат да им макар

кажу што је с Милорадом. Окапали смо

сваки дан прет капијом, нијесу шћавали

да не пуштау пријет почетка.
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окапина, -е, Ж. покривач на стогу си- iоклада, -е, Ж. опклада. — Никакву

јена (или сламе), „капа“. — За окапину

на стог најбоља је штура а може да по

служи и слама, и овршина, па и гране од

јасена.

окастрит, -им, свр. подсјећи са стра

не дрво, живу ограду и сл. — Окастри

ове шипковине окб обора, не може се

проћ од њих. Треба окастрит драче низ

улицу, не може се сијено прогнат.

окача, -е, ж, женска особа крупних

очију. — Богомити је фина она окача, оли

да се жениш с њом?

окебесит се, -есим се, свp. испољити

невољност, постати безвољан, погну

том главом и лицем показати безвољ

ност, тугу. — Што си се тако окебесио

ка да ти је неко умро! Вазде је окебеше

на, прије подне мрзи себе а поподне цио

свијет. -

окиден, -а, -о фиг. (у вези с именицом

нос) обешчашћен (о човјеку). — То што

је она учињела је окидени нос цијелој фа

милији. Откако је узео оној ђеци имање,

оста је вљечито окиденбга носа, нема му

више нигђе пута међу људе.

окилавит, -авим, свp. I. онеспособи

ти некога, истући га или га засмијавати

дотле да се осјећа као да је добио брух,

„килу“. — Окилавили су не данас на ко

сидбу, ја више нијесам мога косу подић.

Окилавићеш то јадно дијете ако га тако

сваки дан биднеш тукла! Окилавили су

не од смијеха они твои пријатељи. II. -

се уморити се до изнемоглости; толико

се смијати да дође до напрезања попут

бола од бруха. — Окилавили смо се на

пругу у Шобајиће да ни није падало на

памет више да игђе идемо на акције.

Ајмо довечен код Петра на седник, макар

ћемо се окилавит от смијеха од његовија

прича.

oкинут (се), -нем (се), свр. откинути

(се), прекинути (се), изр, (бити) окинутбга

носа изгубити част.

окладу нећу дозволит. У окладу да ћу до

бит!

окладит се, -им се, свр. опкладити

се. — Окладићу се с тобом у вола!

оклапит, -им, свр. 1. надражити љу

тином (паприком или каквом љутом

течношћу), изазвати непријатан надра

жај слузокоже, уп. заклапит. — Оклапи

ла ме паприка док су ми сузе пошле.

Оклапи ме ово вино ка да је оцат. Окла

пиће те коприва, чува се 2. ударити,

треснути. — Оклапи тога пса нечим да

се не мота овудијен.

оклапурит се, -урим се, свр. омлита

вити, спустити главу као у знак Покаја

ња. — Сва се нешто оклапурила, рекла

бих е ништа не обидује, а пуцала је од

живота. Оклапуриће се чим чује што сте

му учињели, смириће се.

окласина, -е, ж. окомак од кукурузног

клипа. — Чим је класу дебела окласина,

тун нема жита. Гријемо се на окласине

од умертина.

оклачит, -им, свр. кречом обијелити,

окречити. — Оклачио сам кућу новијем

клаком, ониjeм што сам га јесенас гасио.

Све младе воћке треба ујесен оклачит да

их зечеви не глођу.

окле и оклен, прил одакле — Окле

су дошли ови Габељи, знаш ли? Немам

öклен вратит ниједан динар.

оклепат, -пљем, свр. 1. усијану сјеки

ру (или другу алатку) наоштрити тање

њем оштрице и каљењем. — Је ли ти

оклепан алат? Оклепљи ми секиру. И

глијето треба оклепат. 2. наоштрити ко

су чекићем на наковању.

окљастит, -им, свр. осакатити; пре

много скратити. — Окљашћена је њој

рука још кад је била мала, веле е се по

ćекла на неку отровну траву, па јој се то

заразило. Што си ми окљастила овако ове

ногавице од гаћа, не могу овако ш њима

излазит.
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окљаштрит, -им, свр. како било по

сјећи у већој мјери. — Није ми лозе ореза

нб их је окљаштрио, затука их је за три

године.

üко, ока, с. 1. орган чула вида. 2. биљ

но окце, пупољак, изр. калемити на око из

резивати пупољак с калема и убацивати

га под кору гране на коју се калеми, —

Све сам смокве накалемио на око. — ни

jeсaм ока склопио нијесам уопште за

спао. — Сву драгу ноћ нијесам ока скло

пила, мотале су ми се све некакве црне

мисли проз главу. — ока није остало за če

дока нико није претекао жив. — Све су их

тун побили, није остало ока за čедока.

оковрнут (се), -рнем (се), свр, доћи

себи (послије каквог шока или болести).

— Оковрнула се мало пошто је попила

љекарију. Оковрнуће, не бој му се, неће

њему ништа без ćекире.

окозит (се), окозим (се), свр. 1. дони

јети на свијет јаре, родити јаре (о кози).

— Окозила се Суле, троје је бачила. Она

домаћа коза је окозила само једно јаре.

2. премного се напрезати и уморити се.

— Окозили смо се носећи стубове за

струју. Окозићеш се под толикијем тере

ТОМ.

окојасит се, -асим се и окојасит се“,

-им се, свp. доћи себи, схватити, освије

стити се, поправити се, ојачати. — Ни

дан-данас се не могу окојасит како ми

они врџопци јесенас украдоше такулин,

то би у трен. Велика је невоља задесила,

и сат се тек мало окојасила, сватила је да

се тако мора. Окојасили су се мало отка

се запослила она старија. Окојасиће се он

чим дође прољеће, кад се мало дани про

љепшау.

окојасит се“, -им се, свр. наметнути

се, наврнути се на некога и досађивати

му. — Окојасила се на мене ка да сам јој

оца убио.

окомишат, -ам, свp. извадити клипо

ве кукуруза из шаше. — Ану, ђецо, дако

окомишате оно мало жита! Синоћ су мо

беници окомишали цио умертин што сам

га јучен доћерива на петоро магаради.

окомотит се, -им се, свр. понашати

се комотно, раскомотити се. — Окомо

тила се на онброцко имање ка свака ис

копница. Немо је пуштават да ти се око

моти у кућу е ће те велики јад наћ.

окопават, -јем, несвр. 1. копати око

нечега (нпр. око биљке) земљу, правити

канал. — Залудо смо окопавали смокве,

опет их је црв напа. 2. прекопавати њиву

сусјевом. — Јесте ли окопавали кртолу?

окопат, -ам, свр. 1. ископати око не

чега земљу (нпр. око биљке и сл.), напра

вити канал. — Треба да окопаш оне смо

кве, боље ће рас. Окопала сам конавал

око онија слива да се циједи вода. 2. пре

копати њиву с кукурузом, кромпиром или

cл. усјевом ради бољег плода. — Два пута

сам окопа зеље ове године. Сутра пођи

те окопај оно мало умертина на Почкаље.

окопилит се, -илим се свр. дати

младунче прије рока, прије одређеног уз

раста (о домаћим животињама). —

Окопилила се јарица, бачила је финбга

јарчића. Изгледа ће се окопилит ова ју

ница. Окопилила ми се јарица, ако бидне

ка јој мајка, бачиће двоје.

окопирнут се, -нем се, свр. оживје

ти, освјежити се, поправити се, ојача

ти, омоћати (обично послије какве боле

сти, односно послије тешких материјал

них услова). — Окопирнуо се по изласку

из болнице, сад је, тако ми бога, доста

добро. Били су велика сиротиња, али от

како се Миле запосли ка учитељица —

окопирнуше се мало. Посла им је стриц

велике паре из Америке, па су се окопир

нули.

окопнит и окопњет, окопним, свр. 1.

нестати, истопити се (о снијегу). —

Шњегови су окопњели ове године рано.

Окопниле су долине и пристранци. 2. фиг.

скрушити се, смршати, смањити се (о

особи). — Окопњела је, кукала, за онакви
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јем сином. Окопниће у рбд ако се јесенас

не уда.

окорак, окорка, м. нешто скорчано,

сасушено, што личи кори, дио материје

који је сасушен и који је изгубио основни

облик материје од које је. — Дај му један

окорак леба да ти не досађује. Покупила

сам мало окорака испо дуба да бачим на

огањ уз ова сирова дрва.

окористит се, -им се, свp. стећи ко

pист од нечега, од имовине или каквог

подухвата. — Јесте ли се што окористили

од имања ове године. Окористиће се они

добро од издавања куће.

окорубат, -ам, свр. окрунити (о куку

рузу), извадити зрна (о нару). — Јутрос

сам окоруба све оне дивље шипкове да

направим мало сока. Окорубали смо цио

умертин.

окот, -а, м. Потомство (о животи

нама, и пејор. о човјеку). — Мајко мило

сна, колики је окот у оне прасице Стбине,

окрмила је тринаесторо. Не доводи ми

посад окот његов у кућу!

окотит (се), окотим (се), свр. родити

лиладунце, родити се (о животињама),

налножити се. — Окотила је троје

кучади. Окотила се кучка, троје је

бачила. Окотиће ти се у они грм свашто,

очисти га. фиг. (пејор.) (по)родити (се) (о

жени). — Окотила јој се шћеруна, родила

је, кучка, близанце.

окотробанит, -аним, свp. I. pасколно

тити се, засјести. — Окотробанио си ка

зет у тазбину, диш се да идемо. Их, да

ми је окотробанит кот кућč, чињело би

ми се е је мој цио свијет. II. - се обез

биједити се дуваном копробаном. —

Окотробанио сам се за цијелу годину.

само треба још да набавим картице, и да

сам миран.

окошт, -шта, -што коштуњав. —

Окошта је онако вазде била, мршава и

висока, а вазде здрава. Никола је сувоњав

и окошт, а снажан ка најснажни чоек.

окошта, прил, због чега, из ког раз

лога. — Тако ми бога, не знам окошта им

би те се побише, а држали су се већ ка

они.

окрајак, -ăјка, м. крај неке парцеле,

обично сужен и другачијег облика од

главног дијела парцеле („ћошкаст“ или

издужен и сл.). — Свежи краву у окрајак,

оно није попашено. Вазде ми остане не

узоран ови окрајак о долине.

oкрастат (се), -ам (се), свр, добити

красте. — Окраста је цијели вод један

војник што је донио красте кад је био на

осуство. Окрастала се у школу од друге

ђеце.

ократак, -тка, -тко који је пократак,

који није довољно дуг. — Ократак ће ти

бит ови капот, боље би било да је мало

дужи. Да ти није ократка раша?

oкрачат, -ам, свр. постати кратак.

— Окрачала је Милану сва роба, ви како

брзо расте. Окрачаће ти ако је опереш e

ће се уљећ.

окрвавит, -ăвим, свр. 1. налазати,

обојити крвљу, потећи (о крви). — Окр

вавио ми је чир, па ми је сад ла(к)ше.

Чувате да му рана не окрвави. 2. фиr. учи

нити злочин. — Окрвавио је руке до ла

ката, па му нема повратка.

окрилатит, -им, свр. 1. добити кри

ла. — Неки мраваљи сјесени окрилате и

почну да лете. 2. фиг. ојачати, усхитити

се, узнијети се. — Окрилатили су Мило

вановићи, сад им је кунтина, а сви рабо

тау, свега имау. Окрилатили су били пре

млого, па им се морало десит неко чудо.

окрк, узв. Ономатоп. ударања, лупња

ве, млаћења. — Кад га је ударио, све је

по њему окрк, окрк, окрк, овудијен је

танко, овудијен је дебело, овудијен је

меко, овудијен је тврдо. Кад он офои —

окрк, сви се разбљежаше и наста и прд

њава по онија драчевина.

окрмит (се), -им (се), свр. опрасити

(се) (о крмачи). — Синбћ ми се окрмила

крмача, окрмила је троје.
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окрљак, окрљка, м. омања крља, дио

крље. — Покупи по Присоју онија окрља

ка да наложимо, остало их је доста по

слије клачнице. Посека сам оне окрљке

од розаклије што су вирили по Бобо

вишту.

окроит, -öим, свр. 1. обрезати (обич

но маказама, кројећи) по ободу; направи

ти од коже крој за опанке, искројити

од коже опуту (врпцу) за опанке. — Оли

ми окрoит тијама ножицама ову кожу,

треба ми за лопту. Окроћо сам од оне

телеће коже за малбга једне опанке.

Окрој опуту од оне овче коже. 2. јако и

гласно испустити гасове из цријева; уп.

одадријет. — Окрои ка магарац пред оно

лико народа, пи — окинутбга носа! Окрои

ка коњина, гузица га разгубала. Окроила

је пред онолико људи и сви су се за

стиђели.

окропит, -öпим, свр. попрскати, по

сути. — Јесте ли окрoпили лозе кои пут?

Мбраћу окрoпит ову јабуку сумпорнбм

водом, дако се макне пепео ш ње.

окрочит, -öчим, свр. објема ногама

обухватити нечије тијело или какав

предмет, опкорачити, објахати; уп. oп

крочит. — Бљеше ли оно ти јутрбс

окрочила ону греду, да се уклина народ

с тобом?! Окрочила ти шћеруна бљеше

магарца, па јаше ка пеливан.

окрошњат, -ам, свр. угојити се пре

много, раздебљати се, постати преде

бео. — Окрошњала је Стане млого, а није

сандруга. У потоње вријеме је окрошња,

не може мрднут, боље би му било да

мало смрша.

окрпит, -им, свр. 1. закрпити. — Јеси

ли ми окрпила капот, не могу онако ш

њим изаћ међу људе. 2. снажно удари

ти, треснути. — Кад га је окрпио онбм

штапљугбм по плећима, на мљесто је па.

Окрпи нечим то магаре да се не мота ову

дијен. Окрпи Милија штапом по глави

Николу, ћаху се покрвит да их не раздво

исмо. 3. подмирити, бити довољан. —

Частио је све у кафану, није га окрпио,

ја мислим, мелеон.

окрсни, -а, -ö (у функцији појачајне

речце) који обухвата све (што је крште

но), који обухвата сав свијет, који је по

себно значајан, уп. окршњи. — Бљеше се

скупио вас окрсни свијет. Какав бјеше

син Милетин, окрсна мајко неђељо, ље

пота од мбмка.

окрут, -a, -o (само неодр. вид) појак,

снажнији, здепаст и јак човјек. —Та мо

мак ми изгледаше окрут, здепас и јак.

окршњи, -а, -е, в. окрсни. — Цио

окршњи свијет је био доша на покајање.

Који је окршњи народ доша, фала богу!

октомбар, -бра, м. октобар. — Пет

ковдан је вазде дваеседмбга октомбра.

окуланит, -ăпим, свp. слунђати,

збрчкати, на брзину нешто урадити;

украсти. — Окулапио је он то некако, то

само он може. Окулапио сам некако ове

лозе, но се боим ето неће ништа ваљат,

поспа је била житка. Окулапи ми неко из

оне масе све ствари што су ми биле по

ред прозора, и бог те веселио, никад им

више стрва.

окуљатит, -им, свр. 1. добити куље,

угојити се. — Окуљатићу ако ме овакб

будете гостили. Окуљатила је ова крава

на ону ђетелину. Чува се, е ако окуља

тиш, нећеш моћ одит. 2. фиr. бити у по

одмаклој трудноћи, када је то очиглед

но. — Окуљатила му је невљеста, дако им

Бог да срећу.

окумит се, окумим се, свр. постати

с неким кум. — Окумили смо се с Ивовбм

фамељом, поновили смо старб кумство.

Окумиће им се, изгледа, ђеца.

окуп, -а, м. присуство одређеног бро

ја личности, позваних да буду заједно,

или које треба да буду заједно. — Сви су

били на окуп кат сам доша.

окуражит (се), -ажим (се), свр. охра

брити (се), појуначити (се), подстаћи

(се). — Окуражила га она, а он не би дира
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никога. Не окуражуј их, е су и онакб ма

нити! Окуражио се пред братом.

окусит (се), окусим (се), свр. премно

го (се) смањити, скратити (се), учини

ти (ce) кусили. — Што ми се ово окусио

ови капот, ка да се уљега. Што си оку

сила рашу тако, ето ти је наврх кољена.

Окусићеш тако ту фањелу, фино то пле

ти.

окућит се, -им се, свp. средити до

маћинство; обогатити се. — Окућили су

се Јованови пошто су им се сва ђеца за

послила.

окућница, -е, ж, дио земље који је

власницима остављен за обраду у врије

ме сељачких радних задруга (послије

1947. г.), мањи дио имања око куће. — За

окућнице су ни оста(в)љали по мало зе

мље око кућа.

окуцит (се), -им (се) и окуцит (се),

-уцим (се), свр. оштенити (се), донијети

на свијет младе кучиће. — Окуцила је

троје штенади. Окуциће се овија дана.

фиг. (пејор.) породити се (о жени). —

Окуцила јбј се ђевојчина.

олабавит, -авим, свр. попустити

стегу, олакшати притисак, захладнити

односе. — Олабави мало томе магарету

попруг е га млого стеже. Ако власти

мало не олабаве, биће муке с народом.

Олабавили су у потоње вријеме, сад не
wм -

иду једни ко другија.

олагиват, -ујем, несвр. оговарати не

Кога, лагати о некоме, опањкавати. —

Олагују ме другарице код Миша, љубо

мбрне су. Ако те ико бидне олагива, то

ће бит неко твој.

олаготан, -тна, -тно лак, једноста

ван. — Водио је олаготан живот, нијесу

га изморили ни жена ни ђеца, па је здрав.

олаготно, прил. лако, једноставно,

без напора. — Све му је у живот падало

олаготно, сачува се.

oледенит се, -им се, свр. охладити се,

од страха се укочити, збунити се од из

ненадне неповољне вијести. — Кад сам

видио Јована како трчи, оледенио сам се

е сам помислио да је било што којему од

оне ђеце. -

оли, упитна речца хоћеш ли. — Оли

ми донијет ону секиру испојате?

блико и оволико, прил. у овој коли

чини. — Порасти ти блико колико Јелка,

па ти не тражимо више.

олињат се, олињам се, свр. 1. изгуби

ти длаку (о животињи), оћелавити (о

човјеку). — Олињале су ми се краве, ка

свакојега прољећа. Олиња си се нешто по

глави, што је то? Олињаше се све овце

по овија драча. Ви како се олиња ови ма

гарац, сад му је длака синула. 2. фиг. омр

шавјети, исцрпсти се у неком бескори

сном послу. — Добро си се олиња на та

омладински рад.

олупежат, -ам, свр. украсти, покра

сти. — Олупежа је све што је стига у фа

брику, тако се и обогатио. Олупежаше ме

данас лупежи на пљацу, све су ми паре

покрали.

ољуштит (се), олsуштим (се), свр.

огулити (се). — Ољушти мало кpтоле за

ручак. Бљеше се цио олsуштио по

плећима от сунчања на море.

омакнут се, омакнем се, свр. 1. спо

таћи се, стропоштати се. — Умало се

не омакнух низ ову литицу. 2. учинити

нешто без воље, спонтано нешто учини

ти. — Омакло ми се те му рекох е Блажо

у болницу, а крију од њега. Омакло ни

се, и би му га работа. -

омалит (се), омалим (се), свp. смањи

ти (се). — Омалио ми се стог, неће ми

сијена бит до прољећа. Омалила си ову

фањелу, Милан је пораста. Омалио сам

се нешто, разбољећу се.

омаљиват, -ујем, несвр. чинити не

што исувише малим, тј. правити нешто

мањим него што треба, премного сма

њивати. — Лијепо те гаће ђеци направи,

немо их омаљиват како ти умијеш.
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омама, -е, Ж. Занос, примамљивост,

обузетост, опијеност (нечим или не

ким). — Каква је то омама што ову мла

деж вуче доцкан у каване и по цијелу ноћ

остају — не могу да појмим.

оманатит, -им, свp. в. потамњети.

омањат (се), -ам (се), свp. смањити

(се). — Омања се Јован отка је остара, а

био је фис љуцки. Омања причму е ће ти

језик донијет невољу!
-

омањи, -а, -е који је мањи од онога с

којим се упоређује, мањи, помањи. — Ку

пио сам једну омању ливаду љетбе у

Ника. Дође с једнијем омањијем чоеком

и затражи да му продамо вина.

омастит (се), омастим (се), свр. 1.

обојити (се). — Добро ми се омастила

раша у карабоју. 2. добити масноћу. —

Омастила си ови качамак премлого. 3.

фиг. окористити се. — Сви сте се ома

стили од онога имања.

оматуфит, -им, свp. изгубити памће

ње, разум и сл. (најчешће од старости),

исхлатити, посенилити; уп. поматуфит.

— Оматуфио си ка какав старац, ништа

више не знаш, Оматуфила ми је баба, не

памти више ништа.

омаћат се, -ам се, свр. постати ма

ћав. — Омаћале су се ове године сливе

свућкудијен, неће бит ђаоља ни за јело а

камоли за ракију. Ако се смокве омаћау,

ни за што нијесу.

омаћ се, -кнем се, свр. 1. грешкои не

што учинити, нешто учинити без намје

ре и воље да се то учини. — Омакло му

се ови пут да узме, неће више, немо га

тућ. Не би то дијете, омакло му се те се

попишало у гаће. 2. спотаћи се, стропо

штати се. — Омакох се низ међу и падох

под њу.

lомаха, -е, ж. остаци бранина на зиду

заштитног омотача на жрвњима. —

Приједно се намљести кам од ждрвања

послије сасијецања, треба очистит ону

омаху са ждрвања.

омацит (се), -им (се), свр. родитима

чиће (о мачки). — Омацила ни се мачка

и бачила је троје. Она црна Гбспина

мачка је омацила петоро мацади.

ометиљат се, -ам се, свр. заразити се

метиљем. — Ометиљало ми се живб

пасући ону влажну траву цијело про

љеће.

омечат, -чим, свр. онекимати, смек

шати (се), овлажити се и изгубити су

воћу. — Омеча је дуван наћас од влаге,

па га данас мож резат. Запријети ти не

вљести мало озбилније, па ћеш виђет ка

ко ће омечат.

омицат, -чем, несвр. брзо одлазити,

пролазити напријед. — Утекоше нис по

ље, виђи како омичу.

омицат се, -чем, се, несвр. 1. нехоти

це нешто чинити. — Чčшће се тебе

омиче да узмеш туђе. 2. трајати. —

Омиче ли ви се још по мало мрса?

iомлад, -и, ж. и -а, м. изданак на биљ

ци који је подмлађује, обично на посјече

ном или осушеном стаблу, или на стаблу

уопште тамо гдје се изданци не очекуј

— Никла је велика омлад из оне крљ5

кошћеле што сам је ланик поčека. Зами

сли, са дна оне смокве на Бобовиште што

се била осушила изника омлад.

*

омладак, -тка, м. 1. млади изданак на

биљци, изданак који је настао послије

сјече или сушења биљке. — Јеси ли виђе

ла колико је омладака изнfikЛо из кори

јена ове јабуке? 2. потомци, подмладак.

— Фин је омладак Шаруљин, и она про

шлогодишња јуница и овогодишњи

јунчић. Не ваља ни ови данашњи омла

дак, боим се е од њега неће бит срећč.

млади се некако не понашау ка ми старji.

омладит се, -ăдам се, свp. добити но

ве изданке (о биљци), добити младунче

(о животињи). — Омладила се она смо

ква што смо мислили е ће да се осуши.

Омладила ни се (= отелила се крава.
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омлатит, -атим, свр. 1. тресењем

скинути плодове воћа, ручно оврћи жи

то. — Омлатио сам јабуке, нијесам мога

да их берем. Јесте ли омлатили шеницу?

Омлати ону црну муpву, нека ију прасад.

2. фиr. узалудно поћи, обавити бескори

стан пут. — Џабе смо омлатили од За

гарача до Града.

омотат (се), -ам (се), свр. увити (ce),

обавити (се), омотати (се). — Омота

нешто на главу ка си бес капе, узми ову

шалпу макар. Омотај то дијете нечим е

ће се смрзнут такб.

омоћáт, -ам, свр. побољшати стање

(посебно материјално), омоћати. — Кад

мало омоћамо, купићемо још два-три

рала земље. Нека ђеца отфркну и омоћáу,

све ће добро бит.

iомраза, -е, ж. 1. сукоб, свађа, мр

жња. — Никад пријед међу нама није

било никакве омразе, а отка дође ова

кучка, све се свађамо. Некб вријеме су

били у омразу, па су се помирили. 2. сва

ђалица, лош карактер, особа која изази

ва сукобе, особа коју не воли околина. —

Нијесам знала да је Јован права омраза,

ш њим ништа љуцко не можеш учињет.

Немо ми у кућу доводит ону омразу, до

ста ми је и моија јада.

омразит (се), -им (се), свр. посвађати

(се), омрзнути (се). — Омразила си ме с

цијелијем свијетом. Од тадер сам га

омразила. Омразили смо се нешто.

омркат, омpкам, свp. I. 1. оплодити

овцу. — Оли ми дат онога шутаља да ми

омрка овце? Омpка је Жују Илинован.

2. фиг. опљачкати, на силу одузети, оте

ти. — Омpкаше ми пет иљада ни те ни

ове. П. — се опарити се (о овци), обавити

сексуални чин (пејор. о жени). — Омрка

ле су ни се све овце. Омркаће се овце по

неђељи. Омpкала се неђе у те долине, па

је сад весела, чујеш ли како поје.

омрсит (се), омpсим (се), свр. 1. по

јести нешто мрсно. — Омpсисте ли се

зимус од оне крмаче? Нећеш ми се, вала,

од скорупа омрсит данас. 2. фиг. ушића

pити. — Омpсили су се они сви од за

дружне имовине. Сви су се омрсили од

Димитринија пара.

омрцат, -чем, свр. задржавати се до

мрака, закашњавати. — Омфкосмо

наћас, не уграбисмо овб сијено. Поитај,

омркосмо, нећемо виђет по мраку одит.

омрцинит, -им, свр. лоше урадити,

нагрдити неки посао (вјероватно потиче

ОД ЛОШег КЛaЊa ЖИВОТИЊС, ЧИМе Се На

прави полумртва животиња, „мрцина“).

— Фино то ускопај, немо га омрцинит!

Омpцинио ми је Петар лозе, нагрдио их

је, није их умио орезат.

омрчен, -a, -o 1. који је нагарављен,

који је офарбан тамном бојом или га

ром. — Што си тако омрчен ка да си чис

тио оџак. От чеса си тако омрчен по

образу, јеси ли се маза котлом? Омpчена

је некаквом бојом за гвожђе. 2. ожало

шћен, тужан, несрећан, ојађен, који је

настрадао. — Како ће му омрчена мајка

дома без дома! Што ће оно омрчено ди

јете без икога! Лиса ми данас омрчена

крава, оста цио дан свезана у појату. 3.

фиг. a. опљачкан, покраден. — Све су му

дигли, оста је омрчен без ичеса. б. обеш

чашћен. — Вратила се дома утучена и

омрчена о стида.

омрченик и омрченик, -а, м. ојађен,

несрећан човјек, несрећник. — Таквога

омрченика и несрећника није бђен бива

ло. Не пуштите онога омрченика да лише

сам у кућу. Оста је, омpченик, онођен да

лисаје сам.

омрченица и омрченица, -е, ж. оја

ђена жена, несрећница. — Пуштили су

ону омрченицу из затвора. Доста јбј је,

омрченици, и њезинија јада да је још ви

не вријеђате.

омрчит (се), -им (се), свр. 1. офарба

ти (се) у црно, мрко, нагаравити (се). —

Омpчио ме Тбле тигањем. Омpчио си се

нечим, погледа се у огледало, ето те цио

црн. Омpчио си се по образу тијем ко
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тлом, очисти то. 2. нагрдити (се), упро

пастити (се), унесрећити (се), ожало

стити (се). — Омpчила се и удала за не

каквога јадова. Што учињесте данас, што

се омрчисте! Омpчила ме његова смрт.

Омpчио је сву фамељу своијем поступ

цима, затворили су га. Немо што украс

тамо у интернат, да се не омрчиш. Што

ме данас омрчи прет свијетом?! Омфчила

га је шћер, умрла је у цвијет младости.

3. фиг. опљачкати, покрасти. — Омpчио

ме неко, све ми је паре покра.

омрчов, -а, м, јадан човјек, несрећ

ник, човјек који је остао без породице

или имања. — Што ће сутра они омрчов

од Јована, сад је оста на ништа без

ништа. Удала се за некаквога омрчова из

Жупе, веле — ништа нема.

омрчуља, -е, ж, несрећница, јадна

жена, женска особа која је остала без

икога и ичега. — Што ће му омрчуља мај

ка?! Је ли одило кое код оне омрчуље Је

лене?

омршат, -ам, свp. смршати, изгуби

ти у тежини. —Док сам лежа у болницу

мјесец дана, омрша сам седам кила.

омуздрит се, -им се, свр. остати без

воље, погнутом главом показивати неза

довољство и безвољност. — Чим сам

доша, он се некако омуздри, ка да му

није мило што ме видио.

омyćит (се), -им (се), свр. онераспо

ложити се, скрушити се, покуњити гла

ву у знак незадовољства (или болести).

— Што си се омyćио ка да ти је свака

цркла! Што си омyćио брке, јесу ли те

наљутили? Иде омyćен, нешто му се де

сило.

омутавит, -авим, свр. постати му

тав, престати говорити због органског

или другог узрока. — Ти се, богоми, ео

некб доба не јављаш, када си омутавио.

Омутавила је има више о три мљесеца,

откако се ноћу срела с некаквијем чоеком

кои јој се учинио ка потеченик.

ондан, прил. в. огдан.

ондолен, прил. оданде.

онекадрат, -ам и онекадрит, -адрим,

свр. онемоћати, осtiћати без снаге. —

Онекадра сам ео више од годину, никуђ

не излазим. Онекадрила ми је и баба,

остали смо ка два пањата.

онемоћалос, -ости, ж. гл. им. од оне

моћат. — Оćећам у тијело онемоћалбс, а

волио бих да могу доћ до вас, али ноге

и тијело издају.

онемоћат, -ам, свр. ослабити, поста

ти немоћан, изнемоћати; уп. Занемоћат.

— Онемоћали смо обоје, ђеца ни приносе

да ијемо. Онемоћала је ова стара лоза, ни

öна више не може, старија је од мене.

онередит се, -едим се, свр. (пејор.)

обавити велику нужду; уп. унередит се.

— Неко се, ево, онередио испод јабука,

франза га разгубала. О страха се, кукала,

била онеpčдила, потље се стиђела, иако

није била крива.

они, онога, м, онај. — Би ли ми да

они ћурек да препалам зградицу за мало

лука? Ко бљеше они момак што је јутрбс

дбдио у Сава?

öнизак, -ска, -ско који је нижи (ра

стом) од онога с ким (са чиме) се упо

ређује, који је нижи, који је ниског ра

ста. — Дођоше синбћ у Пера два

момчета, не познајем их, један онако

öнизак, а они други повисок. Милан је

онизак, овако ка ти. Нешто ми изгледа

ониска ова одрина, и ђеца ће моћ дофатат

гроздове.

ониско, прил. прилично ниско, пони

ско. — Ова врста дувана вазде расте они

ско. Да нијеси ониско оставио они зид,

боим се е ће га моћ свашто прескочит.

оно, онога, замј (пејор.) нешто што

се односно неко ко се омаловажава. —

Зар ти је оно дар оволикој ђеци?! Ништа

ми о њој не прича — оно је фукара какве

нема у девет држава.
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oнoвечери, прил. прексиноћ. — Оно

вечери ми дођоше ђеца изненада из Под

горице, а чекала сам их да дођу јучен.

оногов, оноговбра, м. (у ријеткој упо

треби) који припада ономе..., његов, који

припада ономе о којему смо говорили,

али у моменту као да не можемо да му

се сјетимо имена. — Оно је оногова, како

се оно зваше, кућа.

онбђен, прил. ондје, онамо. — Онбђен

ђе смо се јучен срели изгубих кутију.

Иди онођен, чекаће те неко. Онбђен је

најљепше мјесто за кућу.

онођенаке, онођеначке и онођенач

кле, прил, ондје, онамо. — Онбђенаке

смо сигурни. Е, таман ћу онођеначкле по

бит колац, па га макни!

онолицина, -е, онолико њих (о му

шким особама) у упоређењу са одређе

ном скупином особа. — Онолицина ће

моћ стат и у моју кућу, слободно их до

ВеДИ.

ономадне, прил. прекјуче. — Ако је

данас уторник, ономадне је била неђеља.

ономланик, прил. претпрошле годи

не. — Још од ономланик ми нијесу дбди

ли из Београда, таман се овија дана на

пунило двије године.

онбњен, прил. ондје, онамо; уп. оно

ђен, онен. — Онбњен, кот куће, можеш

усадит мало лозе. Фино ви је онбњен,

нема млого саобраћаја. Је ли ви кућа оно

њен до цркве? Чека ме онбњен, немо да

те тражим.

онудијен, прил. онуда.

бњен, прил, ондје, онамо; уп. онођен,

ононен. — Оћете ли моћ бњен остат ове

зиме? Онен нијесам никад долазио.

Живи ли ко бњен с вама или сте сами?

оњушит, онушим, свр. њушком по

мирисати. — Залаја ка да ће га растpћ,

али кад му се примаче, само га бњуши и

продужи.

опадат, -ам, несвр. нападати, набје

ђивати (недужнога), окривљавати; уп.

опанут. — Стално мене опадау, а нете да

дирау Милицу и Ружу кое спавау до по

паска.

опазарит, -арим, свр. завршити тр

говину (куповину или продају), завршити

пазарење. — Опазаристе ли што данас у

Град? Фино сам опазарио, украдоше ми

лупежи све паре от краве што сам прода.

опајат, -јем, свp. тајалицом или чиме

друго очистити прашину с намјештаја

или са зидова. — Опајала сам јутрбс ци

јелу кућу, било је прашине свуђ.

опајдара, -е, ж, зла и неморална

женска особа. — Нијеси се ни да јаки

бог уфатио с оном опајдарбм!?

опајдарит, -им, свp. треснути, уда

pити, разбити. — Кад га је опајдарио

онбм шачетином, прекоцаљио се прео

онога плота.

Dпак, -а, -о који је свађалица, опасан,

злочест, набусит, љут (о пићу или јелу).

— Нијесам знава да ти је отац онако опак,

он би, изгледа, за малу убио чоека. Опака

ти је овугодишња ракија, прејаку си је

оставио.

lопако, прИЛ. на опак начин, љутито,

сpдито, набусито. — Позавађали су се,

и то опако, тешко да ће се бежђаола ми

рит.

опалит, опалим, свр. 1. спалити. —

Ко ти је опалио вјеђе тако? 2. фиг. сна

жно ударити. — Кад га је опалио онијем

ремиком по голија плећи, пукла му је

чапра изнад крсти. 3. испалити хитац (из

пиштоља или пушке), упалити мину.

опалич, -а, м. нешто јако, оштро,

жестоко, љуто (нпр. зима, грубља шала,

прељута ракија, груба ријеч и сл.). — Ова

зима је била прави опалич, није се могло

од мраза ижљећ. Ова ракија није гром, то

је опалич, грло гори кад је пијеш, Опа

лича тога, што учињесмо са Радоњом,

није више мога издржат. Ове мале папри

ке су прави опалич, не могу се јес. Жена

му је опалич, јадо мој, како га муштра.
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Чува се онога опалича, ако те поткупи,

нема ти останка овођен.

опанак, -анка, м. врста обуће (из до

маће радиности). — Отпријед су се све

носили опанци, нико у Загарач до ау

стринскога рата није знава за цревље.

опанут, -нем, свр. напасти, окриви

ти; уп. oпадат. — Опанула га је била јед

на Његушица да јбј је укра пршут на пља

цу у Котор и притворили су га, али су

потље виђели да га он није укра и

пуштили су га.

опанчар, -а, м. калуп за прављење

опанака. — Не могу ти учињет опанке,

немам опанчара.

опанчарица, -е, ж, велика игла за

„чињење“, за израду опанака. — Сломи

ла ми се она опанчарица што си ми ку

пио, па сам молила Душана те ми је на

правио једну од шипке од лумбере.

опанчина, -е, ж. (аугм. и пејор.) груби

опанак. — Све носаше некакве опанчине

у руке, а вазде је одио ббс, нако ка су

били шњегови.

опањатит, -ăтим, свр. оронути,

остарити и онемоћати. — Опањатио ми

је ђед, не знам што ћу ш њим, нити је за

град ни за село. Опањатили су ми стари,

ниједно се не диже.

опањкават, -јем, несвр. олајавати,

оговарати, пањкати. — Цијелбга живота

је понекбга опањкавала, бес тога није мо

гла. Опањкавали су тебе и твоји нај

ближи. Сви су је опањкавали док се уда

ла, а са ћуте ка кучке.

опањкат, -ам, свp. измислити нешто

ружно о некоме, окривити недужнога,

набиједити. — Опањкали су је комшије,

изгубише јбј нарок. Никад она не забо

рави да понекога опањка. Опањкали су

му је њезини злотвори те се не удаде за

њега, онаква ђевојка, жали боже!

опас, -а, м, прилог цркви који се даје

послије (заједничког) ручка на какав све

тац, овдје на Спасовдан. — Послије

ручка на Спасовдан из сваке куће се до

носио опас, прилог кои се даје цркви —

груда сира или руно вуне, а ко то нема,

може дат паре.

опас, опасем, свp. I. 1. попасти (тра

ву). — Опасена је она ливада сва, немаш

их што тамо ћерат. Опасле су овце сву

траву поред лозе. 2. оплодити кобилу или

магарицу. — Опаса није кобилу Душанов

ждријебац. Опаса је та триста кобила. Ка

опасе коњ магарицу, добије се машче.

фиг. обавити полни чин (о мушкарцу). —

Јеси ли данас опаса што? II. - се опло

дити се, опарити се (о кобили). — Опа

сла ми се зимус кобила, брзо ће се ждри

јебит.

опасат (се), -шем (се), свр. 1. обухва

тити преко средине опасивањем. — Што

си се опаса тијем конопом, али немаш ре

мика? Три чоека не би опасала дуб на Пе

тровач колико је дебео. 2. ставити

оружје за појас.

опасиват (се), -ујем (се), несвр. 1. обу

хватати, обујмљивати. — Неће се данас

опасиват нико овијем пасом до њега. 2.

оплођавати (се) (о копитарима). — Не

може више опасиват кобиле, стар је. 3.

стављати оружје за појас.

опачило, -a, c. злоћа, злоба, пакост.

— Није се, вала, од њезинога опачила мо

гло живљет, нека јој Бог душу опрости.

опеapит, -им, свр. 1. увриједити. —

Ко те тако опеарио те си љута? Умијаше

покојна Румица да опеapи, за срце да

угризе. 2. уцвилити. — Опеaрила ме смрт

Миливојева.

опељешит, -им, свр. , однијети све,

опустошити, на силу узети, украсти. —

Опељешио је град грожђе по Загарачу.

Јесу ли те опељешили на карте, јесу? Не

иди ш њима, опељешиће ти сваки динар.

опепелит, -им, свр. прозборити, ре

ћи, казати; достићи. — Од Марка синоћ

нико није мога ни ријеч опепелит.
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оперушат, -ăм, свр. 1. маћи са коко

ши перје. 2. фиг. опљачкати, одузети све,

покрасти све, покупити све. — Све што

су у кућу нашли оперушали су, ништа,

ни кам на кам, нијесу оставили. Опе

pушала га је некаква Њемица с којом је

спава, покупила му је све паре, сат и пр

стен.

öпет и јопет, прил. поново.

опиздит, опиздим, свр. жестоко уда

pити. — Ка сам га опиздио овом штапљу

гбм, увио се. Ћут да те не опиздим

нечим!

опијело, -a, c. опело. — Три су попа

Блажовој мајци држали опијело.

опиљугат, -ам, свp. све без остатка

узети, покупити, одузети, отети, пони

јети (нпр. новац на картама), украсти.

— Опиљуга ни јучен Марко на карте све

што смо имали. Опиљугаше ми врџопци

лазарокрски све оне питоме шипкове, ни

један не оставише. Опиљуга је неко ону

велику крушку, ђаоља на њу није остала

ни да видимо какве су биле. Зауставили

пругу и свијама путницима опиљугали

такулине и побљегли. Опиљугали су све

по кући, ни пљат нијесу оставили.

опит (се), јем (се), свp. ofijaнити

(се): отровати (се). — Опила га је чела

али оса. Змија те опила! Опио ме стрж.

Опет се опио.

опитурат, -ăм, свр. обојити, офарба

ти. — Опитура сам прозоре у зелену

боју.

опичит, -им, свр. 1. снажно и нагло

ударити, треснути, распалити. —

Опичио сам га камџијом док му се обмо

тала око врата. 2. брзо поћи, пожурити,

размахати се у кретању. — Опичио сам

онијем пољем ка манит, а они су све ви

кали и псовали. Они безобразник опичио

прао прео поља камионом.

опкоп, -а, м. шанац.

опкрочит, -öчим, свр. обухватити

ногом односно ногама, опкорачити; уп.

окрочит. — Невљеста Ђбкова бјеше оп

крочила голога коња, онако беседла или

самара, и јаше ли јаше. Што си оп

крочила ту греду, мичи се отoлен да се

с тобом народ не уклина!

оплазак, -ска, м. дио земљишта који

при орању остане неузоран, неузорана

стризица земље. — Како си ово узора,

све су ти остали опласци. Оплазак је оно

што остане неузорано иза рала, а ралом

си га пријеша.

оплакат, -чČм, свр. ожалити. —

Мало је кои Загарчанин оплакан ка Божо

Јолетин, никад на покајање толико наро

да нијесам виђела.

опластит, -астим, свр. натрпати,

сложити сијено у пластове, завршити

плашћење. — Опластисте ли сијено?

Опластили смо га има десе дана. Опла

стићемо сијено за дан.

оплес, -тем, свр. оплести, фиг, оши

нути.

оплијевит, -им, свр, очистити биљке

од корова или сувишних изданака. — Да

нас и јучен сам оплијевио све лозе, било

је млого копиљана.

оплијет, оплијем, свp. савити гније

здо, удомити се, смјестити се. — Опли

јела је та, не бој се, добро гњијездо, удо

мила се ка ниједна. Оплијеће та дом на

вр Гарча.

оплијетат, -ијећем, несвр. 1. плести.

— Оплијеће Саво плот око лоза. Сваке го

дине оплијећем ждријело, али ми не

помаже. 2. плијевити. — Оплијетала сам

јутрос лучњак, млого је травуљине.

опљет, оплијевим, свр. одстранити

коров између биљака, очистити биљку

од сувишних изданака, оплијевити. —

Прољетбс сам опљела и лозе и кошћеле,

и све сам то давала јарадма, нијесам мо

гла да их пуштајем у пашу.

опљувак, -увка, м. пљувачка на тлу;

видни остаци на плоду биљке од живо

тиња или инсеката, нечистоћа коју су
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оставили инсекти, обично муве, на ка

квом предмету, испљувак. — Речи баби

да не пљује по кући, свуђ по соби се виде

опљувци. По ономе грожђу што је остало

на одрену све некакви опљувци, о тица

или от каквија мушица.

опоганит (се), -им (се), свр. 1. извр

шити велику нужду на мјесту на којем

се то не чини. — Опoгaнило је дијете ци

јелу собу. Опoгaнила су се нечија ђеца

испот слива. Мачка се опоганила на сто

лицу. 2. фиг. упрљати се лошим поступ

ком, осрамотити се. — Опoгaнио си се

према Ђбковој ђеци. Опoгaнила је род

курвањем.

опознит (се), опозним (се), свр. зака

снити. — Што сте јутрос опознили тако,

ја сам, ео, узора по долине. Ајмо, опо

знићемо се!

опојат, -јем, свр. одржати опело

(надгробом), опјевати. — Кад су прено

сили Милорада исКотора, није му се

опоја гроб, такво је вријеме било. Опоја

ли су га уз гусле.

опоравит (се), -им (се), свр. поправи

ти се (послије какве болести), добити у

тежини послије мршавости. — Сва су

ми се ђеца љетбс опоравила на Лукавицу,

сви су се врнули црвенија образа. Опо

равиће тебе љетос планина, не бој се,

само се треба добро спремит с раном.

опорезоват, -ујем, свр. 1. одредити,

разрезати порез, утврдити висину поре

за. — Ове године су ми опорезовали и

земљу и приход. 2. фиг. потрошити, ис

прошити (некога). — Опорезовали су га

јесенас стални седници, све док је има

коју кап вина — нијесу му се мицали сед

ничари.

oпoслит, опoслим, свр. обавити по

сао, учинити одређене послове. — Данас

опослих у Општину све брже нб што сам

очекива, поможе ми Вбјó. Пошто сам

опослила у кућу, пошла сам да мало по

ćедим код Анђе.

опотит (се), опoтим (се), свр. озноји

ти (се). — Што си опотио тако те волове,

припази их, ваљаће ти јопет. Никат се ни

јесам опотио ка ка сам видио е ни се при

ближавау Њемци иза оне чуке.

опоштенит се, -им се, свр. постати

поштен, гостољубив. — Нешто ми се Ни

кола опоштенио овија дана, фала богу да

га није жена прекорила за тврдичлук.

оправит, -им, свр. послати. — Опра

вили смо малбга ко тетке на планину, не

ка мало ојача љетос. Оправили смо Ми

лошу глас е умрла Даница Илина.

опрасит се, -ăсим се, свp. донијети

на свијет, родити младе свиње. — Опра

сила ни се крмача, једанаесторо је

бачила,

опрат, оперем, свp. I. 1. опрати. —

Довечен ћу ти опрат кошуљу да је сутра

обучеш чисту. 2. фиr. оправдати. — Ако

не дођеш, ништа те неће опрат. Не би ме

опрале никакве ријечи да нијесам био

тамо — да са мном стално није била Ми

руна, изр. опрати руке привидном помоћи

односно ријечима обманути некога, ла

жно се представити пријатељем,

оправда(ва)ти се неистином односно

привидном истином. П. — се умити се,

окупати се, опрати се. — Иди опери се,

па да идеш са мном код ујака. Узео сам

сапун, па се опра од главе до пете у Ку

ПаЛО.

опраштит, -им, свр. ошамарити, хи

тро ударити нечим (прутом, штапом и

сл.). — Опраштитб магаре каквијем пру

том е ће на шеницу. Опраштио га по

образу једнијем задланком. Опраштила

те муња, какав си!

опpве, прил. одмах, из првог потеза,

првим покушајем. —Тблико се мучите и

ништа, а ја се опрве попех. Једини сам

га ја опрве погодио, а сви остали су про

машивали по неколико пута.

опрегљача, -е, ж. (заст.) женска сук

ња. — Бљеше обукла некакву опрегљачу,
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не знам ђе је бљеше нашла. Стари су

рашу звали опрегљача.

опрес, -éдем, свр. направити преде

њем (нпр. конац од вуне и сл.), опрести.

— Опрела сам оно мало вуне од Жује,

фина је ка свила, да није жућкаста, била

би од ње лијепа шалпа.

опретљат, -ам, свр, угојити се, оде

бљати. — Добро су ти опретљала јагњад,

сад их сву можеш ћерат на пазар. Кад ови

вепар опретља, клаћу га, нећу чекат зиму.

Што ијеш те си такб опретља?

опречаница и опреченица, -е, ж. 1.

превез с горње стране опанка (од канапа,

опуте или коже). — Покидале су ми се

опречанице на опанке, немам ćyтра што

обут. 2. опанци са опречаницама (опу

том, канапом, тањим каишевима и сл.).

— До Града смо вазде носили опречани

це, па их изујемо испред Града и обујемо

цревље за пазар.

опржит (се), -им (се), свр. опећи (ce),

испржити (се), пржењем истећи. —

Опржио сам се на шпорет, ви колик ми

је шклопац скочио на руку. Оћемо ли

довечен опржит оно мало кафе, доће ни

ćутра Милева ж ђецом.

опрзнут, -нем, свр. пробушити нехо

тице (о цријеву, желуцу и сл. при клању

стоке). — Опрзнух танко цријево, па се

расу нечис на месо. Пази, не опрзни та

дроб да не огадиш месо е се о тога тешко

пере.

опpигат, -ам, свp. испржити. —

Опpигаћу јаја и пршуте. Навише ми је

мило кад ми жена опpига кришке леба и

умути их у јаја.

опријатељит се и опpијетељит се, -им

се, свр. женидбеним везама постати

пријатељ. — Опријетељили смо се са

кућом Поповића иc Куча.

опрлит (се), опpлим (се), свр. опећи

(се) — ватром, паром, врућим ваздухом,

врелим млијеком, водом, кафом, ријечју

(фиг.) и сл., ожариши (ce) копривом. —

Опрли ме ова чорба, не рече ми е врела.

Чува се, не опpли уста врелбм кафом. Ка

сам скида капу с казана, опpли ме она

пара из њега. Добро си ме опрлио оније

ма ријечма. Не иди тамо, опрлиће те ко

приве!

.- ““

опроват (се), -öвам (се) и опробат

(се), -öбам (се), свр. пробањем провјери

ти, опробати (се). — Опрова сам ја њи

хово поштење, не треба више да га про

вам. Опробасмо по мало од свакојега јела

и наједoсмо се. Опробасмо се у кости и,

èо како сам јадан, лако га обалих.

опрпуљат, -ам, свр. оплодити коко

шке. — Нема кокота да опрпуља ове ко

кошке, па ниједна не носи, фиг. обавити

сексуални чин. — Опрпуљаћеш, чини ми

се, наћас нешто.

опружит, -им, свр. 1. растегнути, из

дужити. 2. брзо отићи, брзо ходати. —

Опружио преко долине, умаче. Опружи

прао преко оне ливаде.

опрућит се, -им се, свp. в. прућит се.

— Ви, како се пас опрућио од врућине.

Опрућио се онакб прео стола и спава.

Спотаче се и опрући се колико је дуг и

широк.

опpчит, -им, свр. ошинути, ударити,

млатнути. — Опрчи нечим то пашче,

видиш ли е ће томе ђетету узет леб из

рука. Ка сам га опpчио овијем фистуном,

није се обрта нб је утека.

опсадират, -ирам, свp. и несвр.

(на)правити опсаду (око нечега или не

кога), опколити/опкољавати. — Нијесмо

мислили да ћемо тако брзо опсадират Ку

прес, али су се Њемци и усташе јуначки

бранили. Још чини ми се нијесам био ни

изаша испећине, а опсадира ме неколико

војника.

оптат, -ам, свp. I. уочити, видјети,

снаћи се, досјетити се, пронаћи. — За

дуго нијесам могла оптат што је стио с

онбм причмбм о сијену, па се одједном

дoćетих. Оли моћ оптат ђе си оставио
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ножице у лозе. П. — се срести се. — Оп

тасмо се на врстране, не могасмо се раз

минут да се не стучимо.

оптовина, -е, ж, врста растиња

(Sambuсus nigra). — Ова оптовина смета

умертину млого ако се пушти да расте

проз њега.

опуват, опувам, свр. 1. дувањем очи

стити, дувањем маћи прашину или што

друго с какве површине, одувати. — Опу

ва ми с врата ове длаке е нете да се мак

ну. Опува ми вјетар капу зглаве, једва

сам је уфатио на триес метара отoлен. 2.

фиr. појести. — Опувала је цио колач

леба, офука га ка ништа.

опупуљат, -ам, свр. пустити пупољ

ке. — Опупуљала је шума. Опупуљаће

свакб дрво овија дана.

опута, -č, ж, врпца, нит изрезана од

танке коже и усукана, тако да се може

употребљавати као канап, особито за

израду опанака. — Учињела сам једно

дваес растегљаја опуте о телеће коже

дако направи Јошо ђеци опанке. Боља је

телећа опута од овнујске.

опутач, -а, м. онај који је направљен

од опуте (о опанку). — Ови опутачи су

бољи од онија опанака са сиџимом.

опуч, -а, м. нешто што изазива на

презање (смијех, задиркивање, тежак

рад и сл.). — Био је то опуч от смијеха.

Ово није зима нб прави опуч. Спрдња,

опуч.

опучат, опучам, свр. отварати (ce),

наилазити, долазити (у приповиједању).

— Таман опучаше зора ка смо се врћали.

Ео опуча зора.

опучит (се), -им (се), свр. 1. издувати

(се), пробушити (се), експлодирати (о

нечему што је напуњено ваздухом). —

Опучила ми се лопта. Био сам напува

мљехир, а Мијо ми га опучи. Опучио ми

се чир, ижљегло ми је кварат гноја. 2.

преморити се, добити брух. — Опучио

си данас магаре, претоварио си га.

Опучили смо се од преношења грČда.

Опучили су га у каменолом, сад је боле

caн и нико се на њега не окреће. 3. иза

смијати се. — Опучили смо се о смијеха!

Све не Мијо опучио причама из лова.

опуштит, -им, свр. 1. опустити, по

пустити. 2. пустити ријеч, рећи, обећа

ти. — Опуштио ми је ријеч е ће ми дат

све што му будем иска.

опуштат се, -им се, свр. раскомоти

iти се.

оран, брна, брно спреман, готов, при

премљен, који има воље (да нешто ура

ди). — Јесте ли орни да мало покосимо у

дно ливаде? Оран бљеше те ноћи за вино,

чудо једно.

орах, -а, м, орао (Aquila), врста пти

це. — Иш тамо, орах ве, дабогда, изио!

Нигђе кокошку не могу сачуват од ораха.

Иш, ораси ве покупили!

орах, -а, м. орах, врста биљке (Ји

glans regia). — Они ораси што су сами

никли испод лоза сад су велики, још мало

те да рађау. У наше лозе има пешес ораха

што рађау, изр, не би јој узео орах из рука

нечиста је, сувише прљава. — Колико је

глибава, не бих јој узела орах из рука.

оређат, -ам, свр. ређе (него иначе) до

лазити или нештио радити и сл., прори

једити (се). — Оређа си нешто с дола

сцима ео неко доба. Оређале су ове го

дине кише. Изгледа си оређа с пушењем?

Немоте оређат та дуван, нб га посадите

чешће.

бређе, прил. оријетко. — Оређе сам

га (кукуруз) оставио ове године.

ориз, -а, м. Пиринач (Oryza sativa). —

Варила сам му ориз с вараником, па ни

то не може да ије. Чуо сам да се ориз

сије у воду. Ђеца ми воле оризу варени

ку, ништа им о тога није милије.

iориједак, -тка, —тко који је прорије

ђен, који није густ. —Да ти није оријетка

ова ђетелина? |-
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iоријетко, прил. прилично ријетко

(просторно и временски). — Оријетко

сам посија, боље ће родит. Оријетко ми

је жито ове године. Нешто ми оријетко

изгледа ови дуван. Ђеца ми долазе ори

јетко. Оређе сам га (кукуруз) оставио ове

године.

opјаг, -а, м, велика тврдица. — Такав

je opjáг да не би ђаолу да нож да се за

орлобитина, -е, ж. остатак воћа које

су јеле птице. — Нема на ону смокву у

Гођене ништа нако онија орлобитина,

нема здраве смокве.

орлокљуна, -е, Ж. (пејор.) женска

особа (обично висока) са великим кука

стим носом. — Сретох јутрбс у Град ону

орлокљуну, несмајна ли је, фала богу.

орлоčедина, -е, ж, висока стијена (на

коју се може попеши само птица), не

приступачна стијена, неприступачни

вис. — Ко би мога доћ у оне боже орло

седине, а некмоли да отуд доћера дрва.

орлушина, -е, ж. (аугм. и пејор.) 1.

орао, ишичурина, круина ишица иошуш

распарушеног орла. — Навалиле су на

пшеницу некакве орлушине, позобаће сва

ко зрно. 2. фиг. крупна особа, незграпна

изгледа и непажљиво одјевена. — Видио

сам данас орлушину от чоека, бљеше

виши од свакбга кога знам.

брница, -е, ж. ораница, њива. — Она

велика брница не у рат одржала, вазде је

рађала, па смо имали жита доста. На

Почкаље имамо једну брницу и једну ли

ваду.

оробит, оробим, свр. опљачкати, опу

стошити, покрасти, на силу одузети,

све покупити из куће отимањем. — Прво

су не оробили четници, па партизани, па

Талијани, теке ни не остаде ништа. Оро

били су га били ајдуци, све су му узели

— и пиће, и дуван и паре, све што је но

сио на пазар. Синбћ су лупежи оробили

кућу Миланову, ништа што су могли по

нијет нијесу оставили.

оронуо, -ла, -ло који је попустио са

здрављем (о човјеку), који је склон паду

(о објекту), који је пропао. — Она ку

ћерина је сва оронула, ако се не поправи,

брзо ће се срушит, а за поправљање нема

пара. Што ће му они оронули и несрет

њи старци!

оронут, оронем, свр. ослабити толи

ко да се једва може кретати, попусти

ти здравствено, погpбити се и покази

вати знаке ослабљености (о особи), би

ти склон рушењу, пропасти (о грађеви

ни). — Оронули су ми стари, нарочито у

потоња три мјесеца, не могу више никуђ

ниједно. Оронула ми је она стара кућа,

једва се држе и зидови и кров.

оросит, оросим, свp. I. Пасти мало (о

киши), попрскати. — Је ли било кише у

Град? Не, само је мало оросило. Оросила

је киша, само што не наћерала да уносимо

дуван, није пало пет капи. Ороси га мало

да се овлажи, лакше ћеш га резат. II. - се

испустити росу, формирати росу (на зе

мљи, дрвећу, предметима и др.). — Ороси

ла се ливада наћас, немо телад на њу још

пуштават да се не ометиљау. Ровитало се

јаје, видиш— оросило се. Орошен је наћас

ови дуван, била му је велика влага.

ортачит (се), -им (се), несвр. здружи

вати (се), супоњивати (се), постајати

ортак. — Ортачили смо ми коња ш њима

још прије рата. Са се ортаче Новак и Ла

зар, заједно ору, заједно косе, заједно

издижу у планину. -

осакатит (се), -им (се), свр. учинити

(се) сакатим (губитком удова или неког

од њих), онемогућити рад остављајући

некога без услова за то, нпр. одузимањем

или уништењем алата. — Осакатио се у

рат, остаје без обље руке. Чува то дијете,

немо га осакатит кад биднете минали.

Сломише ми косу и такб ме осакатише

те не могу покосит ливаду. Донеси ми

алат довечен, немо ме за сутра осакатит.

iосама, -е, ж. самштина, усамљеност.

— Она је ваша кућа некако на ону осаму,

долази ли ви кô?
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осамарит (се), -арим (се), свp. стави

ти самар товарној животињи, насама

pити. — Ово се магаре не да осамарит!

Јеси ли осамарио више тога коња, поитај!

lосвета, -е, ж. кажњавање грешника,

lL ili HekО2а ЊегO602a, Зd ЗЛО ИЛИ гријех КО

ји је почињен (казном сличном гријеху

одн. злочину). — У Загарач нема крвне

öсвете још од владике Рада.

осветит (се), -етим (се), свр. казнити

због учињеног гријеха, злочина и сл. —

Кад је родила копиле, рекла је да се осве

тила домаћијама чељадма што су је

мучили. Осветили су Мијајла, убили су

злотворовога брата.

освит, -а, м. вријеме када се појављује

дан, зора, свитање. — Јутрос смо дошли

у освит, сву ноћ смо путовали.

осевапит се, -ăпим се, свр. учинити

доброчинство, добро дјело, помоћи неко

ме ко је у невољи. — Осевапили сте се

што сте довели ово дијете да љетос мало

проживи на чис ваздух. Осевапићеш се

ако му помогнеш да се запосли.

осекнут се, осекнем се, свр, 1. изба

цити шлајм, слину из носа. — Ео се не

које осекнуло на срет куће! Да се нијесам

осекнуо, затиснуо би ми се нос. 2. фиr.

викнути, вриснути, разгаламити се (на

некога). — Осекну се Јован на Милована,

те се ови мало смири.

oсијецат, осијецам, несвр. оштро од

говарати, оштро говорити, говорити с

јасним прекидима међу ријечима, говори

ти као у љутњи. — Не осијеца, ђевојана,

оли се удават! Осијеца кад прича ка да је

љут. Ништа ми немо осијецат, не боим се!

осилит (се), -им се, свр. (најчешће пе

јор.) постати силан, снажан, ојачати.

— Осилили су, не може се од њих

живљет. Премлого су се осилили, не вље

рујем да ће дуго такб.

осипат се, осипам се, свр. постепено

нестајати осипањем, нестајати, чили

ти. — Некако ми се пребрзо осипа оно

сијено у долине, фала богу — да га ко не

носи?

осипат се, осипам се, несвр. добијати

оспе, разболијевати се од ости, од малих

богиња. — Што се осипа ово дијете, да

му нијесу почеле оспице?

oсичијат (се), -ам (се), свp. изнерви

рати (се), онервозити (се), наљутити

(се), постати трајно љут, изнервиран.

— Осичијаше ме комшијска ђеца, не могу

од њих ништа сачуват, ни крушку, ни

смокву, пи гроз грожђа. Некате, ђецо,

oсичијаћу од вас! Осичијала ми је мајку

бес потребе. Осичија се лако данас.

оскубат (се), -убам (се), свp. и несвр.

(о)скупсти (се), неста(ја)ти (о длака

ма), искубати. — Оскуби мало сијена из

стога за ово теле. Оскубау се овце проз

шипковине, неће се од њих што имат

острић.

оскубина, -č, ж, нешто што је пре

жвакано, изгужвано, оскубено, патворе

но, сурогат. — Покупила сам оскубине

од умертина пошто су га поарале краве.

Они Јованови брави су оскубине, тун

нема оваца, ни у једну нема духа. Врати

ла се из Њемачке ка оскубина љуцкћ.

оскудан, -дна, -дно којему нешто не

достаје, који нема, који је сиромашан. —

Ми смо ти од свега оскудни осим от си

ротиње. Од свега смо ти овођен оскудни

нако од камења. Оскудан је Загарач од

воде, нигђе живе воде, само бистијерне.

оскудица, -е, ж, немаштина, сиро

лаштво, недостајање материјалних до

бара. — Ове године ћемо бит у велику

оскудицу од жита.

оскус, -убем, свр. оскупсти, ишчупа

ти. — Боим се е ће ми ђеца оскус оне

саднице у зграду. Оскуби мало траве те

лету, гладно је.

oслaдит (се), -адим (се), свр. учинити

слатким, омилити. — Осладила сам

кафу, боим се е ти неће ваљат. Осладило

му се код ње, па нигђе не мрда.
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ослачат, -ам, свр. постати сладак:

омилити. — Ослачала јој је туђа имови

на, па све иде те шишњари по тијама до

линама. Изгледа му је ослачало да спава

са невљестбм, а зборио је е жене не може

да замисли.

ослачит, -ачим, свр. засладити, пре

сладити. — Ослачила си ми каву млого,

ја је више волим огрку.

ослинат, -ам и ослинит, -им, свр.

слином загадити. — Они мали је ослина

цио пљат. Дала јој је јабуку пошто је до

бро ослинила.

ослонац, -öнца, м. потпора, по

дршка; основа, наслон. -- Има је он у Бе

оград ослонац у тија другова, а не би ђао

љбм што се њега тиче напредова. Не

ваља ми ови ослонац од столице, па ме

боле Плећи.

осмочан, -a, -o 1. који има смока у

себи. — Јели смо сваки дан осмочани ка

чамак с киčелијем млијеком. Ио сам

скроба осмочанбга скорупом. 2. зама

шћен, запрљан. — Што ми је осмочан ка

пот овако, јесу ли га ђеца дирала? Ето ти

лијева ногавица сва нечим осмочана.

осмочат, -ам и осмочит, -öчим, свр.

додати смок (масноћу) у јело (нпр. кај

мак или сир у качамак и сл.). — Јеси ли

чим осмоча ови качамак? Оћемо ли имат

јичим да осмочимо ову чорбу? Чиме си

осмочила купус” Осмочила сам га слани

ном.

осмрђет се, -дим се, свр. засмрдјети

испуштајући нечујно гасове. — Неко се

овођен осмрдио ка пас, а није се чуло ко

је од вас двоице.

осмудит, -удим, свp. I. 1. опалити

длаке по тијелу (човјека или животи

ње), обично пламеном. — Осмудио сам

косу ка смо прескакали огањ. Замисли,

осмудих брк ка сам запаљива цигар.

Осмудићу прасе, нећу га дријет. 2. фиг.

осионо се понашати. — Осмудио је све

по овија села за вријеме рата. П. — се опа

лити се, изгорети длаке по тијелу. —

Осмуди се, нагрди се! Осмудило се прасе

добро.

оснијежит, -ијежим, свр. постати

снијежан (о времену). — Брзо ће осни

јежит, треба се спремат за зиму. Осни

јежило је у Гарчић, и овамо ће брзо.

особак, -пка, м. и особина, -е, ж, дио

имовине који припада само једном члану

домаћинства (нпр. оно што је жена до

нијела у мираз). — Имала сам особак од

три рала земље. Сва прћија је мој особак.

Она зградица на Подоље је Ћетнина осо

бина. Никакве особине немам.

iособан, -бна, -бно егоистичан, осо

бљив. — Сви су они у фамељу особни,

свако чува само своје и ничије више.

особина, -е, ж, в, особак.

особит (се), -им (се), несвр. бити по

себно наклоњен, посебно вољети, ува

жавати, вољети неког више него друге.

— Особили смо га сви у кућу, а он ни то

врати мржњом. Сви је у фамељу особе и

пазе је ка мало воде на длан. Од свија

особи најмлађега сина. Оне двије су се

особиле, нијесу могле једна без друге.

особљив, -а, -о егоистичан; самосво

јан. — Особљивија чељади нијесам гледа

од Јовановија, нити кога познају ни би

коме помогли.

особник, -а, м. онај којега воле сви,

или којега посебно воли неко у породици

(обично мајка). — Средњи син јбј је особ

ник, све би за њега дала, а воли и друге

али не ка њега.

осбјан, -јна, -јно који се налази на сје

верној и западној (несунчаној) страни. —

Оно ђе су ваше лозе је осбјно, па има

више влаге и боље рађа. Осбјна је она

страна онамо, тун сунце не пржи по цио

дан ка овођен. Све смо одили осбјнбм

страном, па се нијесмо потили.

осоје, -а, с осојна страна неког уз

вишења, страна на сјеверу (сј-и, или сј

-3), супротна присојној (јужној) страни;
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осоколит (се) — остарат

чест микротопоним. — У осоје од

Гарчића имамо неколико рала шуме.

осоколит (се), -öлим (се), свр. охра

брити (се), постати одважан, предузи

мљив, изгубити страх, подстаћи се, да

ти за право. — Осоколише ме момци, те

и ја кубац у воду. Осоколио се уз браћу,

па навали да се и он бије. Осоколила се

што су јој казали да је жив. Рођаци су га

осоколили те је направио зло. Осоколи је

Милан, те оде за Ивана.

осолак, осолка, м. нешто мало,

нешто штоје минијатурно, као зрно со

ли. — Ове године нијесмо имали ни осол

ка грожђа. Ни осолак није оста од смо

кава, све су их челе изеле.

осбпштина, -е, ж, егоизам; особе

њаштво. — Свако од њих у кућу је пре

пуно осопштине, не тражити од њих ни

какву помбћ.

оспе, оспа, ж., мн. црвене пјеге по ко

жи, мале богиње. — Још ми ни једно од

двоје ђеце није боловало од оспа.

оспријед, прил. 1. спреда, с предње

стране. — Метни нешто оспријед, пува

вјетар. Оспријед иду официри, па иза

њих војска. Оспријед бљеше метнула

тровезу, па нијесам виђела каква јој је

раша. Оспријед куће бјеше велика рупа.

Метни му оспријед какву крпу да му не

пада чорба по кошуљици, он је мали, још

не умије сркат. 2. прије, раније, одраније.

— Оспријед се ћаше народ покупит на

Спасовдан ко цркве. Оспријед се рачуна

ло е смо набољи. Оспријед невјесте за

дуго нијесу у род одиле саме.

осрабат (се), -ам (се), свр. заразити

се сврабом, осврабати се. — Осрабало се

ово дијете у школу. Осрабали су се сви

у кућу, сви се чешу. Не дира га, осрабаће

Те!

осрамотит (се), -öтим (се), свр. учи

нити, нанијети срамоту. — Осрамотила

је и род и дом, што јој паде нам да тражи

другога чоека код живога мужа. Осрамо

тили смо се према онијама старчевима,

нико се од нас на њих не обрће.

осредак, -тка, м. нешто што је у сре

дини (парче земље, меса, или ма што

друго што заузима средину). — Осретком

баштине сам усадила неколико кућица

кртоле, онакб између умертина. Осредак

горњице је дебљи от крајева.

iоста и ости, с., pl. t., Гмн. ости уређај

од метала који се ставља на њушку те

лету који му онемогућава да сиса краву;

уп. остве. — Метни телету ости,

мбраћемо га одвикават од посања, немаy

ни ђеца варевине. Направио сам телету

оста, неће ми више посат.

остављат, -ам, несвр. 1. напуштати,

остављати. 2. задржавати (се) на нече

му, на одређеној граници, одређеној мјери

(обично о јачини пића). — Оставио сам

ракију јаку, а вино ми је мекше.

осталик, -а, м. нежења. — Вазде је у

Лазарев Крс било по неколико осталика,

нете момци да се жене но тако остарау.

осталица, -е, Ж. која се није удала,

старија неудата дјевојка; уп. осталична.

— Маки, три ђевојке, три осталице, кали

јеж пуца ш њима!

осталична, -е, ж, дјевојка „која је

остарила а није се удавала. — Удбм је

нашла двије заве осталичне, нијесу се

удавале. Оженио се с једном осталичнбм,

старија је од њега петнаес година.

останут, -нем, свр. остати, преоста

ти; остати у животу, преживјети. —

Остануло му је двоје ђеце и жена. Оста

нула је она мала Петрова што су мислили

да ће умријет.

oстaр и оштар, -тра, -тро наоштрен:

груб, љут. — Остар ти је нож ка плам,

али се лако тупи. Ја вазде држим остру

секиру, ćече ка плам. Остро ти је нешто

овб вино. Није било остријега чоека од

Блажа.

остарат, -ам, свр. остарити. — До

бро ти је мајка остарала.
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остат, -нем, свр. остати.

остве, остава, ж., pl. t. метални уређај

са бодљама који се ставља на њушку

младунчету домаће животиње и служи

да га спријечи да сиса; уп. оста. — Мет

нула сам телету остве да не посе краву.

ч

дсти, ости, с., pl. t. 6. оста.

остоже, -a и -ета, с мања стожина,

стуб за вршидбу или стуб за везивање

коња. — Убери какво остóже да сађедемо

они плас сијена да га вљетар не разнесе.

Онб гумно код Перове куће је одамно без

остожета.

острагуша, -е, ж, врста пушке (која

се пунила отпозади, са доњег, задњег ди

јела цијеви). — Кад су ни дошле пушке

московке, замијенили смо оне наше старе

острагуше.

острвит (се), -им (се), свp. изгубити

(се), поћи негдје далеко, у бестраг, опје

рати. — Острвила му се она млађа шћер,

веле е пошла упрах у Аустралију, удала

се за некбга тамо. Острвио је ђецу кућ

кое, ето такав је он отац.

острит, острим и оштрит, оштрим,

несвр. чинити оштрим. — Остриш ли ти

косу? Не умије острит ништа од алата.

Eo oШтрим бритву да се обривим.

острић (се), -ижем (се), свр. 1. скину

ти длаку са животиње односно косу с

главе, стрижењем подсјећи. — Остригла

сам оне двије бвце, имау по два кила

вуне. Остpижи ту космyрину, ето те ка

ајдук. Остригла се Росе, виђе ли. 2. фиг.

украсти, опљачкати. — Остригоше ми

лопови све што сам има у џепове. Остри

же ми синоћ неко сву ону розаклију зБо

бовишта.

остружак, -шка, м. остатак стабла

послије града (обично ниже биљке), от

падак настао стругањем. — Остали су

ми о дувана послије града само они

острушци и кочањине. Покупи оне

острушке од даске, ваљаће да пириш не

колико јутара огањ.

острунит се, -уним се, свр, добити

брух, опучити се, добити теже болове

у стомаку за које се сумња да су брух.

— Острунио се кад је подиза ону греду с

Милованом и сад ђаољом не може никуђ.

oстуд, прил. отуд(а). — Је ли ко с

вама доша остуд?

oстудит и остуђет, -дим, свр. захлад

нети. — Остудило је, брзо ће снијег.

Нешто је остуђело неколико ноћи.

Клаћемо прасад кад мало остуди.

остуљина, -е, ж. остатак гроздова

на лозама, гроздови који су били лоши,

уништени од стране птица или инсека

та, чија зрна нијесу очувана, или огро

здина послије цијеђења вина из грожђа.

— Побери оне остуљине с онога великбга

реда. Нема тун више грожђа, остале су

само остуљине.

осувотит, -им, свр. покрити кућу или

др. зграду, тако да се у њој може нешто

или неко смјестити, учинити сувим,

заштићеним. — Осувотили смо кућу и са

ћемо да се преселимо у њу, иако још ни

јесмо намјестили прозоре.

lосумице, прил. в. насумице. — Одио

сам проз шуму све осумице, и богоми по

годих прао на њихову кућу.

осумпрешат, -ам, свр. опеглати. —

Осумпреша ми аљину, не могу је

згужвану носит. Осумпрешала сам ти

кошуљу.

осуство, -a, c. (новије) одсуство.

iосут се, оспем се, свp. добити црвене

пјеге по кожи, добити оспице. — Ово се

дијете цијело осуло, кукала друго, нека

погледа Раке да нијесу оспе.

oće, oća, c. 1. омот зрна стрног жи

та који отпада при провијавању, осје. —

Треба све оно бčе скупит и метнут у по

јату, ваљаће ка простирка, 2. иглице које

се јављају на класу стрног жита. — Ове

наше шеничне сорте су пуне оča. Више

öća има слабија шеница.
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oćенак, оčенка, м. засјенак, сјенка,

хлад. — Седи у ни оčенак откошћеле и

причекај ме, брзо ћу се врнут.

oćерит, -а, -о који је на пропуху, на

промаји, којије изложен провјетравању.

— Оно ђе ваша кућа је финo, oćepито, па

никад нема превелике врућине.

oćетит, -им, свр. осјетити. — Чим

нешто осетиш, зовни ме!

oćетљив, -а, -о осјетљив, њежан,

нервозан. — Понешено је и оčетљиво ово

дијете за чељадма. Немојој реће осетљи

ва прео сваке мјере, лако се наиједи.

oćећ, -чем, свр. 1. одсјећи. — Оćечи

ону грану што се надвила. Доша је с

oćеченом ногом из рата. 2. оштро одго

ворити. — Кад је зађеде, оčече му га она,

кукала ти мајка, једна глава а девет јези

ка.

oćећат, -ам, несвр. осјећати. —

Осећаш ли ти како нешто смрди у та

ћошак?

Оćечит, -а, -о оштар, осјечит, стрм.

— Он ти је у свему онакб oćечит, нема

код њега циле-миле. Млoгo je oćечита

Црна страна.

oćечито, прил. оштро, реско, осјечи

то. — Речи му оčечито да друкче нећеш

но како си му каза јучен.

бтава, -е, ж, друго сијено, друга

кошевина. — По Загарачу се мало ђе коси

отава, то само у Почкаље ко има ливаде,

а и тамо се оријетко коси отава.

отакат (се), отачем (се), несвр. одли

вати вино из бачве у којој је било поми

јешано с коминама, одливати воду из

кајмака. — Ево цијело јутро отачем вино,

имам још само двије бачвице, и за

вршајем. И ка се циједи вода из скорупа,

вели се да се отаче скоруп.

отaнчат, -ам, свp. стањити се, сма

њити се, доћи на малу мјеру. — Отанчале

су ти уши, изгледа нема да се ијека дома.

Отанчала је ова долина, мораћемо је до

бро нагноит. Отанча је снијег и у плани

Не.

отањат, -ам, свр. 1. стањити се. 2.

постепено бити истрошен. — Отањале

су ни паре, мораш пазит на сваки динар.

Брзо ће ни отањат брашно.

iотањи, -а, -е који је тањи од нор

малног, тањи, мршавији и сл. — Милан

је такб, висок, отањи чоек. Посијеци оне

oтање гранчице на сливу да је очистиш

од непотребнија грана.

oтањит (се), отањим (се), свр. 1. ста

њити (се), постати тањи, учинити та

њим; смринати. — Отањио си држало,

неће ваљат ништа. Нешто си се отањила

ка да немаш што да ијеш. 2. фиг. снањити

(се), бити на измаку (о средствима). —

Отањио ми се такулин, нећу имат за што

купит зимницу. Отањило ни је сијено.

отегнут (се), отегнем (се), свр. 1.

опружити (се). — Отегнуо се под јабуку

и одмара. 2. фиг. умријети. — Отегнуо

бљеше папке. 3. продужити (се) (о вре

мену или о простору), продужити рок,

закаснити с извршавањем обавезе; тра

јати; уп. отећ. — Отегнуло ми се вријеме

ка година, а чека сам само два сата. Оте

гло ми се жито лањско цијелу годину,

није ни фалило. Отегнуће ми се пут прео

овија брда до Цетиња.

отеготан, -тна,-тно који је тешке на

рави (о особи), тежак, патан. — Отего

тан бљеше, да га бог убије, ш њим се није

могло проговорит.

бтеготно, прил. тешко. — Отеготно

се буђен живи, то само ми знамо.

отежат, -ам, свр. 1. постати тежак,

угојити се. — Отежа сам ео два мјесеца

више од десет кила. 2. бити трудна (o

жени). — Отежала је, теке да роди. 3.

постати досадан. — Отежала си и Богу

и народу!

отелит (се), отелим (се), свр. 1. дони

јети на свијет теле (о крави). — Отелила

је Шаруља финбга јунца. Отелила се Ма
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pина крава. 2. фиг. преуморити (се). —

Ника се нијесам отелио ка ка смо прено

сили задружно грожђе. Истука га је док

га је отелио.

отепат, -ам, свр. промрзнути, укочи

ти се од мраза, утpнути од студени (о

прстима или рукама). — Бјеху му отепа

ли прсти на руке, црка би чини ми се да

га нијесмо истрљали сниjeгoм. Отепале

су ми руке, морам их некако згријат. Згри

тб дијете, видиш ли е су му отепали обра

зи, фиг. укочити се од алкохола, отећи

од пића (о језику). — Отепа му је језик,

видиш е се напио.

отећ, отегнем, свр. 1. закаснити, не

придржавати се временског термина;

уп. отегнут. — Млого си отега враћање

оне наручи, а треба ми. 2. фиг. (пејор.)

умријети, завршити са животом. —

Отега је негђе у те планине папке, а тако

му и треба, није ничесова штета.

отећ, -чем, свp. добити отеклине. —

Отека је испод очи, фала богу да му то

нијесу бубрези. Отекле су ми ноге, никуђ

не могу.

отећ (се), -чем (се), 3. л. мн. през.

отечу (се) и отеку (се) опарити се, опло

дити се (о кози). — Отека је Сулу Мила

нов јарац, није се потијецала.

отијецат, отијечем, несвр. добијати

отеклине, отицати, постепено отица

ти. — Отијецау ми ноге у задње вријеме,

па никуђ не идем. Отијецало ми је ово и

пријед, али ме никад није бољело ка сад.

, отирач, -а, м, 1. пешкир, убрус. —

Узми шољицу и поспи Мију да се умије,

а узми и отирач из шифуњера да се отре.

Очисти се овијем отирачем, фин је, мек.

2. предмет о који се чисти обућа, бри

сач. — Метни какав отирач прет собу да

не уносимо глиб.

отис, отидем, свр., аор. отидох и бј

дох отићи, отпутовати. — Оли знат

отис до њихове куће? Ако отидеш у Под

горицу, донеси ми једно кило карабoje.

Ајде, муро мој, оли отискот Петра да ми

пошље ону лимицу? Јутрос отидоше не

колицина за невјесту ономе Крстовоме

ђетићу.

отиснут (се), -нем (се), свр. отчети

ти (се). — Отисни једну од онија боца да

ти провамо то ново вино. Отиснула се

шпиња од бурила сама.

отјешњат и (ређе) оћешњат, -ам,

свр. постати тијесан (обично о одјећи

или обући). — Отјешњале су му гаће, брзо

расте. Брзо ће јој отјешњат обућа.

Оћешњала им је кућа, почели су да се

свађау.

отка, прил. откад. — Нијесмо га гле

дали отка је доша из војске.

отказат, -ăжčм, свр. 1. дати отказ.

2. дати негативан одговор. — Бива да се

ђевојка ни на други састанак не да, ни на

четврти, но просцу откажу, а бива да је

дау први пут.

откивање, -а, с. гл. им. од откиват.

— Ништа код Зарије не носи косу, знам

ја његово откивање.

откиват, -ивам, несвр. 1. оштрити

косу чекићем на наковњу. — Ко ти је от

кива ову косу, слабо је откова. 2. мицати

оков. — Откуј оне клинчеве са кашете.

откиприт, -им, свp. брзо поћи, нагло

отићи, умаћи; уп. закиприт. — Откиприо

је и села чим је сазна е су га проказали

пајташи. Откипpио је ка да су га ћерали

ђаоли. Они су далеко откиприли, нећеш

јИХ Möћ стић.

отков, -а, м. 1. прибор за откивање

косе. — Од откова имам само чекић, а не

мам наковања (= наковња). 2. резултат

откивања, оштрица, брид косе. — Слаб

ти је ови отков косе, виђи како је тупа,

нема брида.

откoвaт, -ујем, свр. 1. наоштрити

косу чекићем на наковњу. — Никад није

сам умио добро отковат косу, вазде сам

је дава Данилу да ми је откује. 2. маћи
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оков, ослободити (се). — Отковаћу ови

сандук, па што буде да буде.

откос, -а, м. ширина захвата косом.

— Не прави велике откосе, превелика је

трава за њих. Широки су ти ови откоси,

боље је да зафаташ мање.

откочит (се), -öчим (се), свр. ослобо

дити кочницу оружја (да би се могло

употријебити). — Био је откочио левор

и да му га не отеше, ћаше убит оно не

сретно дијете. Пази, откочила ти се

пушка, не погини или не уби кога!

отовариват (се), -ујем (се), несвр.

растоваривати (се), ослобађати се то

вара.

отoвaрит (се), -им (се), свр. растова

pити (се), ослободити се товара. — Ото

варила сам магаре. Отоварите коње! Ото

варићемо пун камион прет кућу. Пушти

нека се отоваре буђен.

öток, -а, м. задебљање на организму

усљед отицања, отеклина. — Велики ти

је отбк испод ока још, мећеш ли компре

се од ракије?

отoлен, прил. одатле. — Можеш га и

отoлен дозват, не иди тамо.

оточит, оточим, свр. отећи, истећи,

исцурити, исциједити, одлити течност,

издвојити вино из бачве од комине. — Су

тра ћу да отoчим вино, па ће ми требат

она бачвица што ми је ко тебе.

отпадник, -а, м. особа која се одво

јила од друштва (одређеног), која не

поштује његове норме, која је издала од

ређене интересе, која је испала из одре

ђеног круга. — Један син му је поста пра

ви отпадник от куће и чељади, поша је

негђе у свијет да нико не зна ђе.

отперушат, -ам, свр. фиг. отићи нагло

и брзо. — Када су знали е ћу доћ да их

тражим, отперушали су јутрос рано у

Град. Отперушала је от куће, завргла ди

јете и оставила мужа.

отподавно, прил. од поодавно. — От

подавно ми ђеца нијесу додила. Отподав

Но те чекамо.

отпријед, прил. одраније, отприје;

раније. — Отприједникад ђевојке нијесу

носиле горње гаће, нб све раше. Отпријед

смо се пре цркву скупљали на Спасовдан.

отпртљат, -ăм, свр. 1. одвезати. —

Отпртља ми ако можеш ови уза. 2.

отићи. — Отпртљали су у Београд, није

су се враћали више. Отпртљала је з

ђецом некуђ навише, уза страну.

отпучит (се), -им (се), свр. отворити

(се), распучити (ce)

отрес, отресем, свp. I. дрмањем ста

бла учинити да са њега попадају плодови

(обично зрели). — Отреси ону муpву гу

дадма, гладна су. ВЉетар је отреса сваку

јабуку с оне петроваче. П. — се ослобо

дити се некога или нечега. — Отреси се

већ једанпут таквога друштва, нијесу они

за тебе. Још се нијесам отреса дугова коe

сам направио још јесенас.

отријебит, -ијебим, свр. очистити

(од нечега), одстранити сувишно из неке

цјелине. — Отријеби смокве, па остави

оне ситне за прасад. Отријебићу све ове

мале гроздове, нека остану само вељи.

Отријебили смо све ливаде, све је чисто.

отријезнит (се), -ијезним (се), свр.

постати тријезан, свјестан, доћи себи,

освијестити се, схватити. — Одмах по

слије аперације сам се отријезнио. Добро

су ме отријезнили лопови, теке сад знам

што су ми украли, колика је то вриједнос

била.

bтријет, отрем, свр., трп. пр. отрвčн

и отријет, аор. отријех, р. пр. отро, отpла,

öтро П. отpти. — Отри томе ђетету нос,

видиш ли како је слинав. П. — се обриса

ти се, очистити се. — Отри се по обра

зу, нешто ти је црнб на лијеву страну. Ја

се отријех овијем твоијем пешкиром.

Отри томе ђетету нос, видиш ли како је

слинав.

отровница, -е, ж. 1. отровна змија. —

Не знам смију ли се ћерат бвце по овој

врућини у брањевину, боим се од отровни
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ца, сад их је по овоме жаропеку млого. 2.

фиг. зла, злочеста, пакосна женска особа.

— Жена му је отрбвница ка крабосница.

отромбавит, -ăвим, свр. отромбољи

ти се, разлабавити се, изгубити вит

кост и виталност мишића. — Отромба

вио сам ео некб доба, не ваљам ти, вала,

ништа, доша сам ка бабетина.

отромбољит се, -бљим се, свр. разла

бавити се, добити изглед непокретности,

постати мало покретан. — Нешто се Јо

ван отромбољио у задње вријеме, одебља

је и некако тромо иде ка старац, нема оне

лакоће и живости коју је има пријед.

отромит, -им, свр. постати тром,

постати мање покретан, отромбољити

се. — Отромила је Стане нешто у потоње

вријеме, а није одебљала, но мора да је

нешто болесна.

отpсит се, -им се, свр. ослободити се

нечега или некога, одбацити. — Отpсио

сам се дугова, сад могу мирно спават. Ја

ћу се њега отрсит, нећу њега чекат! Отр

си се више тога друштва!

отpшат (се), отpшам (се), несвр.

ослобађати (се) нечега; обављати ус

пјешно неки посао, завршавати. —

Отршај се више од тија момака, ништа

ти друштво ш њима добро неће донијет!

Лијепо смо јутрбс отршали сијено, нб

паде киша и прекиде не. -

отудијен, прил, отуда. — Отудијен су

дошли, нијесу могли овудијен.

отутачан и отутачан, -чна, -чно гло

мазан, повелик, крупан, подебео, уп. оту

ташан. — Отутачна ти је невјеста, може

се пртит. Отутачан ти је ови мали, коли

ко му је година.

отуташан и отуташан, -шна, -шно

повелик, погруб, неспретан. — Отуташна

ти је невјеста, изгледа да ће добро радит

и у кућу и изван куће.

отутњат, -ам и отутњет, -им, свр.

отићи брзо. — Отутњаше нисте долине

ка свјећице.

iотућ (се), отучем (се), свр. ударањем

(се) деформисати, изотуцати (се). —

Све су ми се ноге отукле ка сам одила

прео онија греда изна Торијуна. Отукла

сам ламу вадећи воду из оне бистијерне

у Гођене.

отфикарит, -им, свр. откинути, од

резати. — Отфикари ми од тога задњега

куса меса једно кило, али те кртине. Јеси

ли чуја како је она у Нишиће отфикарила

нос ономе момку што није стио да је

узме а била је сандруга ш њим?

отфркнут, -нем, свр. поодрасти. —

Брзо ли ти отфркну ова мала, ланик

бљеше ка у колијевку. Отфркнула су јој

ђеца, сад јој понешто могу и помоћ. От

фркнула ти је шћер, оће ли се удават

брзо. Јеси ли видио како су они млазови

на лозе отфркнули брзо.

отфукљат (се), -ам (се), одвући се,

отпузати, отићи као у тетурању. — От

фукљала се нис те долине. Отфукља је

проз шипковине.

отшкринут, -инем, свр. мало отвори

ти (нпр. врата). — Отшкрини мало та

врата да улази ваздух.

оћерат, -ам, свр. отјерати, одагна

ти, одбити, најурити. — Оћерај ту пра

сад от куће да не риљау тудијен. Био је

оћера сина и одрека се од њега прео но

вина, али ка се врнуо, примио га је, што

ће — син му је, његова крв.

оћетат, -ам, свр. завршити цвјетање

(о биљци), процвјетати. — Оћетали су

дренови, са ће почет и џање.

оћешњáт, -ам, свp. в. отјешњат.

оћоравит, -авим, свp. изгубити вид.

постати ћор. — Оћоравио сам ео двије

године, ништа не видим.

оћбрет и оћорит, -рим, свр. ослијепи

ти. — Рано сам оћорела, не видим конац

у иглу уђес, има двадес година.

Оћорећете усту лампу. Оћорила ми је

мајка, водили смо је доктору, али није
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помогло, ништа не види. Пушти више те

књиге, оћорићеш.

оћућат, -ћим, свp. (често пејор.) осе

нилити, изгубити сјећање. — Оћућали су

ми обоје старија, ништа више не памте.

Ништа не зна, оћућа је.

oyшљат (се), -ам (се), свp. добити

вашке (у коси, одјећи и сл.). — Оушљала

су се ова ђеца, дати у школу. Немо да ти

се оушљáу чељад, нб их чисто држи!

Оушљаше ме у затвор некакви Габељи.

Оушљала се вода у бистијерну, све у њу

пливау некакве ситне уши.

офајдит (се) и овајдит (се), -ajдим

(се), свр. окористити се, имати добити.

— Нијесмо се офајдили од грожђа ове го

дине, све се вино уостило. Надам се да

ћу се офајдит мало од тога фрута јесенас.

Овајди ли што љетос от смокава?

офенат, -ам, свр, оштрим замахом

одрезати, одсјећи. — Чим смо дошли,

öфена по оне пршуте и постави трпезу.

Офенала му је нос ка кучки, фиг. уврије

дити, понизити. — Припази се, ђевојана,

немо фамељи да офенаш нос.

oфетат, -ам, свр. одсјећи, направити

фете (кришке), нпр. хљеба, уп. офенат.

— Офетала је онога топлога леба, а били

смо гладни ка кучке.

офинцијер и овинцијер, -а, м. (заст.)

официр. — Главни офинцијер ни је био

бригадијер Блажо. Било је у Загарач и

пријед овинцијера.

офит, -а, м. надокнада која се добија

за изнајмљено имање, кућу, посуђени

предмет или сл., кирија, закупнина. —

Ове године су дали стан под офит неки

јама студенткињама. Даћу имање под

офит, не могу га више радит. Он и плуг

даје под офит.

офитат, -ам, свр. дати под кирију, да

ти у закуп, окористити се од имовине

или сл. — Офита је кућу, да је војницима

за добре паре. Офитаћу догодине од има

ња нешто пара, па ћу поправит кућу. изр.

офитат ухо постати шпијун, поткази

вач. — Веле да је офита ухо.

офићак, -ћка, М. Нешто мало, окра

јак, мали дио нечега. — Нијесу од имања

добили ни офићак. Не остаде ни ни

офићак од онога печења, све пофукасмо.

офоит, -öим, свр. ударити шибомја

ко по тијелу. — Офој оно крме прутом е

ће у лучњак. Офоио га је преко плећи.

фиг. брзо кренути преко неке површине.

— Офоио је преко онога поља, не би га

зец стига.

офранзат (се), -ам (се) и офранзат

(се), -ам (се), свр. заразити (се) франзом,

разбољети се од франзе, сифилиса. —

Офранзала га је некаква курветина, сад

је у шпедат. Офранза се негђе у свијет,

овођен није има от кога. Био се офранза,

све су му опадали дјелови кожč. Дабогда

се офранзала, па све од ње комати опа

дали!

офраштит, -им, свр. ударити пру

том; уп. офрштит. — Офраштитб пашче,

видиш ли да ти броји залагаје.

офрегат, -ам, свр. рибањем очисти

ти, рибањем опрати, орибати. — Офpe

гала ми је шћер под у собу, сад је чис.

Мбраћу добро да офрегам тигањ с нечим

што ће очистит загорелину. Офрега сам

сваку бачву сламбм и топлбм водом, са

су чисте за грожђе. Офрегала сам од гара

пињату, сад је ка нова.

офркуша, -е, ж. слободна женска

особа, покварена женска особа, курва. —

Немо да те уфате оне офркуше грацке, е

нећеш умјет да се обрнеш ка те снађу.

офрнчаница, -е, ж, врпца на опанку,

превеза на опанку, фрнчаница. — Поки

дале су ти се офрнчанице на опанке а не

мам шпага да ти их закрпим. Носи опан

ке на офрнчанице.

офрутит (се), -им (се), свp. искори

стити, окористити се скидањем, бер

бом или сјетвом фрута. — Офрутио сам

ове године имање добро — родило ми је
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све фино. Офpутили смо се љетбс те до

бро од овога Пећовога имања.

офрштит, -им, свр, јако ударити

шибом, прутом; уп. офраштит. —

Офршти теле каквијем прутом, оће на ку

пус. Офрштила сам га јутрбс два-три

пута, па је сад миран.

офујат се, -ам се, свр. оклизати се,

стропоштати се. — Чува се да се не

офујаш с тога крова е стрмо. Замало се

не офујах по оној клизавици низа страну.

офук, речца нагло појести, нагло из

бити, истући, нагло нешто учинити. —

Све што је пред њим било, он офук-офук

— изеде. Ја ћу тебе офук по гузици, па

ти више неће падат напамет да некога за

дијеваш!

офукат, офукам, свр. (најчешће пе

јор.) нагло и халапљиво појести. — Офу

каше оне смокве што сам донијела за

тили час. Офукала су она Блажова ђеца

све грожђе с оне одрене. Офукали смо

све, ништа није остало. Офука она они

љеб иc црепуље цио.

офукача, -е, ж. халапљива жена. —

Покупи све она офукача, ни тиpинте није

оставила. Офукача је то, мајчин сине,

изела би котарину смокава.

офукњача, -е, ж, неморална женска

особа, курва, халапљива женска особа.

— Није ми жа што га је снашла она офук

њача, то је и заслужио, колико је само

ђевојака унесрећио и нарок им изгубио.

офуцаница, -е, ж, женска особа која

се офуцала, пропала женска особа, ис

трошена жена усљед неморалног живо

та. — Довео је некакву офуцаницу, нити

јој се зна чија је ни оклен је, али је знау

ка покварењачу и курву.

офуцат (се), офуцам (се), свp. ис

трошити (се), излизати (се) дугом упо

требом (о стварима, фиг. /пејор/о осо

би). — Офуца си та капот ка да си га но

сио дваес година. Офуцала се у те градо

ве, дошла је ка старица, а невоља јој је,

веле е су је јахали сви нако нијесу шћели.

оцат, оста, м. сирће. — Још ми је оста

ло само пешес кила оста, од одличнога

је вина. Не ваља оцат од америчкога

грожђа ништа. Љуто је млијеко ка оцат.

оцукрат (се), -ам (се) и оцукрит (се),

-им (се), свр. ошећерити (се), ставити

шећер, тј. цукар у нешто (нпр. млијеко,

кафу и сл.), зашећерити. — Оцукрала си

ову кафу млого, не могу је пит! Доста се

оцукрало, не сипљи више. Млого си оцу

крила шуруп, прегус је.

очајле, -јла, ж., pl. t. наочари. — Мо

рам купит очајле, не виђу ништа. С очај

лама све виђу.

очевина, -е, ж. 1. наслеђе од оца у

имању. — Сву очевину је истрицка на

карте, све је мора продат да одужи дуго

ве што је игра карте. 2. мјесто рођења.

— Њихова очевина је негђе у Васојевиће.

очестат, -ам, свр. пречестити, заче

стити, чешће нешто чинити, учестати.

— Очеста је да ти долази момак, да се

нећете брзо узимат? Очестали су ви овија

дана нешто гости, да што не спремате?

Чини ми се е си очестала они купус,

пречес је, па неће рас.

очестит, очестим, свp. и несвр. 1. на

вадити се на нешто. — Нешто су очести

ли да доде Петрови, мора да нешто спре

мау. Очестићеш да свраћаш ка се оже

ниш. Очестила је лисица на кокошке,

мбраћемо запет гвожђа прет кокошарник.

2. пречестити. — Очестила сам кpтолу,

биће густа.

очински, -а, -ö који припада оцу, који

се односи на оца. — Гониће ти очинскога

оца! Дошла је на очинско имање. Врати

ла се у очинску кућу.

очинство, -a, c. функција оца. — Ја

дан је то отац, никад он према ђеци није

показива ни трунке очинства.

очињи, -а, -е који припада очима, оч

ни; уп. очњи. — Рано је остала без очиње

га вида. Нијесам виђела, очињега ми

вида. Забољело ме ка да ме убо у очињи

живац.
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очитат, -ам, свр. 1. прочитати, изго

ворити (о молитви). — Очита је, прво,

поп молитву па смо онда čели да ручамо.

2. фиг, говором дати примједбе, укорити.

— Вала сам им синоћ очитала молитву,

нете ме више узимат у уста.

очклапит и ошклапит, -им, свр. узе

ти, присвојити нешто туђе на брзину,

„мазнути“, украсти нешто мање. —

Немо ми очклапит што из избе. Čчклапи

ми набрзину десет кутија дувана. Ошкла

пио ми је неко сат.

очклапиша и ошклапиша, -č, м. онај

који воли да узме нешто туђе (понекад

је у питању ситни лопов), некарактерна

особа. — Велики је очклапиша, оће на

туђи рачун и да изије и да попије. Диже

ми они очклапиша упаљач. Таквога

ошклапишу је тешко наћ.

очкринут и ошкринут, -инем, свр.

одшкринути. — Очкрини мало та прозор

да се боље види. Во сам ошкринуо врата,

је ли доста.

очкрнут и ошкрнут, -нем, свр. одва

лити, одвојити, маћи дио нечега одваљи

вањем. — Очкрни ми мало те усеке, немам

више ни мрве. Ошкрнуо је неко ови леб.

очњи, -а, -е и очњи, -а, -е који се од

носи на око (нарочито у клетвама); уп.

очињи. — Остала без очњега вида ако ми

нећеш казат! Остала је, кукала, без

очњега вида.

очоплит, очоплим, свр. 1. отргнути

нешто с биљке, одвалити нешто (нок

тима). — Очоплиле су ми козе оне младе

вишње што сам јесенас калемио, а фино

су биле пролистале. 2. извући, искамчи

ти. — Очоплићу ја те паре од старбга,

даће ми он, знам.

lочух, -а, м. мајчин други муж (за ди

јете из њеног првог брака). — Живљела

је с мајком и очухом и очух јбј је био ка

отац.

оџак, -а, м, 1. димњак: уп. камин. —

Немате на кућу оџака, не ли? 2. кућа, до

маћинство, дом. — Ћупића је у Плану

неколико оџака, а други смо сви у Лаза

рев Крс и у Поврпољину. У наше село

има око седандесет оџака, 3. „кућица“,

рупа у земљи која се копа да би се у њу

посадило поврће (кромпир, лубенице и

сл.). — Ископала бјеше таман пешес оџа

ка за кpтолу.

оџаклија, -е, ж. соба са узиданим ог

њиштем и димњаком. — Мало је по На

хији било оџаклија.

оџаковић, -а, м. онај који је из позна

те породице, из познатог „оџака“,

кућић, ко њеновић. — Оџаковићи су били

из познатија фамеља и кућа, а, богоми,

исти су били ка сиротиња.

ошапит, ошапим, свр. обухватити

рукама, обујмити. — Дуб на Петровач

је био толико дебео да га троица нијесу

могли ошапит. Ошапи ме ако можеш!

Ошапио трешњу, али се не може попет.

ошашавит, -авим, свр. постати луд,

луцкаст, пошашавити. — Потпуно је

ошашавио, нема му спаса!

ошве, ошава, ж., мн. врста веза; уп.

ошвица. — Вазде носи блузу са ошвама.

ошвица, -е, ж. (најчешће у мн. öшви

це) посебна врста веза; уп. ошве. — Из

везла сам на блузу фине ошвице, а Ђики

се не допадау.

ошегат, -ам, свр. шегањем, тј. те

стерисањем прекинути, одшегати. —

Ошегала му је руку иза лаката машина у

фабрику. Ошегај ону суву грану на јабу

ку да не смета другијама.

ошестат, -ам, свр. 1. искројити ко

жу по одређеном шаблону или од ње

направити опуту. — Ошеста сам мало

опуте за опанке. 2. откинути (грубо и

нагло). — Пушти ту мачку, нос ти

ошестала! Ошеста му је бритвом ухо.
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Ошестаћеш пре ако тако будеш реза. 3.

фиг. осрамотити. — Ошеста ми данас

нос онб дијете!

ошипчит, -им, свр. отићи брзо и на

гло. — Ошипчио сам прео поља, па сам

брзо стига.

bширок, -а, -о шири од просјека,

поширок. — Та ти је раша, чини ми се,

оширока, могла би је мало сужит. Може

се прео моста, може, оширок је, тудијен

и камион може проћ.

ошклапит и очклапит, -им, свр.

уграбити, дрпити, отети, узети на бр

зину, незарађено добити, украсти; уп.

шклапит. — Ошклапише ми Стевова ђеца

онб шипкова што је било остало. Ошкла

пише ми синоћ на карте мелеон. Ошкла

пио сам и ја уз њих неке ситнице.

ошклапиша и очклапиша, -е, м. онај

који лако хоће нешто да добије, који на

туђ рачун живи, који крадуцка, ситни

лопов. — Припази такулин ка дођеш

тамо, све су то ошклапише, своје ће

украс ако не могу туђе. Онаквога ошкла

пише још моје очи нијесу виђеле.

ошкрбит (се), -pбим (се) и ошкрбит

(се), -им (се), свр. одвојити дио од цје

лине, покварити (се), оштетити (ce),

смањити (се). — Ошкpбио ми је посло

вођа по плате овога мјесеца. Ко је ошкр

био ови леб”! Ошкрбиће ти се имање ако

га даш наполи!

ошкринут и очкринут, -инем, свр.

одшкринути.

ошкрнут, -нем, свр, в. очкрнут.

ошкропит, -öпим, свр. попрскати,

напрскати, пошкропити. — Ошкропио

сам лозе три пута досад. Поп је доша те

ошкропио цијелу кућу водицбм.

ошöräт (се), -ам (се), свр. осврабати

(се), добити шугу, ошугати (се). —

Ошöгало ми се дијете од ђеце у школу.

Један мали је ошога сву ђецу у школу,

сви су се од њега посрабали. 2. оћелави

ти. — Цио се по глави ошога за два мље

сеца, није му остало ни по косе.

„ ошомо, узвик за тјерање пса. —

Ошомо, Шарове, вуци те изели! Ошoмo

тамо, паса милети! Ошомо, паса ти поги

бија пукла!

ошпијат, -ам, свр. потказати,

проштијати. — Ошпија је другове. Мене

су ошпијали моји. Чува се, ошпијаће те.

бшта, упитна речца од чега, одба)

шта. — Ошта је био болесан Никола про

љетбе? Немам ти ошта дат ни кап вина,

ове године ми је грожђе подбачило.

iоштар, -тра, -тро в. остар.

оштенит (се), -еним (се), свp. доније

ти на свијет младе кучиће. — Синбih се

оштенила кучка Петрова. Оштенила је

троје кучади.

оштрика, -е, ж. оштар камењар. —

Комуницбм свудијен имаш оне путљаге,

не иди онијама оштрикама. Ето ти козе

на оне оштрике у Гарчић, изгледа неуми

ју обрнут на зановет.

оштрит, оштрим, несвр. в. острит.

ошугат (се), -ам (се), свp. добити

шугу, осврабати се (чешће о животиња

ма него о људима, овдје је шуга живо

тињска а свраб људска болест). —

Ошугало ми се оно мало гуде, узми ми

мас за то. Не дирај то пашче да се не

ошугаш. Пази да ти то прасе не ошута

осталу прасад.

ошужбат, -ам, свр. маћи омот с кли

па кукуруза. — Ошужбала сам цио умер

тин сама, нешто сам оставила да метнем

у сламнице а осталб сам прострла пот

кравама.

ошужњит, -им, свp. смршати, омp

шавити, смањити се од болести или

сл., постати сличан сужњу, изгубити

свјежину, смалаксати. — Ошужњила је

Госпава, нема је пола оне пређашње.

Смањио се и ошужњио, не би га позна.
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падуцкат, -ам, несвр. помало, ситно

падати. — Почела је киша да падуцка.

Падуцкаше помало, а ми без лумберах,

па се бојасмо е ћемо се сквасит. Падуцка

жито с петра, неја! Падуцка је и овудијен

град прољетбс, нб није било штете.

пазаље, -a, c. нешто што је крупно,

громорадно, неспретно, начокерено (нпр.

о товару на коњу). — Не можеш ти с ти

јем пазаљем мрднут, видиш ли колико је

тешко. Она Јованова жена испаде правб

пазаље, а изгледала ми је мала и ситна.

пазар, -а, М. 1. пијаца (сточна, зелена

и др.). — Оли ћерат јуницу у суботу на

пазар? Сад је пазар у Град код пљаце. 2.

трговина. — Имамо пешес јагњади за па

зар, не можемо друкче уфатит ниједан

динар. Немоте с Јагошем чинит пазар,

нико се од њега није офајдио.

пазарење, -a, c. трговина (куповина

или продаја). — Ако ћеш ме послушат,

река бих ти: мани се ти пазарења са

Завишбм, ш њим нико није ућарио.

пазарит, -арим, свp. и несвр. тргова

ти (куповати/купити, продавати/прода

ти). — Јесте ли што пазарили данас на

пљацу? Још нијесмо, а пазарићемо не

што. Ео пазарим смокве.

пазариште, -a, c. пазар, пијаца; мје

сто гдјеје некада била пијаца. — Поћера

сам двоје телади на пазариште, рекоше

ми е су прошле суботе добро одила (=

добро су се продавала). Пазар или паза

pиште — то ти је истб. Немаше данас на

пазариште у Град скоро ништа живбга да

ваља. Са је онбњен само пазариште,

играу ђеца а не продаје се ништа. Пријед

је пазариште било на Божову главицу а

сад је онбњен поред Зете.

пазарлија, -е, ж. онај који иде на па

зар, који долази на пазарни дан, човјек

који је ишао на пазар, који је куповао. —

Суботбм овудијен пролазе пазарлије из

Бандића и Комана, што су били у Град.

П

Анђе је била познати пазарлија, свакојега

мљесеца је одила у Котор и нешто трго

вала.

пазарни, -а, -ö који се односи на па

зар (на пазарење, на трговину), оно што

је пазарено, што је купљено, на пазару,

на пијаци или у трговини. — Они не печу

леб, нб све купују они пазарни. Није ни

кат чињела опанке, но је све носила па

зарне, били су јој љеши.

паздријен и паси дријен, -а, м. врста

дрвета (Rhamnus). — Укотили су се у

брежину паздренови, треба их поčећ.

пајалица, -е, ж, дужи штап на чијем

је врху трава дугих власи или перушке од

живине који служи за чишћење прашине

са предмета у покућству или са зида. —

И ми смо пријед имали пајалице, али смо

на њих метали или какву остру траву или

перје от кокошака, она пера, тијем смо

чистили прашину.

пајасен, -а, м. врста дрвета (Аilant

hus), тзв. кисјело дрво. — Пајасен се коти

ка багрем. На кров су кључеви од паја

сена. -

пајасенов, -а, -о који је од пајасена.

— Пајасеново дрво слабо гори. Држи па

јасенови штап. Донеси онија пајасеновија

ПаЛИЦа.

пајасеновина, -е, ж, дрво од пајасена.

— Пајасеновина је најгоре дрво. Поћера

сам товар пајасеновине.

пакос, -ости, ж, жеља да се некоме

деси непријатност, несрећа и сл., жеља

да се неко правокриви, да му се подмет

не нешто што се осуђује, злурадост. —

Bто колика је, пуна је пакости ка вље

ШТИЦа.

пакосан, -сна, -сно који воли некоме

да напакости, немиран. — Пакоснијега

ђетета нијесам гледала од Милице, пога

на је ка пашче, а, ето колика је, оће да

подвали.
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пакосник, -а, м. пакосна мушка осо

ба. — Удала се, веле, за некаквога пако

сника, сваки дан је пребија.

пакосница, -е, ж, пакосна женска

особа. — Само што јој је чупнуло један

гроз грожђа на долину, изби она пакосни

ца оно најмлађе.

пакостит, -им, несвр. правити пако

сти; бити немиран. — Вазде је пакости

ла, вољела је и да подвали, и да слаже,

и да подметне, и свашто да учини.

пала, пале, ж. лопата. — Палом ту

пржину покупи, не мож другијем.

паламар, -а, м. нешто велико, круп

но. — Добро је родио умертин, на сваки

струк по један или два паламара, то су

класине а не класови.

паламида, -е, Ж. 1. тамнило у лицу

особе настало усљед болести или неу

редна живота, лош изглед личности на

стао губљењем свјежине лица... — Јоцо

ва жена је нешто болесна, пала јој је па

ламида по образу, сва је некако мрка, и

мах јој се по образу појавио. 2. слој,

обично мрке боје, који се наталожи на

биљци односно на њеном плоду (уп. осјак,

тј. Cirsium) као биљна болест. — Пала

је паламида по сливама ове године, неће

их бит ни за јело. Спопала ми је палами

да лозе, не само гроздови нб и брдуни су

покривени паламидом.

палање, -а, с. гл. им. од палат.— Нај

тежи поса ми је палање, више волим да

косим нб да палам.

палат, -ам, несвр. ашовом, или лопа

том, прекопавати земљу, тратити. — Ја

сваке године палам ону зградицу за лук,

тун га стално садим.

палац, палца, м, 1. палац (прст). 2.

палата, дворац, вила. — Ижљеже краљ

Никола прет палац и лијепо не поздрави.

Добро ми дошли моји Црногорци! Ску

пљали су се онођен прет палцом на Це

тиње.

палеж, -и, ж, мјесто гдје је нешто

изгорело (кућа, шума и сл.), паљевина, из

горелина. — Ништа от појате није остало

до палежи, сва је изгорела у дум.

палит, палим, несвр. 1. запаљивати.

2. бити кисео, бити љут, клатити, дра

жити слузокожу (о паприци, роткви и

сл.). — Ове паприке пале ка оне фафарбн

ке. Ка ти успем ракију на рану, палиће

те мало, али не бој се. Пали ме ово ђе

сам се поćека. Пали ме језик, пушио сам

млого данас. 3. (заст.) пушити. — Садимо

дуван, али нико у кућу од нас не пали.

Палим више о триес година и никад не

кашљем. Пали ли ти невљеста?

палица, -е, ж, парче дрвета; (у мн.)

ситна дрва за ложење. — Узми какву па

лицу мјесто штапа да те она пашчад не

закољу. Донеси онија палица иза куће да

наложимо огањ.

палука, -е, ж. (посебно у конструкци

ји с предлогом на) нешто што је уз, у

близини, поред, близина, нешто што је

прикладно, погодно. — На палуку ми је

кад пођем у Почкаље, па ћу ти донијет

доста коприве. Ако ти буде на палуку,

донеси и мене мало онога врбовбга

прућа. Било ми је на палуку да свратим

ка сам пролазио овудијен.

паљатковат и паљетковат, -ујем, не

свр. купити остатке плодова послије

бербе или жетве, купити остатке

уопште, пребирати тражећи остатке

који су за употребу, односно који су од

користи. — Паљеткујем сваки дан по

стрњини и стално налазим класове шени

це, нијесте их добро покупили. Паљатку

јем по овија лоза, има покоји гроз. Ео па

љаткујем смокве што су остале пошто су

их ђеца побрала.

паљевина, -е, ж, мјесто гдје је

нешто запаљено (и изгорело до краја),

палеж, сам чин паљења. — От куће им

је остала само паљевина, ништа иж ње

нијесу изнијели. По оној паљевини су све

изникли пајасенови и драче. Дошли су
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нарочито у паљевину, тадер су запалили

шес загарачкијех кућах, знаш већ.

паљетак, -етка, м. оно што је поку

пљено послије бербе односно жетве,

остатак плодова који нијесу прикупљени

при берби односно жетви, оно што се

паљеткује/паљаткује. — Покупио сам

само оне паљетке што су оставили лопо

ви. Скупио паљетке од умертина и понио

их у Задругу да их прода, ето што му је

пало нам.

паметар, -а, м. паметан човјек, чо

вјек који пуно зна и пуно палати (у неу

тралном говору). — Имало је загарачко

племе вазде добрија паметара. фиr. (пе

јор.) паметњаковић. — Пушти ти наше

паметаре, боље је да видимо што раде

други.

памидора, -е, ж, парадајз, уп. пами

дорија. — Све čеме от памидоре ми је ни

кло и сад имам расада за по села.

памидорија, -е, ж, парадајз (Solanum

lycopersicum). — Посадила сам проз

умертин неколико памидорија, свака је

родила по три-четири кила.

памтивијек, -а, м. нешто из велике

старине, старина, архаика, нешто што

се зна одвајкада. — От памтивијека се

зна да је тудијен одио пут за њихове до

ЛИНС.

памтиша и пантиша, -е, м. умнија

особа, која памти догађаје из прошло

сти, особито свога мјеста. — Нема

више онија добрија памтиша, ови млади

не умију да панте ништа што је било.

Прошле су наше пантише, нема их више.

памтљив и пантљив, -а, -о који до

бро памти. — Сетиће се Мијајло, он је

пантљив. Јокна је била напантљивија

жена у Загарач.

памтљивбе и пантљивбе, -ости, ж.

памћење, запамћивање, сјећање. — Не

прича ти њој то нб некоме ко има више

памтљивости.

панађур, -а, м. одређени дан у години

када се организују куповина и продаја на

мјесту које није пијачно (често уз пиће

и весеље), вашар, сејам, сеоски сајам. —

Сваке године смо одили на панађур на

Ждребаник, али тога сад више нема.

панут, панем, свр. пасти. — Припази

се, немо панут нисте међе

панцат, -а, -о престар. — Ово ти је

старо панцато, ни за што није. Купио сам

неке панцате цревље на пљацу, нијесам

има пара за нове.

пањ, -а, м. дио стабла који остаје

при земљи када стабло нестане, фиг. из

немогла стара особа, згрчена стара осо

ба, углавном непокретна; уп. пањат. —

Не знам што ћу зимус с она два пања у

кућу, никако их не могу наћерат да пођу

код мене у Подгорицу.

пањат, -а, м. 1. пањ. — Искрља сам

десет пањата с оне долине, фино ће го

рет. Донеси онија пањата да добро

наложимо. 2. изнемогла стара особа. —

Два су ми пањата у кућу, па не могу мрд

нут. Не знам што ћу зимус с она два па

њата, обоје су непокретни.

пањега, -е, ж, удубљење, посебно уду

љење у зиду за држање алатки и сл. —

Пријед су по зидовима биле све оне па

његе, а сад се купују полице и шифуње

pи. Све старе куће су имале пањеге у зи

дове, у њих се све понешто држало.

пањкат, -ам, несвр. задиркивати,

оговарати, денунцирати, окривљавати

недужнога, кудити без разлога. — Пу

штио си да те пањкау оне погани, па са

дрш што си уфатио. Стално ме неко пањ

ка кот комшинице, зна да она добро пре

носи. Све су га пањкали код начелника.

Пањкали су ме и опањкавали, али ми

ништа нијесу могли. Пањка ме неко,

свратило му се у дом!

папак, папка, м. 1. кошчати дио ноге

неких животиња (папкара). — Познају

се трагови од овчија папака. 2. фиг. (пе
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јор.) људска нога. — Мичи папке са сто

лице изр. отегнути папке умријети. —

Отегнуо је он папке одамно.

пáпар, папра, м. алева паприка, мље

вена паприка (не и бибер). — Да ми мало

папра да успем у чорбу еукусније.

папрат, -и, ж, в. папратина.

папратина, -е, ж, папрат (Prezidium

aquilinum). — Још смо ланик псу покрили

кућер папратином и није му до сад про

така.

пар, -а, м. двоје, двије јединке, двије

јединице изр. (у игри) пар-непар парни

или непарни број.

пара, -е, Ж. 1. новац, новчана једини

ца. — Ова пара данас ништа не ваља,

ништа за њу не можеш купит. 2. новац

који младожења (или неко у име њега)

даје младиној мајци („за откуп“). — Да

ми је свекар Миличин велику пару, то је

они мајчин грош, када је откупио снаху.

3. гасовито стање течности.

парапет, -а, м. корниш на цести, под

зида на цести (може бити и висока који

метар), подзидани крај цесте. — Све смо

одили ониjeм парапетом е су пролазили

војни камиони.

парастос, -а, м, помен мртвацу, обич

но 40 дана по сахрани или касније. —

Били смо на парастос Јовану, није их

мање дошло нб на укоп. Парастос умр

ломе држи се обично послије неђељу

дана или на врх четрдес дана, или позни

је.

паре, пара, ж., pl. t. новац. — Зарадио

је, веле, у Америку велике паре и оће да

дође овамо да зида кућу и да се жени.

парип, -а, м. општи појам за (добра)

коња, коњ. — Кад ја појашем мога пари

па, стигнем ђе оћу, не треба ми уз њега

никаква лимузина.

парит (се), -им (се), несвр. паром

прожимати (текстил или што сл.),

стајати над паром и угријавати се (нпр.

у вријеме прехладе). — Парим кошуљу,

чини ми се е су биле неке уши у њу. Па

рим се изнад чаја, дако ми прође прехла

Да.

парник, -а, м, гост на крсној слави.

— Код богатија на славу доди више пар

ника нб кот сиротиње.

парта, -е, Ж. (често пејор.) они који

су истих погледа, који се личе, који су

међусобно сагласни, који су пар. — Ми

лан и Јаница су права парта, исти су.

Пушти их, они су парта у свашто.

пас, -а, м. 1. појас, опасач. — Какав

си то пас метнула на аљину? Обмота се

црногорскијем пасом и мисли е поста

чоек. Имаше Машо некакав пас што га је

донио из Америке, мога си петину ш њим

опасат. 2. покољење, генерација. — Од

Новака до тебе има седам пасова. Све је

пас пасу предава причу о Косову. Унук,

отац и ђед су три паса.

пас, пса, м, псето.

пас, панем, свp. в. панут.

пас, пасем, несвр. 1. устима јести

траву чупајући је са земље, пасти. —

Пасу јагњад на стару ливаду, 2. напаса

ти. — Пошла је у болницу па је мене

оставила краву да је пасем.

пас (се), пасем (се), несвр. оплођива

ти (се) (о кобили). — Дорушу је паса Пу

таљ Јагошев, ждријебиће се јесенас.

пасажир, -а, м. (заст) путник. —

Било не пасажира на брбд прео триста и

само се четворица искрцаше у Котор.

пасанбрат, -порта, м. пасош (донесе

но из печалбе). — Нико од нас троице

није има пасапорат, и замало не не поза

твараше, а врнули су не згранице.

пасарело, -а, м. врста игре (забавне)

у којој се настоји избјећи грешка у брзом

говорењу (добијају се поени); главна лич

ност у тој игри. — Играли смо синоћ па

сарела, направили смо са Шпиром праву

спрдачину. Не сналазим се ја набоље у

пасарело, пребрзо се мора одговбрит.
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пасат, -ам, свр. (заст.) проћи, разми

нути, отићи. — Јеси ли видио, да ми ни

јесу тудијен пасале оне двије козе? Паса

ли су има двије уре, не вљерујем е ћеш

их стић.

пасиште, -a, c. мјесто гдје пасе сто

ка. — Ми смо, Загарчани, имали пасиште

одвојено од Жупљана, а јопет смо се ш

њима свађали.

паски, прил. на пасји начин, тешко,

трагично. — Паски живи, паски ће и

умријет. Паски погинуо ако имам динара

у дом.

паспаљ, -а, м. отпаци од брашна по

ред воденичног камена. — Знам ка не

знам што је паспаљ, то је оно што се

купи поред камена од ждрмања, оно

брашно што не купимо, што не узимамо.

пастирина, -е, ж. 1. такса која се

плаћа за траву што се попасе на по

вршини која је јавна својина, уп. пашари

на. — Пастирину пријед на Лукавицу ни

јесмо плаћали а ео некб доба је плаћамо.

2. (ређе) чобанство, чување стоке. — Ци

јелбга живота ништа није радио до се ба

вио пастиринбм.

пасторак, -öрка, м. син из првог бра

ка — жени или мужуу садашњем браку.

— Живљела је с другијем мужом и па

стбрком, није имала ђеце ни с једнијем

мужом.

пасторка, -е, ж, ћерка из првог брака

неког од супружника. — Нашла је код

другога мужа само једну пасторку, теке

фину ђевојчицу.

пастрва, -е, ж. 1. пастрмка (врста

рибе). — Нема више пастрве ни у

Морачу, а у Зету је ни пријед није било

млого. Залута понекад у Сушицу и која

пастрва, али тун су друге рибе — крап,

скобаљ, клијен. Наслађе су пастрве из

планинскија потока. 2. лубина заклане ов

це или козе.

пастух, -а, м, 1. неуштpojeНи, не

ушкопљени коњ или магарац. — Оста ми

је коњ пастух, не ушкопих га на вријеме.

Паса је ову кобилу Мићунов пастух,

остаће суждребна. 2. фиг. силовит, сна

жан мушкарац. — Не можеш се ти так

мичит с ониjeм пастухом Радовијем, јачи

је о тебе.

пáćaк, -а, м. Лош човјек, љута мушка

особа. — Не даде ми они пасак ни да се

примакнем кући нб ме дочека у обор и

свашто ми рече. Пасак је сваки погани

чöек.

пасака, -е, ж, 1. дивља смоква. — По

маргину је изникло неколико пасака,

могу се фино накалемит петровачама. 2.

ситна, неразвијена воћка или животи

ња, сустримак. — Ове су ти овчице све

праве паČаке, ка пилеж. 3. Зла жена, же

на „пасјег рода“. — Испросио је пасаку

отпаcаке. Чува се ти од ње, пасака је она

велика.

пасалук, -а, м. непримјерено, лоше,

„пасје” понашање, Пасјалук, загрижљи

вост, инат, пакост. — Не задијева га,

пунан је пасалука и пизме. Пасалука та

квога не виђех нигђе, све једно другоме

подваљује. Избићу ти ја та пасалук из

главе! И оне красте по ногама су му све

отпасалука.

пасалучит, -им, несвр., 3. л. мн.

импф. пасалучаху непримјерено, лоше се

понашати, инатити се, пакостити; би

ти несташан (о дјеци). — Немоте паса

лучит у Маша, фино се понашате! Паса

лучио је и он док је био мали, не мисли.

паси, -а, -e 1. пасји. — Имали каквога

паČега трага тудијен. 2. фиг. који се лоше

понаша. — Паса милет, ниједна! Оно је

пáćе говно, а не чоек!

патакун, -а, м, 1. нешто ситно, не

јако, слабашно. — Дошло јбј је у сан да

је родила дијете малешно ка патакун. 2.

лукава особа (и породични надимак). --

Не можеш ти њега преварит, али не знаш

да га и шале зовемо Патакун.

патан, -тна,-тно који је с патњом по

везан, који је без услова, тежак, забачен.
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— Патан је живот у овијама кршевима.

Горе у Барјамовицу су патна мјеста. Из

гледа ти је служба патна, те никад немаш

времена ни за што.

патарица, -е, ж, уважена особа, осо

ба која је на високом положају, вођа. —

Милош је велика патарица у Београд,

пођи ти код њега и речи му е сам те ја

посла, па ће ти све учињет.

патент, -а, м. рајсфершлус. — Поква

рио ми се патент на гаће, не знам ко их

шије с патентима, најљепше је оно на пу

лицc.

патерице, -ица, ж., pl. t. дан очева —

по обичају, отац је морао да се нечим

откупи код дјеце (она су га обично вези

вала). — Вазде смо пазили кат су биле

материце, а за патерице нијесмо марили,

а ни отац никад није био дома на та дан.

патисат, -шем, свp. и несвр. (само уз

негацију) стајати, престајати, преки

дати, стати, престати; уп. улијегат. —

Ето како је стар, не патише, вазде је у

долине или око куће и нешто работа. Не

патиса та мpчна друга, нб цијелу ноћ што

прозбори. Цио дан смо преносили, није

смо ниједно патисали. Ради, не патише.

патишпањ, -а, м. врста слаткиша. —

Само сам се једанпут наио патишпања у

живот, оно ка се удавала Марија, ја сам

га ио ка леб.

патник, -а, м. паћеник, мученик, из

мучена особа. — Три мљесеца сам био

патник каквога није бивало у ове банде,

нијесам мога ни ужицу примаћ устима.

Ми смо ти овођен велики патници, ништа

ни можемо набавит ни купит.

патница, -е, ж, паћеница, мученица,

измучена женска особа. — Такве патни

це ка Милуше Јованове није било у ве

крајеве, цијелбга живота се мучила не би

ли подигла ђецу, а кат порастоше, оста

више је да овбђен самује и мучи се.

патно, прил, с напором, с тешкоћа

ма, тешко, напорно, мученички. — Онб

ђен ђе сте ви је патно, и вода ви је далеко

а да не причамо о другоме. Патно се

живи данас.

патња, патње, ж, паћеништво, муче

ње, тежак живот. — Цио вијек сам

провела у патњу, све ме јад јаду додава.

Ово није мљесто за живот нб за патњу.

патосит, -им, несвр. стављати па

тос, уп. подит. — Ми смо без ичије

помоћи, сами, патосили собу, и, тако ми

бога, фино је испала.

пач, -а, м. плитка дрвена посуда,

слична тепсији, са кожним дном, служи

за провијавање жита. — Пријед смо

имали оне пачеве, па смо ш њима вијали

шеницу. Пач је ка сито, само што је

плићи и дно му је от коже и није шупље.

паша, -е, Ж. 1, храњење стоке; мје

сто на којему се налази сточна испаша,

пашњак. — Шаруљу ријетко изводимо у

пашу, то је таква сорта да је задовољна

и с јаслима. Наша, загарачка паша је

одвојена од пиперске, ријетко се

мијешамо. 2. турски достојанственик.

пашада, -е, ж, прибор за јело (кашике

и виљушке). — Купили смо Јаници сребр

ну пашаду, није не млого коштала е смо

је добили из Русије.

пашаног и пашеног, -а, м. свастикин

муж. — Мој пашаног је Вељко, знаш ли

га. Био сам једампут у Београд с пашено

ГОМ.

пашарина, -е, ж, такса која се плаћа

за испашу; уп. пастирина. — Ове године

пашарина је била јефтина, џаб-џабе.

пашмаге, пашмага, ж., pl. t. опанци

скрпљени било како, опанци са мало пре

чаница, обућа која у ствари имитира

обућу. — Бјех направила некакве пашмаге

од гуме, цијело љето сам их носила. Ка

кве су ти то пашмаге на ноге?

пашта, -е, ж, врста сувог тијеста,

шупљикава пјестенина. — Сварила сам

ђеци пашту, они је воле са сиром. Метни

у чорбу ону ситну пашту.
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пашчадија, -e, c., зб. дјечурлија не

пристојног понашања. — Ако ми још је

дампут лазарокрска пашчадија побере

розаклију, ја ћу им пресудит!

„ пашче, -ета, с. 1. млади пас, куче. —

Имам двоје финија пашчади од ловачке

керуше. Немо да те какво пашче ћапи. 2.

фиг. зла особа. — Не прича с онијем

пашчетом Миличинијем!

пeарит, -им, несвр. вријеђати. — Што

пeаритету бабу сваки дан, пуштите је на

мир!

педа, пčде, ж. размак између малога

прста и палца када су раширени, педаљ.

— Врата су широка више од девет педа.

Мираш је мога скочит прео дваес педа.

Имам штап о четири педе, таман ми је.

педенца, -е, ж, успон. — Не могу уз

ову педенцу никуђ, па идем около, туди

јен је равније.

пека, -е, ж, увреда, брига, зазор. —

Остала ми је велика пека на њега што ми

онб рече пред људима. Није мене пека

што ме испсова нб што поче да ми ћера

ђецу. Пека ће му бит кад му кажем а не

могадне ми одговорит ниједну.

пекмез, -а, м. нешто гушћи џем од

воћа (од шљива, јабука и сл.). — Напра

вила сам једно пешес кила пекмеза од

онија пожешака. Вари се пекмез и од ја

бука, трешања, вишања, џања, и од било

коега воћа.

пексијански, -а, -ö нељудски (одуви

јек), нечисти, погански (и сл. негативни

квалификативи). — Рече ми она пекси

јанска курва е ће ми се осветит. Таквога

пексијанскога лажова нијесам гледа. То

је пексијанска лажа.

пеленгаћа и пеленгаћа, -е, ж. 1. онај

који нема ни панталоне као остали људи

(него их прави од пелена), сиротиња. —

Доша је, веле, некакав пеленгаћа да не

ћера у задругу. 2. фиг. млада, неискусна

мушка особа (особа која је тек „изашла

из телена“). — Не мож ти ш њим, ти си

пеленгаћа за њега.

пелим, -а, м. пелин (Artemisia). —

Веле е се ови пелим употребљава за ље

кове, а нама га ни живб неће. Откупљују

у Град пелим, а у наше Гођене га има

доста нб га нико не бере.

пељешит, -им, несвр. отимати, на

силно узимати, узимати (у игри карата

и сл.), односити све. — Пељеши Марко

јутрос све картаџије, нико му не може

опепелит. Пељеши редом по тија продав

ница. Пељешиће лопови, чувате се!

пентрат се, -ам се, несвр. пети се. —

Немоте ми се, ђецо, пентрат на смокву,

избићу ве!

пенџетират, -ирам, свр. (новије) ста

вљати нови ђон на ципеле. — Посла сам

по Симу да ми пенџетира мајстор цре

вље, биле су се распале оздо.

пењат се, пењем се, несвр. пети се.

— Нембте се пењат на јабуку, пашћете!

Јеси ли се пења на Гарач“? Пењали смо

се уз Ловћен, напорно је.

пепелиште и пепелиште, -а, с мје

сто гдјеје огњиште, пепељак, огњиште:

мјесто гдје се налази већа количина пе

пела насталог од какве паљевине. — Не

ćеди по цио дан у пепелиште ка баба, нб

се мало промрдај! Онбђен ђе смо скупи

ли драче и запалили сад је велико пепе

лиште, боим се е ће сметат ове године

трави.

пепељак, -а, м. мјесто у кући гдје је

огњиште, огњиште (обично када на ње

му не гори ватра); (ређе) мјесто гдје се

пече хљеб (гдје се налазе црепуља и сач).

— Метни та дрва на пепељак, па ћемо по

тље наложит да се гријемо. Не мећи ноге

ус пепељак, пошарењеће ти од огња. За

био се у пепељак (= код огњишта је) и

ни да мрдне. Ка дбђосмо, пецијаху кафу

у пепељак. Јаје се наљеше рофита у пе

пељак.

пепељат (се), -ам (се), несвр. посипа

ти (ce) пепелом, добијати пепељасту

боју (о воћу), добијати пепео (о воћу). —

Почеле су лозе да се пепељау, вријеме је
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да их пошкропимо. Немо пепељат та зад,

но га мало клаком дофати.

пепео, пепела, м, 1. остатак од ма

терије пошто сагори. 2. наслага на биљ

ци односно њеном плоду најчешће биљ

них штеточина, тј. плијесан коју те

штеточине направе, паламида. — Спопа

ми је лозе пепео ове године ка никад. На

јабуку нема једне на коју нема пепела.

перат, -ам, несвр. пуштати листове,

листати. — Јеси ли виђела како је лук

почео да пера?

перат се, перам се, несвр. нами

јештати се као циљ. — Пера ми се ако

смијеш! Пčра се Мишко Бранку, али га

није погодио.

перит се, -им се, свp. и несвр. (ис)пе

ти се, постављати се на истакнуто

мјесто, (ис)пентрати се (и на тај начин

поста(ја)ти видљив као каква метај,

стати на нишан, намјештати се као

циљ, уп. перат се. — Ово дијете по цио

дан ништа не ради нб се пери по овијама

муpвама. Не пери се на трешњу, ш ње ти

сломица пукла! Што се периш тун, дако

те виде и убију те.

перјаник, -а, м. звање, чин, положај

у староцрногорској војсци, гардиста на

двору кнеза-краља Николе I Петровића.

— Симов ђед је био перјаник краља Ни

коле, силан је то Србин био.

перјаница, -е, Ж. 1. перо (од птице)

које су носили на капи перјаници, пе

рушка на капи. 2. фиr. предводник, силан

човјек, вођа, угледна личност. — Машан

је био дика и перјаница не само свое фа

милијčнб и племена.

перница, -е, ж, дршка за перо за пи

сање. — Мислио сам да умијеш писат

перницом, а ти једва и лаписом. Ми смо

пријед писали само перницама, а са ђеца

пишу свачим.

перо, -a, c. 1. лист биљке. — Донеси

ми пčшес пера лука из лучњака. Борови

немау пера ка остала дрва нбоне бодљи

ке. 2. лист књиге или свеске. — Извучи

ми једно перо карте исте теке да нешто

напишем. 3. перо за писање (челично). 4.

оно чиме је покривено тијело птица и

перади. 5. окрајак мараме, повезаче; ре

вер на шињелу. — Она му пера на каба

ницу бљеху от по по метра.

перпер, -а, М. стари црногорски но

вац. — За сто перпера си мога узет набо

љега брава, такве су то паре биле што

гођ ми caечкле причамо. За пет перпера

Златнија си мога купит најобљега вола.

перут, -и, ж. 1, љушчице на људској

глави. 2. материја слична људској перу

ти у вуни и и на кожи од животиње од

које се кроји опута. — Мбрала сам ону

овнујску кожу прво добро да истружем

по горњој банди да смакнем ону перут,

па онда да кроим опуту.

перушат, -ам, несвр. 1. лицати перје

са кокоши или друге перади (и са птице),

чупати перје. — Не могу сад доћ, али не

видиш е перушам ову кокошку. 2. фиr.

красти, поткрадати. — Сваке године

перуша тијем пољем, овођен гроз, ондјен

крушку, теке никад од ње ништа не може

остат.

перушина, -е, Ж. Перо од перади и ни

птица. — Испадау из овога кушина пе

рушине, па се просипау по одру. Од

кокошике што је понио орах остале су

само перушине.

перушка, -е, Ж. 1. ћуба на глави пер

нате живине или птица. — Ови кокотић

има на главу перушку ка што је има они

кокот што смо га заклали ланик. 2. озна

ка перјаничког чина на капи. — Носаше

ону перјаничку перушку ђе гођ је излазио

у народ.

перчин, -а, м. коса (на глави). — Мак

ни та перчин жђетета, видиш ли е му је

покрио и врат и уши, а врућина је. Фино

ти је стаја перчин кад си га пуштавала

нис плећи.

перчинат се, -ам се, несвр. свађати

се, чупати једно другоме косу у свађи,
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хватати се за перчин. — Вас вијек су се

оне двије перчинале, никако се нијесу

могле сложит. Будите мирне док се вр

нем, немоте се перчинат.

пестокупљевина и пестокупљевина,

-е, ж. олош (односи се на више лица, али

и на једно), они који су се сакупили „и с

коца и с конопца“, уп. стокупљевина. —

Не иди с том пестокупљевином, с тијема

уличарима. Скупља се некаква пестоку

пљевина, нема тун поштенбга чељадета.

пет, број ознака количине од пет је

диница мјере, изр. с пет на девет било ка

ко, али не добро (о урађеном послу); уп.

ДеВет.

пета, пете, ж, дио ноге изр. напунит

пета добро избити. — Напунио га је отац

пета синоћ док је има црћ, не дај боже

ни крвника да ми тако бију. — дат петама

вљетар утећи.

петар, петра, м. таван(ица), плафон,

поткровље. — Немам ђе с алатом, па га

држим на петар, испо тигала. Попни се

стубама на петар и дофати ми ону косу

ећу да је клепљем. Немамо петра у кућу,

нб се види шљеме. Нешто се просипа с

петра. На петар држимо жито и мрс. (Уп.

пољ. pietro спрат.)

петина, -е, ж. 1, петорица. — Дођоше

синоћ петина њих код Мијајла, ниједнога

нијесам позна. 2. једна петина, пети дио.

— Узе ми млинар за ујам петину жита.

петкамен и пецкамен, -а, м. игра с

пет каменчића. — Ајмо да играмо пец

камена, па ко добије, ćутра неће чуват

живб. Добила сам Милицу на петкамене.

петкат се, -ам се, несвр. играти се

петкамена. — Ка смо чобановали Мили

ца и ја, све смо се петкали и она је вазде

добијала.

петкаш, -а, м. каменчић којим се игра

игра петкамена. — Нађи ти петкаше а ја

ћу да врнем овце, па ко добије, враћаће

их све до попаска.

Петковдан, -а, м. црквени празник,

крсна слава већине Загарчана. — Петков

дан не слави само неколико загарачкијех

брастава. Ето ме код вас о Петковудне.

петља, -е, ж. 1, чвор, нешто за

мршено. 2. јунак, смион човјек. — Био је

Блажо петља, није се њему смјело рећ

што је коме воља. Петља је Бранко, баста

му се побит са троицбм на(ј)снажнија мо

мака. изр. стиснути петљу усудити се. —

Он стисни петљу и крени...

петљавина и петљавина, -е, ж. 1. чо

вјек лоша карактера. — Права си петља

вина, ништа ти се не може вјероват. Она

кве петљавине нијесам гледа. 2. за

мршена ствар, нешто нејасно. — Бави се

некаквом петљавином и продајбм. Наста

ла је велика петљавина око његове

службе.

петљат (се), -ам (се), несвр. 1. ми

јешати се у туђе послове. — Петља се у

свачи поса. Што петљаш с онијама Бан

дићима, нешто тајно спремате око воде а

Загарчани то не знау. 2. радити нешто

потајно, мућкати. — Петљате ми нешто

иза очи, распетљаћемо ми то. Речи отво

рено, не петља! 3. радити различите

ситне послове. — Петљам нешто окб

лöза. Што то петљаш око тога косишта?

петровача и петровача, -е, ж. смо

ква, јабука, крушка и сл. што зријева ра

но, око Петровадне (половином јула). —

Имам пешес смокава петровача. Петро

ваче су ове године добро родиле.

петрусин, -а, м. першун (Petroselini

um). — Усијала сам један путијер ćемена

от петрусина, воле ми га чељад у чорбу.

пећина, -е, ж, велика рупа у страни

у камењару, отворена сједне стране, са

косим или равним сводом, на нивоу окол

ног терена или нешто изнад. — Испод

оне пећине у Јамску страну вазде су се

скупљали загарачки ђаци и тун одмарали

или се сачекивали. Јама је под земљом а

пећина не.
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пециво, -a, c. заклана животиња

спремљена за печење у цјелини, печена

животиња; уп. печење 1. — Морам ку

поват овна за пециво, жени се они Пет

ков син, а ми смо близо. На Мишову

свадбу је било више о десет пецива, и то

све овнујскија, изр. го ка пециво сиро

ЛffittidН.

пецит, -им, свp. в. печит.

пецкалица, -е, ж. (сасвим ново) пла

стична лопатица са дршком којом се

убијају муве, комарци и сл., нешто што

при ударцу пецне, нпр. ластика којом

дјеца једно друго ударају. — Откад купих

у Град ову пецкалицу, починула сам од

мува, просто од ње бјеже.

пецкамен, -а, м. в. петкамен.

печа, -е, ж. 1. ролна текстила или

паковање какве друге материје, бала. —

Сложио сам цио дуван у пет печа, у сваку

је по дваесипет кила. Купио је цијелу

печу беза за кошуље, млого је чељади у

кућу. 2. фиг. крута, чврста мушка особа.

— Печа је он момачка, мало је таквијех.

Такве пече и чврстине љуцке мало ћеш

ђе наћ. Оно су пече љуцке, сојеви од со

јева.

печатан, -тна, -тно који је оштра из

раза, који нема „длаке на језику“, осу

стар, оштар, неустрашив. — Печатније

га војника није било од Ђбка, ничеса се

није боја, а свакојему командиру је зна

oćећ. Печатно је оно Блажово момче ка

поиједно, што му је на ум, то му је на

друм и није га стало што ће ко рећ.

печен, -а, -о тврдокоран, у фразама

типа: Печенија очи нијесам гледа од

Милана. Печенога ли образа у њега.

печеница, -е, ж, свињско месо око

кичме. — Издвоила сам обје печенице од

вепра да пошљем ђеци у град. Наљеши

дио прасета је печеница. Печеница је на

слађа ка се осуши.

печењак, -а, м. кукурузни клип зрео

за печење. — Убрали смо доста печењака

да печемо и да се наијемо. У умертин већ

има печењака, биће добри класови.

Раниш ли то прасе печењацима?

печење, -a, c. 1. испечени брав (обич

но ован или јагње) који се припрема за

славу, свадбу и сл., пециво. — На кумство

је доша с печењем. Донио је Бранко за

свадбу печење од дваес кила. 2. печено

месо. — Најела се печења, па ни да мрд

не. Најбоље је овнујско печење, боље је

Од Телећега млого.

печит и пецит, -им, свр. оштро и бр

зо пробити, пецнути, угристи (о уједу

змије, најчешће у клетви), убости (жа

оком и сл.), оштро погодити, трешти

ти, треснути. — Печило га је нешто у

ногу, а није видио је ли змија. Каква си,

дабогда те змија печила! Печила га је

змија међу очи, грома, веле, није чуо. Пе

цила те, дабогда, стрелица! Гутунар те

печио! (стоци; = ђаволи те нашли, нево

ља те снашла и сл.)

печобразан, -зна, -зно који је „печена

образа“, безобразан, нечастан, не

поштен, некарактеран, који се не стиди,

који нема стида. — Печобразнијега че

љадета нијесам виђела од ње, очи наочи

те лаже. Печобразан је ка сви у кућу, и

слага би и укра би, и свашто би учинио.

Оно су печобразна ђеца, немау образа.

печобразлук, -а, м. безочност без за

зора, очигледна безочнoст, безочност

без стида. — Оно што је Милија урадио

са Симовом ђецом је чисти печобразлук

и фукарлук.

печобразник, -а, м. који је „печена“,

тврда образа, безобразник. — Испсова

они печобразник Јованов Мируну на пасе

обојке. Нема онаквога печобразника ка

штоје он, украшће ти, слагаћете, свашта

ће учињет а да не трепне.

печобразница, -е, ж, женска особа

која је „печена“, тврда образа, безобра

зница. — Виђе ли оне печобразнице ју

трбс како излага свашто за Ружицу. Јеси

ли гледала ону печобразницу отка је

дошла и свијета?
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пешкир, -а, м. убрус, брисач (од

платна); уп. отирач 1. — Отри се тијем

моћјем пешкиром, нијесам болесна. Ми

га зовемо отирач, и пешкир.

пiиждрит, -им, несвр. нападно посма

трати, упорно гледати разрогачених

очију; уп. пиздрит. — Све пћждри ис

ћошка, глеја оће ли ко што изес. Што

пиждриш у небо, али си видио Бога?

Виђи га како паждри у мајку, ка да све

разумије. Све пиждри у петар неће ли

што виђет горе. Што пиждриш у то вино,

нема да се пије!

пижун, -а, м. в. пниун.

пизда, -č, ж. 1, женски полни орган.

2. фиr. кукавица, нико и нинита, ништа-чo

вјек. — Ћут, пиздо неваљала! То је најви

ша пизда коју сам срћо, мож му свашто

рећ.

пиздалина, -е, Ж. и низдалине, -ина,

ж. мн. 1. лоше, неродно земљиште, зе

мљиште непогодно за обраду. — Нема

онбђен земље, оно су голе пиздалине. 2.

микротопоним: Пиздалине.

низдарија, -е, ж, лош поступак, лоше

понашање, неред, римум. — Какву си оно

пиздарију направио синбћ у Дом?

Учињесмо пиздарију с подјелом имања.

и то ти је, али би му га работа.

низдока, -е, ж. (пејор.) женска особа

која се слободније понаша, која слободно

гледа у очи, која се не устручава. — Ова

ти пиздока расте ка из воде. Удружила

си се с пиздбком испот крша, знади —

неће те усрећат!

шиздоклек, -а, м. кукавица; неискрена

мушка особа, лош друг. — Да нијесам био

с ониjeм пиздоклеком, извукох се ја.

Чува(ј) се друштва пиздоклека, оставиће

те ка ти је најтеже.

пиздрит, -им, несвр. нападно гледа

ти, посматрати разрогачених очију; уп.

пиждрит. — Што пиздриш у њега ка да

га никад нијеси видио? Пиздри у нешто,

очи му испадоше. Раширила очи, па пи

здри ка да је виђела аждају.

низдуља, -č, ж, нејор.) лоша женска

особа; женска čica, a yoанте. — Умбри

ону твоју пиздуљу да не лаје е ћу је ја

умирит ако та нећеш! Родила му се пи

здуља, а дома их има још три.

низдурина, -č, ж. 1. суан од пизда.

— Има пиздурину ка лавбр. 2. фиг. нека

рактерна мушка особа, - tout Човјек, кука

вица. — Пиздурина је он от чоека.

пизма, -е, ж, завист, злоба, љ“ боно

ра, мржња, инат, љутња. Некаракћер

ност. — Пун си пизме, јадо, неће ти Бог

помоћ ако тако биднеш поступа - људма.

Отпизме не може ни да одебља. 13: чисте

пизме га је проказа милицији. Стално је

међу њима била пизма, никад једни друге

нијесу подносили.

пизмав, -а, -о зависјан, злобан, љубо

моран, неискрен, који не подноси друге.

— Свако је од њих пизмаво, ништа им

није милijë нб кат чују о нечијему злу.

Пизмав ни си, јадо, свачије ти је видоко.

Пизмава је више но је тешка. Сва су им

ђеца пизмава, дати се увргла на ујчевину.

Пизмáви су му сви у кућу, а куће кртика

нб пот крушку. Све јбј је криво ако која

стане с лијепијем момком, пизмава је,

шћела би их све за себе.

пизмит, -им, несвр. бити пизмав, за

вистан, 3. lобан, љут. — Не пизми тун, нб

прифати чељад. Цијелога живота је пи

змио, сад му се осветило.

пијавица, -е, Ж. 1. врста глисте која

живи у води (Hirundinidae), ставља се на

ноге са проширеним венама да сиса крв.

— Метнули су му двије пијавице на ногу,

дако му бидне лакше. фиг. досадна особа,

особа која се прикључи другој особи или

другима без позива. 2. ваздушни колутi

који се креће спирално према горе и ди

же предмете са земље (сијено, слšму и

др.), вијарац. — Кад је вљетар направио

прољетос пијавицу, подига је све стогове

по Загарачу.
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пијенут, пијенем, свр. умријети не

крштен, прије крштења, умријети лилад,

умријети са лакоћом, нечујно (као не

свјесно дијете). — Пијенуло је дијете у

Сава, таман што се било родило. Није се,

вала, чула, пијенула је ка дијете. Пије

нуће ми они старци ако их оставим саме

у ну бечалину. Није се мучио, но је пи

јенуо ка новорођенче.

пијесак, пијеска, м. пржина. —

Доћера је Видо неколико камибна пије

ска те су посипали џаду пријед нб су је

асвалтирали.

пијук, -а, м. ситно, неразвијено дије

те. — Што си повела тога пијука, треба

неко јачи да ти поможе. Има двое-троe

пijучади, свако једно другоме до уха, а

најстаријему је теке једанаес.

пијукат, -чем, несвр. испуштати пи

леће гласове (пију-пију...). — Пиjучу пи

лад — да нијесу гладна?

пик, -а, м. жеља, хтјење, намјера. —

Пик ми је да задобијем њу и ниједну

више. Има сам пик на ону доњу ливаду,

али немах паре да је купим. Пик им је

био да ме опљане, али се ја нијесам да.

пила, пиле, ж, тестера. — То се не

може преćећ бес пиле, и то оне велике.

Неко ми је пилом прешега ону велику

лањску стожину.

пилад, -и, с., зб. 1. пилићи. 2. ситнеж.

од много дјеце. — Да ми је како да ми

ова пилад преживе до прољећа. Оно пе

торо сирочади су пилад, све једно друго

ме до увета.

пилање, -а, с. гл. им. од пилат; уп.

пиљење. — Остави са то пилање, нб дођи

да ми поможеш!

пилат, -ам, несвр. тестерисати. —

Што ти је пало нам да пилаш ноге овој

столовачи? Ова ти је шега тупа, не пила

ђаољбм, умијеш ли је наострит?

пилеж, -и, ж, зб. нејаке особе, особе

којима треба заштита, јер немају снаге,

ситнеж. — Оставила је ону пилеж од

ђеце и реп на крсти. Остала му је само

пилеж, све једно другоме до уха.

пиличник, -а, М. ништа, нико, није

дан. — На Крново партизани од Гвозде

нбга пука нијесу оставили ни пиличника,

све су помлатили. Побио ми је град стру

кове дувана, није вала оставио ни

пиличника.

пиљак, пиљка, м. Мали округли ка

мен, каменчић. — Фрљепáу се, ето, они

јама пиљцима из пржине, ану припази да

којему не испрче око! Ка смо просијали

пржину проз велико жичано сито, остали

су само они пиљци.

пиљење, -а, с. гл. им, од пилат; уп.

пилање. — Оćећаш ли ти некакво пиљење

у греду, да није виш, фала богу?

пиљит, -им, несвр. нападно гледати,

упорно посматрати нешто. — Што

пиљиш по цио дан у ту књигу?

пиљкање, -а, с. гл. им. од пиљкат. —

Нема тун рада, то је само пиљкање, оста

ви ћорава посла.

пиљкат, -ăм, несвр. нешто ситно ра

дити, прикати, претраживати дета

ље. — Не пиљкај ти лозу, за њих треба

зналац! Све ми пиљкате по стварима,

ништа не знам ђе ми је што. Немоте,

ђецо, да ми пиљкате по бауну.

пиљушат, -ам, несвр. купити све, оду

зимати, пљачкати, красти све на шта

се наиђе. — Пиљугаху Талијани све живб

што оћаху наћ у чију кућу. Пиљугау

момчићи лозе свуђ по Загарачу, ништа од

њих не може остат. Пиљуга паре ђе гођ

стигне да се играу карте. Пиљугаш ли их,

пиљугаш, нека, тако им и треба кад играу

с тобом, старим картачем.

пињата, -е, ж, бакрена посуда, изну

тра калајисана, служи за кување, за

дршку се вјеша на вериге над ватром-ог

њиштем. — Сварила сам пунану ону ве

лику пињату раштања сребрима, а биће

и помало вина, па ћемо се сви погостит.
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пипа, -е, ж, камиш од луле. — Напра

вио ми је Никола симсију од смрдљаке а

пипу о трешње. Пипа је она ћевчица си

сије проз коју иде дим и која се меће у

уста.

пипиревка, -е, ж. (новије, у жаргону)

игранка, посијело. — Сваку ноћ имау у

дом пипиревку те се добро изиграу и

искачу, боље је тако нб ђе друго да иду.

пипколит, -им, несвр. околишно, за

обилазно испитивати, истраживати,

покушавати да се нешто сазна посред

ним путем, посредним испитивањем,

опипавати, пипкати. — Све је нешто

пипколила по Загарачу ка да нешто

тражи што је заборавила или изгубила, а

неће да рече ништа. Пипколио сам и по

комшилуку, али ми нико ништа није зна

казат. Што је то пипколиш по прсима,

мичи се отoлен. Чудим се што но пипко

ли по плећима, кад оно тражи грбу. .

пипле, -ета и пиплета, с., зб. пиплaд

пиле. — Што не даш нешто овијама пи

пладима, видиш ли е су гладна, свако

пијуче.

пиплетина, -е, ж, пилеће месо. —

Изије само по мало пиплетине и мало пи

плеће чорбе и то му је све јело.

пиплећи, -а, -е пилећи. — Не смијем

ни кокошиње, јединб пиплeће месо, то

ми је јеђа.

пиплић, -а, м. мушко пиле. — Међу

пипладима само су два пиплића а све су

осталб. пиплице.

пиплица, -е, ж, женско пиле, млађа

кокошка. — Пронијела ми га је она пир

гаста пиплица, а мислила сам да неће до

јесенас.

пипоган, -и, ж, највећа поган,

ништа-човјек. — Ко ви рече да доведете

међу ову чељад ону пипоган неваљалу те

се онако излаја пред ђецом!

пипун, -а, м. диња (Сиситis melo). —

Посадио сам диње и пипуне, биће ове го

дине да се крка. Више волим зеленкасти

нб здрели пипун.

пирга, -е, ж, назив, или име, за кокош

која има уједначене пруге по перју. — Не

носи ми га пирга ево неколико дана.

пиргав, -а, -о пиргаст (о живини).

пиргас, -ста, -сто који има уједначене

пруге по перју, или који је шареног перја.

— Продали смо онога пиргастога кокота.

пиревина, -е, ж, пир, троскоп (Agro

pyrum). — Пунана је она баштина на Пр

делековину пиревине, мбраћемо је очис

тите ћемо да садимо кртолу на њу.

пирит, пирим, несвр. зажижати, за

паљивати, потпаљивати (ватру, али и

раздор). — Не пиримо га ео некб доба (о

огњу). Не пири свађу међу њима!

пиркат, -ам, несвр. ћарлијати (о по

вјетарцу). — Чим зађе сунце за Сиљави

цу, сваку ноћ бјен почне да пирка и да

разлађује.

пирник, -а, м. (заст) гост на слави.

— Ове године смо на славу имали више

пирника нб иједне године пријед.

пирун, -а, м. виљушка. — Са сви ију

с пиpунима, а пријед нијесмо ни знали

што је то.

пис, узвик за тјерање мачке. — Пис

öтолен, цркла дабогда!

писак и писак, писка, м. глас, звук

који се добија звиждањем. — Јак јој је

писак не бој се, чује је цијело село кад

врисне. Синбћ је млого пјева на коло, па

му је неста писак. Има писак ка у кучке.

Слаб ти је писак у та дудук, ништа се не

чује. Чујаше се писак некакве фабрике.

писаљка, -е, ж. графитна, тј. шкри

љачна оловка за писање по таблици. —

Једна писаљка ми је била за цио први

разред, нијесам је мијења, а чува сам је.

Писаљку су неки учитељи звали

крижаљка.

писка, -е, ж, цика, вриска, вриштање,

кукњава. — Чује се писка ђеце, изгледа
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су му дошла унучад. Кад га изнесоше ис

куће, наста писка ђеце.

пискавица, -е, ж. 1. врста ситних

шљива. — Од свија слива родила је добро

само она пискавица, а остале скоро

ништа. 2. врста посне земље. — Слабо

ишта рађе на ону пискавицу, то је

танчица. Да би жито на пискавицу роди

ло, мора се добро нагноит.

писмен, -a, -o 1. онај који зна да чита

и пише. 2. бистар, паметан; лукав. —

Писмена је она снаха Јолева, ни за што

је не мош преварит. Свако чудо зна, пи

смен је ка да је школован.

писмилет, -и, ж, никаква сорта, лош

карактер, пасја, лоша вјера, лоша особа,

lL11/ Glittle ЊlИХ, покварењак, ништа-чo

вјек. — Не могах оној писмилети обја

снит да нијесам ништа за то крив. Све је

оно писмилет божа, не зна се које је од

којега поганије. Такве писмилети ка што

је она моје очи не виђеше.

писнут, -нем, свр. (пејор.) прозбори

ти. — Није писнуо ка сам река, замуча

је. Нећу, вала, ни писнут, нека збори

штогоће.

питак, -тка, -тко који се лако пије, ко

ји је угодан за пиће. — Није ми вино ове

године остало јако али је питко. Питко

ти је вино ка јардум, али се може од њега

лако опљанит.

питат (се), -ам (се), несвр. хранити

(се) (најчешће о стоци, али и о човјеку).

— Питау у Васа живо боље од икога. Пи

там јагњад, ш њима ћу у суботу на пазар.

Јелица пита мужа ка сисанче. Питамо

ђеда ка малб дијете, само што ми не ије

мо мљесто њега. Питау се добро.

питом, -a, -o 1. који није диваљ. 2. ко

ји добро рађа (о земљи). — Ове наше до

лине су питоме, што гођ усадиш, роди.

3. који је пријатног укуса, мириса и сл.

—Фино ти је и питoмо овогодишње вино.

Питом ти је дуван, фино се може пушит.

4. који је пријатне нарави. — Сва су њи

хова чељад некако питома, доброћудна.

питомина, -č, ж, питомо, плодно мје

сто. — Ваша је кућа у ну питомину,

онођен све рађе. фиг. мјесто пријатно за

боравак. — Тебе је код Новаковића пито

мина, па не ита да се врнеш.

питура, -уре, ж, боја, фарба. — Купи

ми у Град једно кило питуре за прозоре,

öћу да их опитурам у плаво.

питурават, -јем, несвр. бојити, фар

бати. — Ми вазде врата питурајемо би

јелом бојбм. |-

питурат, -ам, свp. и несвр. (o)бојити,

(о)фарбати. — Питура је шкуре на про

зоре у црвенб, па се сад покаја и тражи

да му купим другу Питуру.

пића, -е, ж. сточна храна припремље

на за вријеме када се не може користи

ти пољска (нпр. сијено и др.). — Ове го

дине сам спремио доста пиће и за бвце и

за краву, нете бит гладни. Изранићу овом

пићом и краве и бвце. Нећу имат доста

пиће за краве зимус, слабо је сијено ове

године било.

пицунит (се), -yним (се), несвр. (но

вије) кицошити се, уређивати (се) ци

фрајући (се), облачити (се) екстрава

гантно. — Што се пицуниш ка да ћеш на

свадбу? Лицка се и пицуни по двије уре

свако јутро. Не пицуни то дијете да ти

се не спрдау, мала је да је тако лицкаш.

пичит, -им, несвр. (новије) хитро,

жустро ићи. — Пичи стари ка да му је

двадес година, не могу га стић.

пичић, -а, м. (новије, младићки жар

гон) лијепа, згодна дјевојчица. — У, какав

је пичић она мала Секулина!

пичкопреж, -а, м. велики удварач,

мушкарац који се много удвара туђим

женама; уп. пичкопрежалина. — Био је

у младос велики пичкопреж, али ни он

више не може.

пичкопрежалина, -е, ж, велики удва

рач, мушкарац који стално „прежи“ тј.

вреба (туђе) жене. — Велика си типич

копрежалина!



330
пичурак— пјешке

пичурак, -урка, м. (у жаргону) дјевој

чица на почетку адолесценције, (у мла

дићком жаргону) привлачна дјевојчица.

— Расте онбђен фин пичурак, спрема(ј)те

се момци. Финбга ли пичурка у оне

Блажове!

пиџун и (ређе) пижун, -а, м. камена

ограда на огњишту, израђена од четири

једнаке плоче-паралелопипеда; сличне

плоче, тј. каменови стављају се испред

куће уза зид, испод стреха и на њима се

када је топло сједи; уп. сантрач. — Што

си сио у та пиџун, изгорећеш! Седи,

мрченица, успиџун поред огња и ништа

не збори. Поред врата, десно и лијево,

пријед су људи правили пиџуне за

ćеђење. Троица одмараху на пижун ис

прет куће.

пишаћа, -е, ж. мокраћа. — Попиша

сам пунану конату пишаће. Коњска

пишаћа је жута. Иде му крв с пишаћом.

пишталина, -е, ж. 1. мјесто гдје се

појављује вода у мањој количини, гдје

пишти вода, (нестални) изворчић. — По

јаве се пишталине по пољу ујесен. Прођи

поред оне пишталине на Почкаље, код

Јаме. Онбњен се свакбга прољећа јавља

пишталина, све по мало воде излази, па

пресуши. 2. микротопоним: Пишталине.

пиштат, -тим, несвр. 1. цијукати, зви

ждати. — Цијучу пиплaд, пиште ка

ђаоли. Не пиштите, ђецо! 2. трпјети те

гобе (затвор или сл.). — Пишти сиротиња

онија избјеглица. Пишти бњен без ичеca.

пиштет и пиштет, -а, м. мјесто ода

кле извире вода, изворчић, мјесто гдје ис

тиче мали млаз воде. — Из ове луле ка

занске точи помало, ка испиштета.

пјадела и пљадела, -е, ж, лавор. —

Напуни ону велику пјаделу крушака да

понесем Милени. Успи варанику у пља

делу. Пријед су сва чељад заједно јела из

дрвене пљаделе.

пјан и пљан, -а, -о који се опио, пи

јан. — Сваку ноћ долази кући пјан, игра

карте с тијема врџопцима и пију. Јопет

бљеше пљан.
-

пјандура и пљандура, -е, ж, пијани

ца. — Сви у кућу су били пјандуре голе.

пјаница и пљаница, -е, м. и ж. особа

која не може без алкохола, која много

пије и опија се, алкохоличар. — Дружи се

с пљаницама и постаће ка они. Теже су

пљанице од икаквија болесника. Синбћ је

на конак довео некаквога пљаницу, не

знам ђе га наша.

пјанчит и пљанчит, -им, несвр. опи

јати се, пити често и много, бекpијати

с друштвом, обично у кафани. — По ци

јелу ноћ играу некакве игре и пјанче.

пјат и пљат, -а, м. тањир. — Извади

пјатове из шифуњера, да ручамо. Остали

смо бес пљатова, мбраћемо купит кои,

немамо ишчеса ни посpкат пљатварави

не. Сад више нема да се купи онија пља

тбва о тенеће. .

пјаца и пљаца, -е, ж. 1. пијаца. —

Чекаћу те на врпљаце, немо да опозниш.

2. град, ужи дио града, центар града. —

Идем мало до пљаце да видим што се

ради.

пјевак и пљевак, -евка, м. ситни цр

вић бијеле боје који се развија у устаја

лом кајмаку или сиру. — Ови сир је пун

пјевака. Нбво је био капетан, али му не

сметаху пјевци. Пљевци су црви и(з)

сиpa.

пјена и пљена, -е, ж, мјехурићи који

се ухвате на млијеку при узавирању, мје

хурићи уопште. — Остави ми пљену,

немо је другоме дават, оћу да пљеним.

Пјена је оно што воле ђеца с варавине.

пјенит и пљенит, -им, несвр. скида

ти (кашиком) пјену с узаврелог млијека.

— Дај мене да пљеним, сваки дан дајеш

Драгици! Е пјенио си ти ка иједан, доста

ти је.

пјешке и пјешки, пљешке и пље

шки, прил. (ићи) ходањем, пјешачећи. —

Јесте ли све од Града пљешки? Пљешке
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смо прео Црне Горе с Цетиња одили шес

сати. Оли моћ с нама одит пјешке, боле

ли те ноге? Сву сам Црну Гору обиша

пљешке на опанке. Доша је пљешки з

Града.

плавушан, -а, м. дјечак или младић

плаве косе. — Згодан је они плавушан,

богоми, ништа се не премишљај, нб га

одмах узми.

плаз, -а, м. доњи дио рала на којему

је лемени, који клизи по земљи. — Напра

вио сам дренови плаз, издржаће ми до

ста. Плаз је оно на плуг што иде по дну

бразде ка се орб. Плаз је она гвоздена

шина от плуга.

плазина, -č, ж. 1, узано парче земље.

— Уз Сушицу имамо само једну плазину

ливаде. тун нема по рала, а дугачка је

прео педесет крока. 2. фиr. (пејор.) изду

жена и неспретна особа. — Што ми до

веде синоћ ону плазину божу од Николе

те не могасмо слободно ни двије прозбо

рит.

плазит (се), -им (се), несвр. избаци

вати језик у знак подсмјехивања. — Пла

зи ми Јагода стално језик, речи јој! Немб,

дијете, тун да се плазише ћу ти ишчупат

та дугачки језик!

плакат (се), плачем (се), несвр. испи

рати (се), умивати (се), површно (се) ку

пати. — Љети се чешће плачем овођен

испрет куће, не могу да издржим

врућину. У што то плачеш ту робу, та

вода ми треба за ручак!

плакнут (се), -нем (се), свр. мало (се)

опрати, мало (се) умити. — Плакни то

дијете, глибаво је свућкудијен. Идем на

бистијерну да се мало плакнем, још ce

јутрбс нијесам умива. Оли ми плакнут

ове чарапе, глибаве су.

плам, -а, м. 1. бламен. — Чим је избио

плам на појату, извели смо краве. 2. из

глед на папиру, скица, план. — Начинио

ми је Илија Радованов плам двоспратне

куће, фин је но нећу имат пара за њега,

па сам му река да ми нацрта један за при

земну кућу, изр. остар ка плам врло

оштар (о сјечиву). — Бритва ми је ка

плам остра, може бријат и натврђу браду.

пландиште, -a, c. мјесто гдје стока

пландује. — У Присоје има неколико

пландишта, па краве не доћерујемо на

попас.

пландовање, -a, c. 21. им. од пландо

ват. — Овце су пи саме изабрале мјесто

за пландовање — они бријес испот

пећине, тун им је најмилије.

пландоват, -ујем, несвр. одмарати у

хладу (о животињама). — Наше козе

нете нигђе да пландују бес под муpву.

фиг. излежавати се, одмарати се (о чо

вјеку). — Тебе, богоми, фино, по цијелб

љето пландујеш, а за тебе други работау.

лако је такб.

плане, -е, ж, бубамара. — Уфатила

сам плану и све сам јбј зборила: „Лет,

плане, лет, лет, полети ми до драгбГа“.

планинка, -е, ж, жена која се бави

само кућним пословима, посебно милије

ком и мљечним производима, жена која

не обавља послове ван куће; уп. редуша.

— Цијеле минуле неђеље сам била пла

нинка, а јетрве су жњеле и пластиле. Која

ће од вас ове неђеље бит планинка, да

знам? Планинка работа само у кућу.

плас, -ста, м. гомила сијена од неко

лико навиљака (сијено се пласти у пла

стове да би се тако лакше примицало

мјесту гдје ће да се садијева). — Све два

ес пластова сам садио у један стог, и није

превелики.

пласа, -е, Ж. 1. велико парче земље.

ископано или узорано, обично пљоснато.

— Добро ови плуг изврће пласе. Напра

вио сам пласе од земље и њима покрио

кртолу. 2. крупна пахуља снијега. — Пада

крупнијема пласама. Пласе о снијега спо

рије падау од онија ситнија, фиг, нешто

крупно (о човјеку). — Каква је ова пласа

момачка, фалим те боже! То бјеше пласа

о чоека, метар му с рамена на раме.
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пласат, -ам, несвр. падати у пласама,

падати у крупним пахуљама (о снијегу).

— Цио дан пласа снијег, али се не прима

е је земља мокра. Пласа снијег, брзо ће

побијељет.

пластидба, -е, ж, плашћење сијена,

трпање сијена у пластове, вријеме када

се та радња обавља. — Ништа ми није

мрзније од пластидбе, вазде на сунце и у

зној. Оно је било у пластидбу сијена, али

Не ПаМТИН.

пластит, пластим, несвр. скупљати

сијено и садијевати га у пластове. —

Пластиш ли га, Јоване? Јесте ли пластили

сијено? Пластићемо ćутра.

платија, -е, ж, велике камените сти

јене, камене громаде од по више метара

висине. — Дођосмо до некаквија платија,

све голе стијене, стрме и високе, па смо

се морали врнут.

плах, -а, -о страшљив, осјетљив, пла

ховит. — Плах је ови магарац, припази

да те не гицне. Шћер ми не смије сама

да чобанује, нешто је плаха.

плачко, -а и плачкоња, -е, м.

плашљивац, слабић (најчешће о дјете

ту), онај који често плаче. — Што ти је,

плачкоња, што плачеш? Плачко си ти и

плашљивац велики. Речи ономе плачко

њи да ме не чека кући.

плачкоњица, -е, м. в. плачко. — Уми

ри онога плачкоњицу.

плачкуља, -е, ж, женско дијете које

често плаче, којеје плачљиво, плачљиви

ца. — Што се боиш, плачкуљо једна, нећу

ти ништа! -

плашипатка, -е, ж, фиг. плашљивац.

плаштаница, -е, ж, платно којим

свештеник покрива предмете на сто

чићу испред олтара, на платну је лик

Христов. — Поп Јован је био оне књиге

покрио плаштаницом, а ми смо мислили

е нешто под њом крије.

плашћење, -а, с. гл. им. од пластит.

— Плашћење је мучна работа. Дођоше ми

ђеца таман у плашћење сијена, помогоше

ми. Мене је плашћење мило ако није пре

велика врућина па ми прашина пада на

зној.

плекат (се), -ам (се), несвр. ми

јешати (се), упетљавати (се), запетља

вати (се). — Све ми се неко плека у ове

ствари, стално ми квари ред. Немо се ти

плекат у то, није то твој поса. Плека се

пашче између нога гости, не дај му! Пле

ка језиком, видиш е пљан.

племе, -ена, с етничко-географска

цјелина од више села (нпр. Загарач је пле

ме у оквиру Катунске нахије). — Пријед

смо имали баталеоне по племенима — па

смо ми, Бандићи и Комани имали један

батaлеон — команско-загарачки, или за

гарачко-комански.

племеник, -а, м. припадник односно

становник истог племена, истог мјеста,

истог краја, саплеменик. — Био је са

мном у војску један наш племеник, наш

Загарчанин. Мујо је ка један од нашија

најбољија племеника. Ми и Јовановићи

нијесмо рођаци, а јесмо племеници, и

öни и ми смо Загарчани.

плес, плетем, несвр. плести изр. пле

сти сиједе остарити (о женској особи).

— Плешће сиједе ако је сад не удате [=

неће се више никад уда(ва)ти).

плета, -е, ж, друго име за новчану је

диницу цвaнцик. — За вријеме Аустрије.

све се плаћало плетама, није се за перпер

могло узет ништа.

плетеница, -е, ж. уплетени дио косе

(обично се коса плете у двије плетени

це). — Направила ми је мама плетенице

от косе, сад ми је велика, па се могу плес

плетенице.

плетиво, -a, c. игле за плетење и

клупко, заједно са оним што се плете,

или без њега. — Какво ти је то плетиво,

што то плетеш? Донеси ми оно плетиво

с одра, е ћу да завршим чарапе.

плеће, -a, c. плећка (од заклане жи

вотиње). — Неко умије да тако гледа у

плеће да ти све погоди.
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плећи, плећи и плећа, плећа, c., мн.

плећке на човјеку и леђа. — Све сам ово

изнијела с Почкаља на моје плећи. Боле

ме плећа ео некб доба, па не могу лежат.

Нема тија плећа које би могле издржат

терет кои сам ја поднијела прољетбе.

плећоња и плећота, -е, ж, човјек

широких рамена, плећат човјек, развијен

лушкарац. — Удај се за онога плећоњу,

биће ти добар муж. Какав је они

плећоња, јадо мој, не можеш се ти носит

ш њим. Припазите ми овога плећоту, не

моте ми га на та рад упропастит.

пливат, -ам и пливит, -им, несвр.

пливати. — Ови ти мали још није научио

да пливи, научи га. Ко не зна да пливи,

нека не иде на Сушицу, тун се не може

научит. Идем на Сушицу и сваки дан

пливам по мало на Малб купало, нешто

не смијем на Велико. Научио сам пливат

ка сам има шез година. Никад није знала

пливит, па се бои воде ка ђаола.

плијевит, -им, несвр. вадити коров

из усјева, чистити сувишне загранке на

биљци, чистити биљку; уп. пљет. — Је

сте ли плијевили још лозе? Плијевим лук,

уз њега је свашто изникло. Цијелб јутро

сам плијевио одрене с лозама.

плима, -е, Ж. 1. вријеме са превише

кишних падавина, превелика киша. — Те

јесени су биле велике плиме све до Ни

кољадне и ништа се није работало. 2. зе

мљиште на којему је задржано много

кишнице. — Плима је сад велика на до

лину, још се не може вадит кртола. 3. ве

лики водостај (ријеке).

пличина, -е, ж, плитко мјесто у во

ди, плићак. — Лијево од Мостине, на

Сушицу, има једна пличина, и тун се пре

лази кад гођ Сушица није велика. Загази

у пличину, не бој се!

пловка и плојка, -е, ж. округли пљо

снати камен који служи за игру пловка

ња. — Наша сам једну фину пловку, пљо

сната је ка отесана, а од обичне је плоче.

пловкање, -а, с. гл. им. од пловкат

се. — Нико Јована покојнога није мога

побиједит на плбвкање.

плбвкат се, пловкам се, несвр. игра

ти се „пловке” (игра у којој се баца

пловка, пљосната плоча, према циљу). —

Оћемо ли да се данас пловкамо на Ко

тлијеш? Нико се боље није пловка од Ни

коле.

плот, плота, м, ограда од дрвета, тј.

од исплетеног прућа, ограда од живог

дрвећа (шибља). — Ови плот ти је низак,

може га прескочит што било. Бљеше

оградио цијелу ливаду плетенијем пло

том, није мога траву да очува от

комшија.

плоча, -ē, ж. 1, плочасти предмет

(од било чега). 2. врло тврда земља, не

погодна за орање и уопште обраду. —

Ништа на ону плочу не могу усијат а не

могу да је узорем, а и не би родило.

пљадела, -е, ж, в. пјадела.

пљан, -а, -о в. пјан.

пљандура, -е, ж, в. пјандура.

пљаница, -е, м. и ж. в. пјаница.

пљанчит, -им, несвр. в. пјанчит.

пљас, узвик ономатопеја пада у воду,

шамара и сл.; уп. пљус. — Изудара оно

несретно дијете рукама, све по образима

— пљас, пљас, док су му се зацрвењели

образи. Чујем нешто пљас у воду, кат се

окрени, имам што виђет — оно дијете се

оклизнуло и право у воду.

пљаснут, -нем, свр. пасти тако да се

чује звук као да се пада у воду. — Пља

снуло је нешто у воду, ка да је нешто

пало. Пљаснуо је на они глиб и пружио

се у њега колико је дуг и широк.

пљат, -а, м. в. пјат.

пљаца, -е, ж, в. пјаца.

пљаштит, -им, свр. ошамарити. —

Пљашти је ти, па да видиш како ће те

слушат.
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пљева, -е, ж. омотач на зрну пшени

це, ражи и сл. који отпада при вршидби.

— Послије вршидбе пљеву вазде оста

вљамо да је проспемо по долини ка гној.

пљевак, пљевка, м. в. пјевак.

пљена, -е, ж, в. пјена.

пљенит, -им, несвр. 6. пјенит.

пљет, плијевим, несвр. чистити ко

ров између би њака, одстрањивати су

вишне изданке на биљци, плијевити. —

Јучен сам цио дан пљела лозе, добро сам

се уморила, али сам их све опљела.

пљешке и пљешки, прил. 6. tijeике.

пљоштаница, -č, ж. Слезина. — Забо

љела га је пљоштаница, па је омалокф

B}{().

пљоштимице, прил. П. Боснатом

страном (ударати, кретати се и сл.). —

Ка су не рашhеривали џандари, нас ко

мунисте, све су не ударали сабљама

пљоштимице, пазили су да не не поври

једе.

пљуна, -е, ж, пљувачка. — iШто је ова

пљуна по кући, ко је ово пљува?

пљунути, -а, -ö који је врло сличан,

исти. — Јбле бјеше пљунути му отац.

Милица је пљунута мајка, и по стасу и

по гласу.

пљус, узвик ономатопеја шамара

или пада у воду; уп. пљас. — Чујем неку

гужву, кад се окренух — видим: Мишо

пљус Николу по образу. Ја к њему, а он

пљус у ријеку.

пљуска, -č, ж. 1. шамар. — Удари му

једну пљуску, па те неће више задијеват.

2. фиг. увреда. — Ударила ви је, вала, сви

јема пљуску таквијем понашањем.

пљуштит, -им, свр. пасти (обично

нагло, изненада, каткад са треском). —

Ка сам га ударио, пљуштио је на они бе

тон колико је дуг и добро се згрува.

поаветат, -етам, свр. полудјети: за

лудјети себе, занијети се нечим преко

мјере. — Поавета јој је, веле, син, повели

су га у лудницу. Поаветала је за ђецом

што су јој ћх убили Њемци. Све су ђевој

ке поаветале за Миланом, лијеп је ка

упис.

поара, -е, ж. интета коју женвотиња

направи усјевима и ни биљкама. — За по

ару умертина што је учињела наша крава

платили смо задруги иљаду динара.

поарат, -ам, свр. уништити, похара

ти (о биљкама). — Немб пуштит краву

да ми поара ону ђетелину. Поарале су

козе све оне младе лозе.

побауљке, прил. на рукама и ногама

(слично пузању); уп. баучке, побаучке. —

Примака се побауљке, па га нијесу виђе

ли. Побауљке иду ђеца која још не знау

да иду.

побаучке, прил. четвороношке, са

гнуто, пузећи; уп. баучке, побауљке. —

Мали је већ почео побаучке да иде. При

макни им се побаучке да те не оčете. Ови

мали још fiде побаучке, а чињело ми се

да је проодио.

побачит, -ачим, свр. родити мртво

рођенче, ослободити се плода из мате

pице (о жени, али и о домаћој животи

неи). — Побачила је, кукала, она Радова

нова невјеста, а то јој је прво дијете.

Побачила је крава, једва је спаса марвени

доктор.

побијељет, -лим, свp. добити бијелу

боју, осиједјети (о човјеку); остарити

(добијајући сиједу косу); дуго проживје

ти. — Ео сам овођен побијељела а нšlje

сам знавала е се Јаница удавала.

побит, -jčм, свр. 1. потући, поубија

ти. 2. побости. — Побио сам колчеве око

цијеле ливаде. Поби негђе на ливаду ко

лац да свежем краву.

побјегуља, -е, ж, жена која је утекла

од мужа и вратила се у рода није се

развела од мужа. — Бјеше се разгоропа

дила она побјегуља Станишина, са кад

нема мужа, дати су јој криви отац и мај

Ка.



побјешњат— повампирит се 335

побјешњат и побљешњат, -ам, свр.

1. постати бијесан, полудјети (обично о

псима, али и о људима). — Побјешњали

су, веле, пси по Брдима, треба се чуват

ка се иде проз Брда. Побљешњала су она

чељад сва, нико није оста у памет. 2. фиг.

осилити (се). — Побјешњаће од богаства

кад им дођу паре из Америке. 3. угојити

се. — Побљешњали су сви у кућу, а имау

и о чеса, ију свега и свачеса.

побљуват, -јем, свр. повратити (са

држај из желуца кроз уста). — Побљу

вала сам све што сам јутрос изела, нешто

ми се било стужило.

поболијеват, -ијевам, несвр. П. пома

ло боловати, бити помало болестан. —

Поболијевам ео некб доба, све ми је

попуштило. П. - се, свр. масовно се разбо

љети; уп. побољет се. — Сва ми се чељад

поболијеваше, дати се отроваше од онога

меса што сам купио на пљацу. Припази да

ти се не поболијевау ђеца о тога.

побољет се, -олим се, свр. масовно се

разбољети, поразболијевати се; уп. по

болијеват II. — Побољеше ми се чељад

сва одједном од грипе, па ми нема нико

ништа помоћ.

побољи, -а, -е који је бољи од некога

с ким (или са чим) се врши упоређење. —

Побољи је мој коњ од свија загарачкија,

ако ти је мило знат!

побратим, -а, м. мушка особа с којом

се стекло братимство, по обичају — по

братими попију један од другога по мало

крви (лизнује), или се једноставно дого

воре да су побратими. — Побратими су

некад бољи од рођене браће. Био сам с

побратимом заједно у војску, бољи ми је

био од рођенбга брата.

побратимит се и побратимит се, -им

се, свр. постати побратим, учинити ри

туал да се стекне побратим. — Побра

тимили су се Миливоје и Новак, сад живе

ка једна кућа. Дамно су се побратимили

Илија и Никола, то је старб побратим

ство.

побратимство и побратимство, -а, м.

сродство по браћењу. — Мене је вазде

било милије побратимство нб кумство.

Ка су се помирили, један другбме су

обећали побратимство.

побргљат, -ам, свр. поставити лозе

бргљама, сохама. — Побргља сам сваку

лозу. Сутра ћу ти побpгљат све лозе.

побркат (се), -ркам (се), свр. погри

јешити, прерачунати се, збунити се, из

мијешати, помијешати. — Немо се по

бркат у рачун, но то фино сконтај. Побр

ка сам што сам оно дијете данас пуштио

само у млин, они коњ је плаховит, а оно

невљешто, па коњ може претоварит. Ако

ми ишта побркаш од овога што сам

сложио, добро ми се припази!

побурат (се), -ам (се), свр. полнокри

ти (се), избацити мокраћу (обично о дје

ци). — Немо се наћас побурат у кревет,

нб ме зови да те изведем. Јеси ли се ти

побура на ову плочу?

повађат се, -ăђам се, несвр. поново се

парити (о крави), пошто прво парење

није успјело. — Повађала ми се јуница,

дако сад зачне. Наше краве се сваке го

дине повађау.

поваздан, прил. по цио дан, стално у

току дана. — Поваздан ćедим буђен у

кућу, нигђе не излазим.

повампирење, -а, с. гл. им. од повам

пирит се. — Повампирење је ка се мpц

потенчи, ка постане вампир или тенац.

повампиривање, -а, с. гл. им. од по

вампириват се. — Народ се опаметио па

не збори више о повампиривању.

повампириват се, -ујем се, несвр.

претварати се у вампира. — Вазде су се

пријед мртви повампиривали, није то

било ка данас да све видиш на телевизи

Ју.

повампирит се, -ирим се, свр. пре

творити се у вампира. — Причали су е

се и једна наша жена, из Загарача, повам
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пирила била, па су јој у гроб поболи гло

гови кблац.

повеза, -е, ж. 1. дебљи конац или

прут којим се нешто повезује. — Нађи

ми од нечеса једну повезу да свежем ово.

2. повезана руковет, повезани сноп. —

Донеси једну повезу овршине да дâм кра

ви. На пљацу се млади лук продаје на по

везе а не на кило.

повезача, -е, ж, врста мараме. —

Метнула шарену повезачу на главу и ми

сли е свак само у њу гледа.

повечерка, -č, ж, друга вечера, понов

но вечерање. — Кад дођу млади с кола,

они поново вечерау, и то се зове

повечерка.

повечерковат, -ујем, свp. и несвр. по

ново вечерати послије доласка с весеља.

повијарац, -арца, м. слаб вјетар, вје

трић. — Пуваше неки повијарац кат смо

пошли, а потље пуну жестоко.

повијат, -ијам, несвр. 1. увијати (ди

јете) у повоје. — Свако јутро ми га прво

повија мајка, па ја потље, дању, кат

почне да плаче или ка се опогани. Ја ни

јесам тако топло повијала моју ђецу, 2.

фиг. а. рађати дијете. — Није га она ни

кат повијала, али не знаш е нероткиња.

б. васпитавати дијете. — Повија та ђецу

како ваља, све ће их извесна пут.

повијач, -а, м. врста траве која ра

сте по узораним њивама, слична пови

јушама, стока је врло радо једе (Glecho

ma hederaceum). — Ишчупај онога пови

јача здолине теладма, гладна су.

повит, -јем, свр. увити дијете у пе

лене. — Таман сам била повила дијете у

колијевку ка дође Даница са шћером.

повише, прил, 1. изнад. — Ето ти бра

ви повише Јаме. 2. више него, много. —

Изгледа да су му дали повише пара да

шпијаје комшије. Чини ми се да је овођен

мало повише но што смо се договорили.

повлачит, -ачим, свр. поравнати зе

мљиште влачењем, издрљати; уп. Вла

чит. — Нијесам мога долину повлачит

браном е мала, па сам матиком уситнио

грумове.

повод, -а, м. (често у мн. поводи, по

воде) дан када родбине долази први пут

у одивин дом (тамо гдје се удала) и до

носи јој прћију (невјестачко рухо и др.

ствари које јој припадају). — Били смо у

поводе Милки. У повод смо јој одили ја

и ђевер Вукота. |-

поводањ, -дња, м, поплава, велики во

достај. — Прољетбс је био велики пово

дањ, па се мало што могло узрадит.

поводац, -öца, м. канап, ланац или сл.

којим се води осивотиња, веза (за узду.

улар, оглав или сл.) којом се води живо

тиња. — Са кравбм или телетом никад

се не продаје поводац, нб се он врће

кући.

поводи, повода, м., мн. в. повод.

повој, -а, м. платно којим се повијају

дјеца. — Купила сам више од дваес по

воја за унуче — све су пртени, памучни.

Не знам како ове младе мајке мисле да

повијау ђецу бес повоја.

повојница и повојница, -е, ж. одла

зак новорођенчету и мајци на чест: тку

са даровима; уп. бабине. — Била сам на

повојницу код Миле, али не знаш — ро

дила је сина. Одили смо на повојницу у

Марковића, родило им се дијете.

повраз, -а, м. дршка на посуди лучно

урађена (обично метална) за коју се др

жи посуда при ношењу; уп. повријес. —

Пука је повраз на пућерицу и остала ми

је у бистијерну ка сам шћела да извадим

воде. Направићу повраз од жице и биће

јак. Нема ова лама повраза.

повратуша, -е, ж, жена која чешће

бјежи од мужа у род и обратно, жена

која је напустила лужа и вратила се у

род (не мора бити разведена, па није

исто што и распушћеница). — Је ли ти

дошла јопет она повратуша, мајде богме

ја је не бих тако пуштава. Јелена је по

вратуша, немо да те ђао с њом уфати!
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повријес, -а, м. узица или жица као

дршка на посуди помоћу које се носи или

вјеша, повраз. — Сломио ми се повријес

на пућерицу, нађи негђе мало жице да на

мљестимо други. На ламу сам имала по

вријес от конопа кад је упала у бистијер

ну.

поврнут (се), -рнČм (се), свр. 1. вра

тити (ce); окренути се, поновити (ce).

— Поврни се да ти нешто кажем. Поврни

браве! Поврни ријеч е би друга! Повр

нуће се за собом кад оде искуће. Повр

нула му се јопет она болес. 2. доћи к се

öи, здравствено се поправити. — Био је

добро болесан, а сад се мало поврнуо.

Поврпољац и Поврхпољац, -öљца,

м. становник Поврхпољине, села у Д. За

гарачу.

Поврпољка и Поврхпољка, -е, ж.

становница Поврхпољине, села у Д. За

гарачу.

поврпољски и поврхпољски, -а, -ö

који припада Поврхпољини, који потиче

од Поврхпољине.

повукуша, -č, ж, улизица. — Био је

повукуша свакоме ко му је ваља.

itóráн, -и, ж, некарактерна, лоша

особа, нечовјечна особа, лош карактер:

уп. поганштина. — Онб је поган какве

нема у деве села.

поган, -a, -o 1. немиран. — Погана су

му ђеца, свакбга задијевау. 2. Љут. — По

ган је ка кучка. Сви су у кућу погани,

уби боже.

поганац, -ăнца, м, 1. опасна болест

(црвени вјетар, црни припит и сл.), нека

врста тешке болести од које се нагло

умире (најчешће у клетвама). — Манита

ли је, поганац је згодио! Ошомо, кучка.

поганац те згодио! Ударио је поганац, да

богда! Поганац је нека тешка болес. От

поганца се одмах умире. 2. (ређе).iош чо

вјек, поган, неваљалац. — Велики је то

поганац, чува(ј) се од њега. 3. врста зми

је. — Поганац је некаква змијурина што

је опасна.

поганит (се), -им (се), несвр. вршити

нужду на мјесту које није предвиђено за

то, загађивати одређено мјесто. — По

гани се нешто сваку ноћ испод лоза. По

гане се пашчад по обору.

поганлук, -а, м. неморално понашање

и дјеловање и радње које из тога прои

стичу, обављање различитих нечасних

послова (крађа, шпијунирање, олагивање

и сл.). — Немоте тамо направит какав по

ганлук, немоте ни наврћ какву невољу.

Вјечито сč бавио несојлуцима и поганлу

цима. Доста ми је комшиских поганлука.

поганов, -а, м. несташна мушка осо

ба (о дјечаку); непоштена мушка особа,

мушка особа лошег владања. — Немоте,

поганови једни, да ми задијевате овога

момчића, он је сам међу вама. Вељи си

ти поганов, с тобом се мора остро.

поганеки, -а, -б који има особине по

гани, који припада погани (о нечасној

особи). — То је погански син о сто отаца.

Не могах се никако одбранит од оне по

ганске шћери.

погански, прил. на нељудски, поган

ски начин. — Погански су се према њему

понијели, оставили су га без ишта. По

гански ме дочека.

погануља, -č, ж, нечиста, прљава

женска особа, нечисница, прљавица; др

ска, злочеста женска особа, пакосница.

— Такве погануље у мој дан нијесам

виђела — не бих јој јаје из руке узела.

Немо ми више доводит ону погануљу у

кућу, доста ми је њенија пакости и по

ганлука.

поганче, -анчета, с., зб. поганчад не

мирно дијете, дијете чије понашање није

нормално. — Купе се око њега она по

ганчад искомшилука па му не дау да

учи.

поганштина, -č, ж, бескарактерна

особа, лош карактер, лош човјек, уп. по

ган. — Такве поганштине, таквога ништа,

моје очи нијесу виђеле. Чува се да те не

напане она поганштина.
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погача, -е, ж, пшенични хљеб (окру

гли) печен у црепуљи. — Испекла сам

погачу за сутра, доће ми Драго и Мијо.

Понекад је умертиновица љепша от

погаче. Невљеста је у род имала обичај

да донесе колаче и погачу. Најљеша је

погача исцрепуље.

погиб, -а, м. погибија. — Погиб не

снаша ка смо бљежали с Крнова е не

дочекала Пекова војска на Луково.

погибија, -е, ж. 1. смрт изазвана уби

јањем, масовна смрт убијањем. — Од

Милорадове погибије ништа бијело није

сам обукла. Доживјесмо на Крново че

тресчетврте велику погибију, сваки други

ни погибе. 2. фиг. тежак доживљај. —

Погибија ми је вазде била ноћна стража.

погинут, -нем, свр. 1. бити убијен. 2.

нестати крађом (о стварима). — Ка су

пошли, видио је е му је погинуло млого

ствари искуће. -

поглејат, -ам, свр. (заст, и ријетко)

погледати. — Поглеја ђе су она ђеца, да

не упану у бистијерну. Добро сам погле

јала, али ништа нијесам виђела.

погобит се, -öбим се, свр. постати

грбав, погpбити се. — Погобили су ми се

обоје старија, никуђ не могу.

поговнат се, -ам се, свр. посвађати

се уз псовку.

поголем, -а, -о повелик. — Поголем ти

је они стог на Подоље.

поголемо, прил. доста дуго. — За

држасте се поголемо, зар нијесте пријед

могли стић?

погонит, -öним, несвр. објеђивати,

нападати недужнога, прогонити некога

без разлога. — Стално су погонили на

њега да је укра, а он ни сетан ни савјетан.

Сви су погонили на Јованку да је погана,

кад — она испаде боља од свија.

погостит (се), -öстим (се), свр. уго

стити (се), частити (се). — Погостили

су не све, брате, то се не може описат.

пограбит (се), -им (се), свр. учешћем

веће групе отети, разграбити (се), угра

бити. — Око Јованине оставштине су се

сви пограбили. Пограбише све што су

нашли.

погрдит (се), -pдим (се), свр. потући

(се), побити (се); слLлатити воће или по

врће, уништити (се), унаказити (се). —

Побише се, погрдише се они двоица,

неја! Погрдила је крава они млади

лучњак, свега га је изгазила. Неко ми је

лозе погрдио косијером, опале му, дабог

да, руке!

погреб, -а, м, 1. погријебање (лозе,

смокве или др. воћке) на тај начин што

се млаз биљке укопа од основног стабла

и врх се истакне на крају, а када ухвати

(адвентивне) коријене, онда се прекида,

сијече веза са основним стаблом. — По

греб лозе је тешка работа, али погребуше

рађау прве године, и то су боље лозе од

сађенија. 2. погребена воћка, погребуша.

— Цио ови ред лоза што видиш, све су

то погреби, и то лањски и ономлањски.

погребеница, -е, ж, погребена лоза

(или др. биљка), погребуша. — Она погре

беница је ове године преродила, гроздови

су јој от кила сваки.

погребуљат, -ам, свр. грабуљама по

купити остатке сијена или чега другог

просутог. — Оли ти тркнут да погребу

љаш ону ливаду доље, ја нијесам могла

више от крсти.

погребуша, -е, ж, погребена биљка,

тј. биљка (прут или грана) која је погну

та, укопана у земљу и врх јој остављен

да вири из земље, који ће се претворити

у нову, самосталну биљку. — Погребуше

су најбоље лозе, имау два коријена.

Имам међу лозама више од сто погре

буша.

погрес, -бем, свр, укопати изданак и

направити од њега нову биљку, погреш

сти; уп. потопит 2. — Ја не умијем ни

једну лозу, погрес да ваља, тун треба

вјештина. Ако је добро погребена, дого

дине је мош одвоит од старе лозе.
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погријебање, -а, с. гл. им. од погри

јебат. — За погријебање лоза или смока

ва треба бит вљеш е се може погреб

осушит.

погријебат, -ијебам, несвр. савијати

(танки) изданак биљке, укопавати га у

земљу и врх му изводити као стабљику,

што је погодан начин добијања нових

воћака од постојећих, тако се убрзава

почетак Плодности, јер погребена биљка

може да рађа исте године када је по

гребена. — Ја слабо умијем погријебат

лозе, или fix плитко погребем или ћх сло

мЋм. Погреба сам данас више од дваес

ЛjОЗа.

ногријсtiji“, -ăjeЧifiм, свр. 1. напра

вити грешку. 2. родити ванбрачно дије

fте. — Погријешћла је бала с једнијем Та

лијаном, има лијепо дијете ш њим. По

гријешила је с Пčђох, али је би призна

дијете.

погубат (се), -ам (се), свр. посвраба

ти (се), огубати (се) (односи се истовре

мено на више лица). — У рат су ми се

била поуба на ђеца, све су им опадале

красте с рука. Погубаше не она Цћ

ганчад.

под, -а, М. Патос. — У горњу Мусову

кућу је под од јеловија штица.

нодават (се), -ăвим (се), свр, усмрти

ти (ce) (гушење“, дављењем у води и сл.;

о више њих). -- fiодавила је квочка неко

лико пиплади, некако их је погазила. Сву

јој је ђецу подавала вљештица, тако је

остала, сирота, без иједнога, тако се

причало. Подавила су се, веле, овија дана

нека ђеца у Морачу.

подавно, прил доста давно. — По

давно је оно било ка си долазио, прошло

је, чина ми се, више от по године.

подбачат, -им, свр. 1. подбацити. 2.

дати слаб род (о биљци, тј. о воћу, по

врћу, житу и сл.). — Подбачиле су ми

лозе ове године, мало ћу имат и вина и

ракије. Ова година је добро подбачила,

зимус су били мразеви а прољетбс и ље

тбс суша. -

подбир, -а, м. листови треће бербе

дувана. — Побра сам већ и подбир, тако

ми бога — фин је за пушење. Подбир ми

је на дуван бољи от потпари. Није ври

јеме за подбир, још су листови зелени.

Подбир је наљеши лис дувана.

подбог, речца, појачајна ријеч (уз за

мјеницу ништа) баш. — Нiишта подбог

живи није ћo čo Tри дана. Ништа му под

ббг не дају, скапаће од глади.

подбраздāт, -ăздим, свр. започети

прву бразду у орању, трасирати орање.

— Ја ћу ти подбраздит кудијен и како да

ђpčш, а та само настави такб како сам

почео.

нодбунит, -yним, свp. изазвати (не

кога над буну, изазвати реаговање, јед

стаћи. — Не би они, нб их је подбунио

они најмлађи.

нодбуњиват, -yjčм, несвр. изазива:Tit:

реаговање, подстицати. — IIIто подбу

нsујеш те врџђIJue на зло!

подвеза, -е, ж, врпца којој се подзе

зују чарапе, подвезнца. — Направи ми ка

кву подвезу, не могу ове чаране овакб но

cáт, све ми спадау.

подвезника, -č, Ж. врпца за подвезнBa

ље чарапа, подвеза. — Метни какве под

везице от пређе ако неман: шпага,

спашће ти чарапе.

подвápéи, -а, м. у изица, Полтрон;

кукавица, План Бисац, онај који „Подвије

реп“. Када је нешто опасно и склања се:

уп. пожмиреп. — То је вазде било свачи

подвиреп, никад од њега чоека. Данас

ако нијеси подвиреп, тешко ћеш прођ.

Све ће за тебе онћ подвиреп учињет само

ако види да си и мало над њим. ТакЗбга

подвирепа ка њега овога рата нijeсaм

гледа, све му се чињаше е ће зрно само

њега погодит.

подвит (се), -јем (се), свp. i. подаби

ти (се) при лежању или сједењу ради
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утопљавања. — Подви ме с те стране,

зима ми је. Јеси ли се подвила фино, да

не преладиш. 2. фиг. ућутати, посрами

ти се. — Подвила је реп ка кучка и мучи.

подвоит (се), -öим (се), свр. раздвоји

ти (се), одвојити (се). — Подвоиће та

браћу а некмоли јетрве. Све се нешто

подвајау ка да су они нешто посебно.

подвршак, -шка, с. листови неке од

каснијих берби дувана, листови који су

близу врха струка. — Чини ми се да ће

подвршак и довршак бит јаки, није било

кише.

подглавач, -а, м. оно што се ставља

као наслон под главу при лежању, ја

стук. — Метни му други подглавач, неће

на та моћ спават. Јолета све држаше ле

вор испот подглавача. Тврд ми је подгла

вач, па не могу фино да одморим.

подгуркиват се, -ујем се, несвр. под

смијавати се (некоме) гуркајући руком

сусједа и правећи подругљиве гримасе. —

Све се њих двоје нешто јутрос подгурки

ваху ка смо поред њих пролазили.

подесит, -а, -о угодан, прикладан, по

десан. — Подесита ми је коса, ш њом је

лако косит ко и мало зна. Није ова бачва

ни мало подесита за премијештање.

поджижат, -жем, несвр. 1. потпаљи

вати ватру. — Неће се ови огањ јутрбс

поджижат. 2. подстицати. — Милан би

био миран нб га поджиже Јаница.

подзида, -е, ж. 1. међа која је напра

вљена на стрмом земљишту како би

спречавала клизање земљишта. — Озида

ми је мајстор фину подзиду испод Бобо

вишта. Оће она подзида да пане испод

бистијерне. Мала ти је она подзида, по

нијеће кише сву земљу са зграде. 2. за

раван изнад зида који је подзидан. — На

ону горњу подзиду ћу да садим дуван.

подзиђиват, -ујем, несвр. правити

подзиду, подзиђивати. — Сваке године

подзиђујем ону ливаду и сваке године ми

кише обале подзиду.

подизат (се), -жем (се), несвр. 1. ус

тајати. 2. гајити (ce), васпитавати (ce)

(о биљци, стоци, дјеци). — Јеси ли ти по

диза ови виноград? Подижем јаловицу,

ка се отели, продаћу краву. Сву ђецу сам

сама подизала, нико ми није помага.

подина, -е, Ж. 1. лежиште стога,

простирка испод стога (обично се ста

вљају гране, ређе слама). — Прије сади

јевања сијена, мораш да направиш поди

ну да у сијено не увире вода. 2. зараван.

пöдит, -им, несвр. стављати под (па

тос), патосати. — Оли подит коју од

онија соба? Замисли, видио сам у Аме

pику ђе поде појате за говеда.

подић (се), -гнем (се), свр. 1. подиг

нути (ce). 2. узгојити (се). — Подигла је

ђецу из сиротиње и са су, да је бог, ка

најљеша момчад у Загарач, бјен ћу

подић нове лозе.

подичит се, -ичим се, свp. и несвр.

узнијети се, похвалити се нечим или не

ким, поносити се. — Подичио ми се с но

вијем капотом, па му се чини да нико

није ка он.

подјариват (се), -ујем (се), несвр.

подстицати (ce), хушкати (ce), љутити

(се). — Речи оној шћеруни да не подјарује

ову ђецу те поваздан плачу. Свакбга је та

кучка подјаривала да се мразе, то јој је у

крв. Подјарују се једно уз друго.

подјарит (се), -арим (се), свр. наљу

тити (се), нахушкати (се). — Подјарила

му се некаква професорица, не да му да

мрдне, оће да га обали да понавља. Под

јарио се кад је чуо е су му побрали

трешње, па је ка луд поша у њихову кућу

да им бије ђецу. Не би се он ćетио, но га

је подјарила она кучка жене му.

подмитит, -итим, свр. дати мито,

потплатити. — Подмитио је стражара

те га је пуштио кући, да му је нечије туђе

паре, а ови за то није зна.
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подмићеник, -а, м. подмитљив чо

вјек. — Маки, оно су све онбњен под

мићеници. Да сам једноме подмићенику

пет иљада, обећа ми је завршит ако ме

не слаже.

подмладит (се), -адим (се), свр. учи

нити (се) млађим. — Добро си подмла

дио виноград.

Поднопољац, -пољца, м. становник

доњег дијела Д. Загарача, становник

Поднопољине. — Ови Поднопољци не

иду овудијен у Град, нб прео Брда, ближе

им је.

Поднопољка, -е, ж. становница Под

нопољине, јужног дијела Д. Загарача.

поднопољски, -а, -б који се односи на

Поднопољину, доњи дио Загарача.

поднос, -а, м. подметач, тацна, већа

тацна. — Метни ћикаре на поднос, па их

тако донеси. Пун они велики поднос

пршуте су изнијели прет кућу и донијели

боцун ракије.

подњивит (се), -ивим (се), свр. пo

дићи (се), васпитати (се), узгојити (ce),

узрасти. — Подњивила сам ђецу на

прешлицу и куђељу. На доњу долину је

подњивио лијеп ред лоза. Подњивила је

десеторо ђеце од ђевербва. Подњивили

смо прео сто оваца и коза. Подњивили су

се добро. Фино ће их подњивит ка је та

ква (иронија).

подоит, -öим, свр. 1. задојити. — А

ко те подоио нб мајка, није крава 2. по

сисати, исисати. — Неко је пуштио јаг

њад и све су подоила. -

подој, -а, м. подајање, задајање, до

јење. — Одвоићу овога малбга од подоја

брзо, почео је да ије све. Слаб је подој

томе телету, не да му мајка капље.

подоље, -a, c. земљиште ниже од

околног, улегнуће, микротопоним. — На

подоље ни лозе на(ј)боље рађау. Фина је

земља на нб Машово подоље.

подбрак, -орка, м. парче земље, дио

њиве који се посебно мора орати (углав

ном због непогодности тог дијела за

орање). — Уз ону баштину дода сам му

и један подорак на Подоље. Подорак је

дио баштине кои се некако одваја од ње.

подорат, -öрем, свр. 1. почети орати,

Заорати, направити прву бразду. — Само

ми ти подори, а даље ћу ја, не умијем да

почнем. 2. направити (већу) бразду с до

ње стране њиве (нпр. због цијеђења во

де), обично на стрмом терену. — Подора

сам здбње банде да вода не разноси зе

мљу нб нека иде браздом.

подраживат, -ујем, несвр. изазивати,

подстицати, задиркивати. — Речи му,

стрико, све подражује пса на мене! Не

подражујтб дијете, но га пушти да ије с

миром, Драгу Маниту све подраживаху,

па се она, кукала, наљути и почне да збо

pи свашто.

подражит, -ăжим, свp. изазвати, под

стаћи. — Подражи на мене пса.

подрепаш, -а, м. улизица, полтрон,

особа која се удвара старијима, која се

„подмеће под рет“ властима, односно

старијима од себе (по положају), кука

вица. — Вазде је био подрепаш, па није

чудо што добро слуша и ову влас.

подрепница, -е, ж. 1. појас који се

ставља коњу испод репа да му самар не

спада на врат када иде низа страну, ку

скун. — Не можеш га ћерат без подреп

нице, спашће му самар на врат. 2. фиг. не

карактерна особа, улизица. — Не слуша

ону подрепницу неваљалу! Гори је о сва

кога полигуза и подрепнице!

подругиват се, -ујем се, несвр.

подслујехивати се. — Подругивали су јој

се кад је рекла е ће се удат за Новака, а

сад јој завиде. Не може он што се некоме

неће подругиват, да би пука.

подругнут се, -нем се, свр. подсмјех

нути се. — Није та жива ако се некоме

не подругне и не потчкркне.
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подрум, -а, м. доњи дио куће гдје се

држе посуде за пиће (бурад), алат и др.

— Ове године ми је свака бачва у подрум

пунана, грожђе је добро родило.

подскорупит се, -упим се, свp. доби

ти покорицу попут корице кајмака,

„скорупа“ (обично о рани и красти на

њој). — Ово ти се подскорупило, немо га

чешат да ти се не зарази.

подуфатит, -им, свp. i. tiодухватити

(с доње стране), поткупити. — Подуфа

ти га оздољаке, па га подигни. Подуфати

га оздб! II. - се предузети нешто, неки

посао или сt., iорвати се, ући у сукоб, у

спор. — Подуфатио сам се мучна посла.

Полуфá155еш се тешкога бремена ако га

узмеш. Под уфаташе се Миро и Јовица, а

ти знаш како се они у пију подуфатит ка

почну да се задиркују.

подун, т, су нам, свр. 1. фиr. обухва

тити (у цјелиниј. — Под ушће га је сми
|- г » » » » .. “T"

57t će. – Замало се не

јеха. Подуниће се

1. понегдје, погдјегдје.

— Само се вћине пођеђе може наћ покоји

гроз у лозе. Ове годинič сливе у Брда су

ћетале само пођеђе. 2. filo)каткад. —

flöђеђе су ланик дбдили, а ове године ни

један пут.

пођекад, прил. каткад. — Ђеца ми

доле само пођекад, немау, Веле, времена

нћ за што, а не зарађују, да се каже, више

довија нито сваке неђеље долазе.

пођеко, -öга, м, погдјеко, покојн.

пођекеи, -ja, -je пoкojи. — Нема на ро

заклију ове године грожђа нако пођекоћ

гроз на ону шуму, испод велике коњићčлič.

пођетињfiт, -им, свр. почети се по

нашати као дијете, почети се što

нашати несувисло, непаметно, стећи

особине дјетета у понашању. — Што то

јутрос радите, јесте ли пођетињили! Баба

ми је пођетињила, ништа више не зна.

Пођетињићеш, не бој се, и ти брзо.

пожмиреп, -а, м. улизица, полтрон,

слабић, кукавица, човјек најнижег мора

ла; уп. подвиреп. — Ника се не фатај у

коло с пожмирепима. Што ће ти друштво

с онијама пожмиренима! Пушти пожми

репа неваљалба! Сви су му од сто отаца

били пожмирепи и кукавице.

пожућет, -тим, свр. постати жут. —

Здреле су крушке, видиш ли како су

пожућеле. Цио је пожутiћо, умријеће нај

даље за неколико дана.

позајмит, -ăјмим, свр. узети ни да

fти на Зајам (новац и ли шта рудо); уп.

узајмит. — Позајмила ми је Милена ма

гаре да оћерам жито у хиљћи.

позајмљиват, -ујем, несвр. узнitariju

или давати у зајам. — У мана су сва

позајмљивали паре, и нfikó, а никад није

одбио. Све позајмљујемо, па врi

нозамрцат, -рцам и незамф“fix”,

несвр. и свр. наћи налазити се на одре

ђеном мјесту у вријене када се хвата

мрак, у вријеме ноћи, (о)каснити (o titute

нену). — Сви позамршасмо наизван, не

стигосмо да се примакнемо колijба: ја чи

на уру пута. Не смију ни брави поз, мр

јат у брањевину, свакаквија звијери има

по Тијама брдима.

позанама, прил. доста за: };ctљна, из:

нас. — Дете и они, но су остали позанама.

ноземљуша, -č. Ж. пр.:зе на кући са

земљаним подом. — Мало је прijeа било

патосанија кућа, све су биле поземљу.

и немалтерисане.

позлатит се, -ăтим се, свp. i. č.

сјај, добити углед због особитног дјеi“,

обогатити се паметним дјелазање“. —

Позлатиле су му се муке и напори, сад

нема у ве кршеве таквога имања, а све су

оно били шкрипови и драче. Посланила

jбј се, дабогда, свака стопа кудајен оди

ла. 2. браво. — Нека си га исфепала, по

златиле ти се руке!
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позни, -а, -ö који касније стиже, који

касније сазријева (најчешће о биљу). —

Добро ти је родио ови позни умертин,

није грђи од прољетошњега. Ово су по

зне крушке, оне здријевау окб Петковад

не. За Илиндан обично закољемо кое од

познија јагњади.

познит, позним, несвр. каснити, доц

нити. — Ове године све воће позни, било

је прољетбс студено и кишовито. Сваки

дан позним на аутобус, па потље морам

пљешки.

позно, прил. 1. касно, доцкан. —

Синоћ си позно доша, ђе си био цијелу

ноћ?! 2. фиr. Никада. — Позно ћете ви од

њега то искучит, умије та кући доћ,

позобат, -обљем, свр. 1. све појести

зобањем: прогутати, прождерати. —

Позобала је крмача цијелб жито што сам

јој усула. Покри шеницу да је не позобљу

тице. 2. фиr. a. уништити, освојити. —

Хитлер је прво позоба мале земље, па је

ударио на велике, б. (у клетви) нестати,

уништити. — Позобали те ђаоли, дабог

да! Позобаће је ђаоли у град, неће се знат

снаћ, в. потрошити много. — Позобали

смо ове године све што смо имали.

позорит се, -брим се, свр. занијети

се нечим, бити усхићен (нечим, нечим на

себи, или неким), уобразити се. — Позб

рио се с новијем одијелом. Боим се да си

се рано позорила. Што си се позбрио с

новијем капотом, ка да нико други нема

капота.

поидба, -е, ж, давање воде стоци, по

јење. — Ђе ћерате говеда на поидбу, иде

те ли на Сушицу?

поиздаље, прил, мало издаље, из

нешто веће даљине. — Гледа сам ђевојку

мало поиздаље, не учиње ми се грдна.

поизмаћ (се), -кнем (се), свр. удаљи

ти (се) на одређено растојање/одстоја

ње, помјерити (се). — Поизмакните се

мало тамо да čеду ови људи! Ништа се

немо поизмицат, нб ćе тун ђе си се наша.

Није смио ниједну писнут док се мало не

поизмаче од нас. Поизмакни мало ту сто

лицу.

поизостат, -нем, свр, заостати мало

више. — Иду и они нб су поизостали за

нама негђе око Орашја.

поiиједан, -дна, -дно (иде уз поредбе

ни везник ка као ) одабран, посебан, ис

такнут, који је међу првима. — Бјеше ка

поћједан официр. Борио се ка поћједан.

Сналазила се ка поћједна друга. Оће да

украде ка поћједна лопужа.

поијеђат се, -ијеђам се, свр. посвади

ти се (узајамно), Попсовати (се), наљу

тити (се) један (на) другога, заметнути

свађу. — Поијеђаше се Радуле и Бранко

ни око чеса. Немоте да се поијеђате да

нас, ćутра ћете морат заједно.

поило, -a, c. мјесто гдје се поји сто

ка. — Оградио сам код бистијерне једно

мјесто за поило, не могу више пуштат

живо да улази у водоваљ. Булина рупа

више није поило цијелбга Загарача, сад

сви поје живб на своје бистијерне.

поит, поим, несвр. давати стоци да

пије, појити. — Ништа од живбга не по

имо на нашу бистијерну, боимо се да ни

не фали за печење ракије.

поитат, -ам, свр. похитати, пожури

ти. — Поита(ј)те да не опознимо! Куђ си

то поитала?

појагмит (се), -им (се), свр. пограби

ти (се), почети (се) грабити, почети

(се) отимати. — Појагмили су се око оне

ливаде неколицина, али је нико није до

био. Појагми народ све што је мога угра

бит да се не преда Њемцима. Појагмили

су се окб имања оне сирочади. Све су по

јагмили што су нашли у продавницу.

појагњит се, -им се, свр. завршити

јагњење (о одређеном стаду оваца). —

Појагњиле су ми се све бвце, имам три

десеторо јагњади.

појакат се, -ам се, свр. порвати се.

— Смијеш ли се појакат с Милошем?
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појање, -а, с. гл. им. од појат. —

Нема сад онога нашега појања. Одамно у

нашу цркву нема појања.

појат, појем, несвр. пјевати. — Не зна

ниједно од моје ђеце појат, а и ја и мајка

им фино појемо. Оћете ли ноћас појат у

Блажа?

појата, -е, ж, штала, стаја; кућица

за оставу. — Спратили смо живб у поја

ту. Све су овце у појату. Има ус кућу и

једну појату за алат.

појатица, -е, ж, 1. мала појата, шта

ла. 2. кућица, уџерица. — Подига је бњен

поред Везирова моста једну појатицу, ја

не знам како су му то пуштили. Имам ма

ло појатице, доста за нас двоје.

појашат, -шем, свр. појахати. —

Пођи поможи ономе ђетету, неће само

моћ појашат Жутаља, поган је.

појмит, појмим, свp. схватити. — Не

можеш појмит колико ми је мила њена

удаја.

покажеват, -ујем, несвр. скретати

пажњу на нешто, показивати. — Пока

жевала ми је мајка, још одамно, ђе им је

кућа, но сам заборавио. Немо му пока

жеват да видимо оће ли умјет пронаћ.

покајање, -а, с чин испраћања лир

тваца, сахрана, погреб. — Оћете ли одит

на покајање ономе пријатељу у Бјелопа

влиће? Таман смо дошли с покајања

Милу. Кад је било покајање ономе ђетету

Јовановбме, умало се не посвади Јовица

с Душаном.

покајник, -а, м. учесник у сахрани,

покајница. — Је ли било на грббље коли

ко покајника?

покајница, -е, ж, учесник сахране, по

кајања. — Дошло је Раду млого покајни

ца са свија страна.

покакат (се), -ам (се), свp. извршити

нужду пражњењем цријева (о човјеку, не

о животињи). — Покакала су се ђеца под

јабуку. Покакаће те то дијсте, нагрдиће

ти гаће, да ми га овамо!

покарат, -арам, свp. I. укорити неко

га. — Покараћу ја њих, па те нете више

дират. II. - се посвадити се, сукобити

се. — Покарали су се ни због чеса. Немб

те се, ђецо, покарат данас да вене нагр

ДИМ.

Покладе, Поклада, ж. pl. t. прољећни

црквени и народни празник, постоје Би

јеле покладе и Месне покладе. — Лозе коe

се не орежу до Поклада не могу напре

доват.

покладњи, -а, -е који се односи на

Покладе. — Покладње имамо неђељу, па

пости, па покладње дане, па... То је,

чини ми се, било у покладњу неђељу.

поклањат се, -ам се, несвр. клањати

се, молити се, дивити се. — Колико

бјеше народа, Богу се поклањам!

поклање, -a, c. 21. или од поклат (се).

— Настало је у село, пошто су пошли Та

лијани, међусобно поклање. Направили

су, веле, правб поклање Срба.

поклан, покољем, свp. H. Поклати. —

Поклали су вукови све овце што су биле

замркле у Осоје. П. — се 1. поубијати се.

— Тадер се покласмо с Њемцима ка никат

пријед. 2. фиг. осестoко се завадити.

покљуцат, -ăм, свр. 1. појести кљу

цањем. — Покљуцале су тице свако зрно.

2. фи, утрошити нешто туђе олако. —

Покљуцали су цијело Миројево имање,

па сад оће и њега да и нhерау искућč.

покојни, -а, -о који није жив, који је

умро. — Оставио ми је покојни ђед сабљу

коју је носио на Брдањол и река да ми је

дáу кад напуним шеснаес годинš.

покојник, -а, м. особа која је умрла

и која се оплакује; особа која није засива

(у приповиједању). — Цијелу ноћ смо

чували покојника, па смо ујутро мало

приспали. Прича ми је, покојник, да је

био најмлађбј шћери преписа по имања.

покојница, -е, Ж. женска особа која

је умрла и која се оплакује; женска осо

ба која није жива (у приповиједању). —
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Виђе ли покојницу проз оно стакло на

ковчег? Била је, покојница, чељаде добре

душе, никад никоме није напакостила ни

за длаку.

пококат (се), -öкам (се), свр. (новије)

П. побити. — Пококасмо оне несретне

војнике до једнога. П. — се изгинути у

међусобном обрачуну, побити се. — Бје

ху се покбкали Талијани и партизани.

Пококаћемо се наћас поштено!

покољ, -а, м. 1. крвопролиће. — На

правише тадер Њемци од нас велики по

кољ, побише ни више от по чете. 2. ври

јеме клања стоке за зиму. — Је ли почео

код вас још покољ прасади?

покoмaтит (се), -атим (се), свр. пока

сатити (се), исјећи (се), потући (ce).

уништити (се). — Неко ми је покоматио

све оне младе лозе што сам их прољетос

садио. Неја, ето се покоматише они мом

ци што их је јучен Бранко оћера.

покосита, -ě (само у ж. роду) која је

погодна за кошење, којаје оштра и којој

не треба много откивања и оштрења (о

коси), којој је добро намјештено држало

(такође о коси). — Узми ти ову мању

косу, она је покоситија, ти си још не

вљеш у косидбу.

покотит се, -öтим се, свр. појавити

се у већем броју (о младунцима стоке).

— Покотиле су ни се све овце, ниједна

није била јалова. Покотило се чудо мрава

у ви ћошак, ништа им не можемо, фиг.

(пејор.) намножити се (о особама). —

Покотило се то, по села је притисло,

покочоперит се, -ерим се, свр. нако

стријешити се, уобразити се (о више

њих), узнијети се. — Покочоперили су се

отка им је доша стриц из Америке, мисле

— нико ка они. Покочопериће се чим им

речеш е су паметни од другија.

покошкат (се), -ам (се), свр. посвађа

ти (се) у мањој мјери, завадити (се). —

Немо да их пушташ заједно, покошкаће

се! Покошкасмо се ни око шта.

Покошкала их је ова мала, а они би били

мирни. Онен се пред нама свијема

покошкаше, имаше се побит.

покрађа, -е, ж, крађа. — Направили

су свуђ по Загарачу велику покрађу, ни

коме нијесу оставили вино али ракију, а

многијема су повели и овце из обора.

пократак, -тка, -тко краћи од по

требног. — Река бих е му је пократак они

капот, неће му најесен ваљат за школу.

покрвит (се), -им (се), свр. завадити

(се) до крви. — Покрвила је цио

комшилук. Покрвили су се ео година,

боим се пашће међу њима крв.

покрепават, -јем, свр. покрепати, по

цркати, поумирати. — Покрепавале су

му неколике овце пошто су се најеле бло

ра. Немо да ти данас покрепају од глади,

имаш им што дат.

покрепат, -ам, свр. поцркати, поуми

рати. — Покрепаће ми живо данас без

воде. Покрепала су сва она прасад пошто

је лисала прасица.

покривач, -а, м. дио одјеће којим се

неко покрива (обично сврх друге одјеће);

предмет који служи за покривање (на

лежају). — Узми какав покривач, не мош

по киши тако без лумбере. Пријед покри

вачи нијесу били јоргани нб све оне сук

нене поњаве или декице. Немау никавија

покривача на одрове нако ове коже. фиr.

као ознака имовног статуса, у изразима

типа: Нема ни покривача ни обукача (=

сиромашан је).

покркат (се), -ркам (се), свр. 1. поби

ти (се). — Покркали смо тун више од сто

Њемаца, нико од њих није оста жив. Је

два смо их зауставили да се не покркау

онбђен данас прет свијама. 2. појести ха

лапљиво. — Све што је било на таулин

покркали су, ништа ђеци нијесу остави

ли. Тун се покркало неколико пецива ов

нујскија и попило чудо вина и ракије.

покров, -а, м. бијело платно (обично

свилено) које се ставља на мртваца у
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сандуку. — Бјеху ђеверичићи Милуши ку

пили фини свилени покров, памте како

им је била добра стрина.

покропит, -öпим, свр. напрскати, на

сути течност на неку површину, нај

чешће на биљку, њено лишће или плодо

ве; уп. пошкропит. — Покропио сам лозе

ове године четири пута и јопет се уфатио

пепео. Поша сам да кропим лозе, али их

бљеше покропио Симо, ćетио се е сам му

био нешто о томе река.

покуљат, -ăм, свр. нагло наићи (о

мноштву). — Покуљаше однекуђ некакви

војници, не знавасмо ни ко су ничи су.

Кад му макоше завој, засмрђе рана и иж

ње покуљаше све некакви ситни црви. 2.

нагло надоћи, нагло се излити (о течно

сти). — Покуљала је вода из Почкаљске

јаме рано јутрбс.

покуњен, -а, -о скрушен.

покуњено, прил. скрушено. — Некако

покуњено иђаше.

покуњит (се), -yњим (се), свр. нагну

ти главу усљед непријатности, стида,

жалости, болести и сл., скрушити се,

(погнуте главе) изгледати замишљено,

(за)стидјети се. — Покуњићу главу ка се

сретемо — нема ми друге. Бљеше поку

њио главу и ништа не збораше. Што си

се покуњио тако ка да су ти сви помрли?

Неће се он покуњит ни претким.

покупељат, -ам, свр. покупити (више

ситнијих предмета одједанпут), напа

бирчити, сакупити. — Покупеља мало

сушина да се огријемо. Покупељали смо

онб грожђе што је остало. Иди покупеља

оно остуљина што је остало на лозе. По

купељаћу их ćутра, ништа им неће бит.

Покупељали смо све што је било у

лучњак.

покусат, -усам, свр. (пејор., осим за

пса) 1. појести. — Покусали су пси све

из ове пјаделе. Да ове кости псу, нека их

покуса. Покусасте ли све из тога вагана.

Што покусасте онблико скорупа, ђе ви

стаде? 2. фиr. претрпјети, издржати

увреду. — Покуса је данас што нико ње

гов, свашто сам му рекла.

покућство, -a, c. намјештај и др.

предмети који се налазе у кући, тј. у

стану, предмети који припадају стану.

— Јесте ли набављали што покућства за

они нови стан? Цијелб покућство му је

један кревет, двије столице, астал и

нешто мало посуђа.

покучит се, -учим се, свp. савити се,

згучити се. — Нешто се Саво у потоње

вријеме млого покучио, згучио га рама

тиз. Покучиле су се све гране на ну

трешњу, толико је родила.

пола, -е, ж. 1. половина (нечега). 2.

саставни дио одјеће који се спаја са

осталим дјеловима (капута, хаљине,

кошуље и сл.). — Неће ти ово ништа ва

љат за задњу полу, видиш ли е се разли

кује од осталија дјелбва. Разбучио сам

цијелу лијеву полу от капота у драче, не

знам оће ли се то како моћ закрпит.

полагано и полагано, прил, лагано,

полако. — Полагано с том демиџаном да

је не сломиш. Ко нб иде онакб полагано

нис поље?

полагат, -ажем, несвр. 1. бити на ис

питу, 2. сносити јаја. — Ђе га полажу

ваше кокошке, све ми се чини е неке иду

у те зграде и тамо сносе, нб поглеја.

Жабе полажу јаја у земљу, па их закопау.

полажајник, -а, м. в. положајник.

полажење, -а, с. обичај посјећивања

рођака у току Божића (узајамно по

сјећивање). — Полажење се чини на

Божић, кад идемо једни кô другија на

пиће и јело.

полазит се, -им се, несвр. обилазити

се (о Божићу). — С некијама рођацима

се нијесмо никад полазили на Божић.

полазник, -а, м. први гост на Божић

ујутру, он подстиче бадњак и обавља с

тим у вези цио ритуал, положајник;

гост на Божић. — Ове године полазник
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ни је био син Бранков, дали смо му

кошуљу. Имали смо доста полазника

овога Божића.

полакомит се, -им се, свр. постати

халапљив на нешто, према нечему, по

стати грабљив, пожељети нешто туђе

без улагања напора или противвриједно

сти. — Полакомих се на мираз, и та ми

се гадно освети. Пита га, полакомиће се

на јефтиноћу. Полакомила се не на мом

ка нб на имање.

полакоте, узвик полако, лаганије,

лакше, не журите. — Полакоте с том

бачвом да се не распане! Полакоте,

ништа не брзате, ја ћу ви казат како је

све почело.

полапат, -апам, свр. халапљиво поје

сти, халапљиво прогутати. — Полапали

ти они колач, невјеста!? Полапаше ми

фркунчад сву розаклију, нећу од ње зрна

у кућу уносит.

полекнут, -екнем, свр. запасти у

душник, отићи низ душник спонтано (о

храни или пићу), загрцнути се. — Полек

ну ми љута паприка, имах се угушит. Та

ман је био почео да ије кад му је полек

нуло, умало се није удавио.

полећи полећ, полегнем, свp. савити

се до земље (најчешће о усјеву послије

кише или олује, или о воћкама које су се

сагле од великог рода). — Полегла је

шеница послије невремена а вријеме је

за жњетву, па се боим... Полегло је све

жито, неће се фатат зрна.

полећет, полетим, свр. полетјети.

фиг журно, хитро отићи, пожурити да

се стигне на какав циљ. — Ка сам видио

што се учиње, полетио сам да га при

држим, али је било доцкан.

поливуља, -е, ж, женска особа лошег

карактера, гадуља, гадура, прљава и не

уредна женска особа. — Довео је нека

кву поливуљу не знам окле, а фино се

мога оженит и одолен. Маки, оно је по

ливуља поливена, не би се у њезину кућу

прасица опрасила, Мичи ми ту поливуљу

погану жђеце да је ја не мичем.

полигуз, -а, м. кукавица, плашљивац,

јадов, особа која се „полива у гаће“ од

страха. — Није у нашу чету било поли

гуза, све су то били добри и жестоки

момци. У свако друштво се треба чуват

полигуза, он ће те издат. Ђе они полигуз

да му ја покажем ко је он а ко сам ја.

Муч, полигузу ниједни!

полињат, -ињам, свр. понестати, из

губити се, нестати крађом, ишчилити.

— Вели е су му полињале неке паре, не

прича ко му их је мога украс. Свака ја

бука с оне јабуке на Бобовиште је синоћ

полињала. Полињале су оне смокве ста

вана, кое их је од вас бестрегало?!

поличар, -а, м. лопов, ситни лупеж.

— Не може се од поличара грожђе

очуват. Вазде је у ту кућу био понеки

поличар, вазде су крали.

поличарење, -а, с. гл. им. од полича

рит. — Прије није било поличарења ка

данас. Поличарење је крадуцкање, њуш

кање по туђему.

поличарит, -арим, несвр. красти,

крадуцкати. — Наша ђеца не поличаре ка

ваша, (која) све живо покрадоше.

поличарица, -е, ж. ситни лопов жен

ског рода, шишњарица. — Ништа се од

оне поличарице не може скрит. Не поми

њи ми ту поличарицу, вода је понијела,

све по селу пошишњари и покраде.

полог, -a, M. 1. мјесто гдје кокоши

полажу, сносе јаја. — Она жута кокошка

има полог у купине. Покупила је испо

лога блаворуша сва јаја. Ова пирга стал

но мијења полог. 2. фиr. лежај, скро

виште. — Уфатисмо их на полог, бљеху

загрљени.

пологуша, -č, ж. 1. животиња (обич

но змија, псето, мачка и сл.) која пије

јаја с полога, мјеста гдје кокоши сносе

јаја, уп. положара. — Сваки дан се

довуче она пологуша од змије те попије
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по једно али два јаја. Полoгуша је и Ма

pина биsa, све пије јаја с полбrа. 2. особа

(ж. или м) која шишњари, краде, не са

мо јаја с полога већ и друго. — Не може

оној пологуши утећ ништа из долина,

шишњари све што стигне, дати носи у

póд.

положајник и полажајник, -а, м, пр

ви гост на Божић, који подстиче бад

њак. — Положајник или полазник је они

који први дође на Божић. Полажајник ни

је ове године био Радев син, ето количак

је, а умио је фино постаћ бадњак.

положара, -е, ж. 1. Змија која пије ја

ја с кокошијих полога; уп. пологуша 1. —

Убих једну положару од метра, попила

бјеше сва јаја. 2. фиr. Ситни лопов. —

Чувате се оне положаре, све шишњари и

купи по појата.

полокат, -öчем, свр. 1. појести све (о

животињи). — Полока је пас варенику.

Полокаше ми туђе кучке сву воду иско

пање. 2. (пејор.) попити халапљиво

(пиће), попити све (пиће). — Полока је

кило вина. Полокаше демиџану вина. Не

смијем ви пиће оставит, полокаћете га. 3.

пропити, прокоцкати. — Полока је сво

имање.

полопужат, -ăм, свр. покрасти, укра

сти више ствари истовремено. — Поло

пужаше ми сеоска ђеца сво грожђе.

полумента, -е, ж, темељ (куће или сл.

грађевине), подумента, фундамент.

полупежат, -ам, свр. покрасти. —

Полупежаше оне поличарице све по селу.

полутина, -е, ж, веће парче (об. меса).

— Иј те полутине и умири се!

получиват, -ујем, несвр. издвајати,

раздвајати, одвајати, разлучивати. —

Јесте ли получивали јагњад и овце још?

Нећемо јагњад и овце получиват, нека

јагњад посу е ћемо ону бољу морат про

дават.

получит, -учим, свp. издвојити, раз

двојити (нпр. овце и јагњад-сисанчад и

л.). — Получила сам јагњад и бвце ево

већ десет дана. Получићемо ми и Јагош

овце, нећемо их љетбс заједно чуват.

пољак, -а, м, чувар поља (некада је

то био посао који је плаћала држава,

евентуално село). — Пред рат смо имали

пољака у Загарач, добро је чува свачија

имања, али у грожђе (у вријеме када зpи

јева грожђе) није мога бес помоћи дру

гија.

пољана, -е, Ж. 1. равна површина на

којој нема траве нити др. биља, равна

чистина; уп. ледина. — Поваздан играу

на ону Пољану испред Задруге. 2. празан

простор, велика Површина. — Ничеса тун

нема до голе пољане. Соба ти је, брате,

права пољана, може се у њу обрнут коло

од сто људи, изр. остат на пољану оста

ти без ичега, наћи се у немаштини. —

Избачили су га искуће и оста је на по

љану, без игђе ичеca.

пољанчина, -е, ж. аугм. од пољана;

фиг велики (обично неискоришћени) про

стор, превелика просторија. — Ово ти је

пољанчина што си започео за клачницу,

то треба урадит ка што други праве —

неколико лаката. Никоме не бих река да

од соба у кућу гради пољанчине ка што

сам ја учинио.

поље(п)ше, прил. нешто љепше. —

Ми смо њих пољеше дочекали но они

нас.

поље(п)ши, -а, -é који је љепши од

онога с ким односно с чим се упоређује.

— Не прича, мало су пољепше Симове

лозе од ичија у Загарач.

помам, -а, м. помама, лудило; срџба,

оштра љутња. — Јеси ли чуја како је био

уфатио помам ону шћер Николину што

се била удала у Кчево? Ударио га је нече

сови помам, па туче ону несретну ђецу

низашто.

помама, -е, ж. махнитост, лудило;

велика љутња, срџба, помали. — Био је

изаша и свијести, помама га је држала
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више од годину, водили су га у Београд,

и сад је, да је бог, добро. Што ти је данас,

каква те то помама уфатила?! Чим види

некога да иде прео њиховија долина,

уфати је помама и трчи са косијером али

секирбм да се бије.

помаман, -мна, -мно плаховит, же

сток, жcустар, оштар, немиран. — Ода

мно нијесам видио помамнијега коња од

Зекана Станковога. Помамна ли су јој

ђеца, фала богу.

помамило, -a, c. махнитост, лудило,

срџба, помама; несташлук. — Фата је по

мамило кад види е су дошла код бабе и

ђеда ђеца од заве јој. Чим се уфате с дру

гом ђецом, стане их помамило око куће,

па се од њих не може живљет.

помамлук, -а, м. лудовање, махнито

вање, прављење лудости, махнитост. —

Што те јутрос уфатио помамлук, кои ти

је ђао?!

помамник и помамник, -а, м. човјек

који је помаман, мушка особа склона по

мамлуку, склона срџби. — Нећеш се,

чоче, удават за онога помамника! Вазде

је био помамник и манитов, ништа му се

не треба чудит и да кога убије.

помамница, -е, ж, помамна женска

особа, женска особа склона помамлуку,

срџби; плаховита и физички снажна

женска особа. — Пастушаста је она по

мамница, ови момчуљци треба да се при

пазе. Имаше жену помамницу, да те бог

сачува.

помамски, -а, -ö који се односи на по

малилук, на махнитост, који је помаман,

немиран, несташан. — Умирите се, ђецо,

што сте ударили у помамске ликове! До

фатила га је помамска уја, па му је свак

крив.

поманатит, -им, свр. потамњети,

поцрњети, добити лош изглед у лицу,

добити боју земље. — Од чеса си то по

манатио, је ли те сунце изгорело или је

што друго? Бљеше поманатио у образ ка

земља. Поманатиле су греде у кућу од

огња и дима. Од чеса је поманатила ова

бритва, фала богу. Брзо су поманатиле

стубе, биле су бијеле ка фој карте. Чим

се кота једанпут употријеби, поманати о

дима.

помањи, -а, -е који је мањи од онога

с којим се упоређује, мањи. — Помањи је

Милан од Бранка, Бранко је висок. Дако

ми даш једну помању бачву, нећу имат у

што држат оно мало вина што смечим.

помањкат, -ам, свр. нестати, поне

стати, зафалити. — Помањкало му је

пића, па је стално љут. Помањкаће ни

брашно брзо, мораће неко одит у млин у

Слатину.

поматрачит се, -им се, свр. посвади

ти се, рећи ружне ријечи (узајамно). —

Данас се поматрачише Саво и Периша,

свашто рекоше један другоме. Пома

трачићете се како сте паметни.

поматуфит, -им, свp. изгубити разум

и моћ расуђивања (најчешће од старо

сти), исхлапити; уп. оматуфит. — Пома

туфили су сви у кућу, не зна се које је

од којега горе. Поматуфиће ми они стар

ци сами.

помеђар, -а, м. сусјед у имању, поме

ђаш. — Ми смо с Илијом помеђари на

више мљеста, неколико долина ни се гра

ниче.

помеђаш, -а, м. сусјед у имању, по

међар. — Ти си у Долине помеђаш с Му

јом. Помеђаши су ми и Мујо и Нико, и

Милан.

пöмеђу, прил. између, међу. — Има ли

медника помеђу вашијех имања? Помеђу

нас је драчеви плот. Није помеђу нас ни

кад грке било. Чуо сам да има нешто по

међу вас двоје, је ли истина?

помес, -тем, свp. измести, помести.

помес се, -тем се, свр. помести се,

озепсти. — Помешће се данас она ђеца

за козама, ничим се нијесу покрила,

отишла су голија гњатова.
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помес се, пометем се, свр. збунити

се, омести самог себе. — Нешто се по

метох па не казах Јовану да си му

поручио да сутра сврати ко тебе.

пометеник, -а, м, човјек који се по

мео, који је промрзао. — Скупило се, мај

ко божа, онија несретнија пометеника на

врЧакора, па се тискау у ну кућицу, а и

у њу студено.

пометина, -е, ж. 1. кошуљица ембри

она у животиња, планцета. — Задуго

нијесам јагње могла да извадим испоме

тине, имало се, кукало, удушит. 2. фиr.

мушка особа лошег карактера, немора

лан човјек. — Рече ми она пометина да

треба да му врнеш неку наруч, бјеше из

гледа љут на тебе. Немоте оној пометини

дават овакву ђевојку, њој треба момак да

ваља.

помечит, -ечим, свр. попрштити; по

давити. — Помечила је крмача наћастро

је крмади.

помијетат се, -ијетам се и -ијећем се,

несвр. мести се, смрзавати се од хлад

ноће, расхлађивати се на хладноћи. —

Помијетам се за тијама овцама по цио

дан по брда. Уљежи у кућу, не помијећи

се наизван.

помилушит, -ушим, свр. помилова

ти, погладити (руком). — Ја га поми

луших, а он оће да ме угризе. Помилуши

ту мачку, да видиш како ће да ти преде.

помирит (се), -ирим (се), свp. изми

pити (се). — Одавно смо се ми помири

ли. Помирили су не рођаци.

помиса, -сли, ж, помисао, замисао,

примисао. — Ни помиса ми није дошла

да га је он укра.

помлатит, -ăтим, свp. I. 1. потући

(некога). — Помлатише не Талијани у ну

валу, изгибосмо. 2. грубо скинути плодо

ве. — Помлатио је неко све три трешње,

и гране је поломио. П. — се потући се. —

Помлатили су се данас и шакама и нога

ма, нешто су се закpвили.

помраза, -е, ж, неговорење, међусоб

на љутња, сукоб, омраза. — Дуго су они

били у помразу, све док их нијесу поми

pили рођаци.
-

помразит (се), -им (се), свр. посвади

ти (се); завадити (о трећем лицу). —

Помразише се данас ни те ни ове! По

мразила га је жена збраћом.

помршикат се, -ам се, свр. посвађа

ти се ријечима: уп. мpшикат се. — По

мршикаше се ка двије уČеђелице, свашто

један другоме рекоше.

помучикат се, -ам се, свр. посвађати

се ућуткујући један другога. — Због чеса

се оно онако помучћкасте ти и Зарија?

понађиват се, -ујем се, несвр. надати

се, више пута се надати. — Све сам се

прољетбе понађивала е ће ми кое доћ да

ми поможе што узрадит, али никога не

би. Понађивали су ти се стари цијеле

зиме, а тебе нигђе.

понапријед, прил. доста напријед,

доста испред, доста давно (у времен

ском и у просторном смислу). — Нијесу,

богоми, долазили от понапријед. Пона

пријед су пред вама, прошли су има ско

ро по уре.

понаредит се, -éдим се, свр. припре

мити се, уредити се. — Понареди се да

му врати ћотек, али га спријечише. Ђе си

се то понаредио, оли на пазар? Понаре

дила ми се шћеруна, оће на игранку.

понат, понта, м. бод, поен (обично у

игри карата). — Фирцик се игра у четр

дес поната а ајнц у двадес и један.

понеђеник, -а, м. понедјељак.

понешен, -а, -о који је умиљат, који

много воли, који је зависан од оних које

воли, који је благе нарави. — Понешени

су они сви једно за друго, то нигђе другб

нијесам виђела. Понешено је за чељади

ма ово пашче ка да је чељаде.

понор, -а, м. удубљено земљиште са

провалијом (или без ње) кроз коју вода
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продире у земљу; чест микротопоним. —

По загарачкоме пољу има више од дваес

понора. Кот понора око Калине јаме има

мо једну велику ливаду и на њу је вазде

добро сијено.

понудит, -им, свр. 1. учинити понуду.

2. повести бригу о болесној или немоћној

особи. — Понудите те син и снаха, не бој

се, нећеш умријет. Нема га ко понудит,

крепаће сам у пуну кућу.

понуђат, -yђам, несвр. 1. нудити. 2.

давати храну болесној или немоћној осо

би, уопште водити бригу о болеснику

или немоћној особи. — Понуђале су га

снахе, није му прет смрт фалило ништа.

Понуђа ми једна комшиница оно двоје

старија, нете код мене да дођу. Понуђаху

га шћер и снаха, али ништа не ије. Ко га

је понуђа по старбс.

понукат, -ам, свp. и несвр. (ређе) по

нудити, услужити. — Понукала сам им

ракију. Понукали су га до потоње уре.

поњава, -е, ж, сукнени (ткани) покри

вач, сукнено ћебе (више се не израђује).

— Покривали смо се поњавама, није било

декица ни јоргана.

поњавчина, -е, ж. аугм. од поњава,

груба поњава. — Бљеше га покрила нека

квом поњавчином, то чељаде не би мет

нуло ни на маску.

поoрит, -а, -о који је погодан за ора

ње (о земљи). — Сва земља у Почкаље је

поoрита, тун може орат ко и мало зна да

öpe.

попас и попасак, -ска, м. вријеме

прије подне када се стока дотјерује са

испаше (на мужу, пландовање и сл.); са

ма та паша; уп. струга. — Дођи у попас,

па ћемо играт карте до пуштега. Јесте ли

их пуштали на попас? Немо краве

доћериват на попасак нб их свежи. Око

попаска сунце одскочи око три конопа.

Попасак је вријеме кад сунце одскочи от

прилике два конопа. Врни их на попасак

раније, оћемо да их муземо.

попас, -aceм, свр. почупати сву тра

ву, или друго ситно биље, попасти. —

Попасле су ми туђе краве умертин. Неја,

попасоше овце шеницу! Попасле су моје

краве љетос доста ливада.

попериват (се), -ујем (се), несвр. на

мијештати (ce) као циљ, истицати (ce).

чинити (се) виднијим. — Он вазде долази

ка да неће, а ти му се сваки дан ка

случајно поперујеш, само да те види. По

Перивала је вазде робу на они коноп да

се боље види, па се сад чуди што је неко

укра с конопа наљешу Мићову кошуљу.

поперит (се), -им (се), свр. намјести

ти (ce) као циљ, поставити (се) на ис

такнуто мјесто. — Поперио си се тун,

не видим ништа о тебе. Попери ми нешто

да провам лбвницу.

поперчинат се, -ам се, свр. потући

се чупајући се за косе, посвађати се. —

Поперчинаше се јутрбс оне двије пред

десеторо чељади, те бруке и срамоте.

попица, -е, ж, лутка. — Ка сам ја

била мала, ми смо ђевојчице саме прави

ле попице откаквија старија крпа и вуне,

а сат се купују у град оне лутке, но ни

јесу лијепе ка наше попице. Бљеше Нов

ка уредила унуку ка попицу и повела је

у задругу да јо је виде.

попичак, -ичка, м. (пејор.) мали поп,

поп који не заслужује то звање. — Није

то био поп нб попичак, јадан и невољан,

није умио ништа да чини.

попиш, -а, м. мокрење. — Ајте, ђецо,

на попиш, па да лијегате! Ћут, бестијо,

не смијеш сам поноћи на попиш ижљећ!

Пбђосте ли на попиш?

попишов, -а, м. мушко дијете које

мокри у сну; плашљивац, мушка некарак

терна особа, јадов, слабић. — Муч, по

пишове, ти не смијеш ижљећ сам да

пишаш а некмоли да се јуначиш! Која би

поштена ђевојка узела онога попишова!

попишуља, -е, Ж. 1. женско дијете

које мокри у сну. 2. (најчешће пејор)
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женска особа, особито дијете. — Ајде,

послуша ме, мамина попишуља. Родила

ce Jбшу попишуља, то му је трећа. Има

ли ђеце? Има двије-три попишуље. Пуна

му је кућа попишуља, нема ниједног

ђетића. 3. (пејор.) женска особа лоших

особина (моралних прије свега). — Не пo

мињи ми ону попишуљу попишану, вода

је понијела. Оћера ону попишуљу!

Дошла му некаква попишуља и свијета.

Срете ме она попишуља, згадило ми се.

поплаћи, поплаћа, м., pl. t. табани.

— Све сам на моијама поплаћима одила

једном неђељно у Котор у трговину.

попљење, -a, c. стицање поповског

чина. — Радуле је учио ону богословску

школу, но никад није мислио на попље

ње, стио је да бидне учитељ.

поповство, -a, c. поповски чин, поло

жај. — Њему, изгледа, не треба попов

ство, на друго он мисли.

поподит, -им, свр. направити под, па

тос, попатосати. — Поподио сам ону

мању собу, а вељу ћу потље. Поподили

су салу у Задружни дом, сад је фина.

попосат, попосем, свр. подојити (ce),

посисати. — Попосала су телад краве,

нећеш имат што помус.

попрашит, -ашим, свр. 1. посути

прашак по површини. 2. ситно попрска

ти пахуљицама (о снијегу). — Није па,

само је попрашио. 3. окопати (мало) ку

куруз, кромпир и сл. — Попраши оно ма

ло умертина!

попрдуља, -е, ж. (пејор.) брбљива

женска особа. — Само ти слушај ону по

прдуљу дома, па ћеш фино проћ у

друштво!

попречке, прил. попречице. — Како

не знам Котор, више пута сам га проша

уздуж и попречке. Што нб иде они пас у

банду, попречке?

попријеко, прил. 1. укосо. 2. Љуто,

изазивачки, непријатељски (гледати). —

Одамно се ми гледамо попријеко. 3. (у

клетви) наопако, уз зло. — Попријеко ти

дневи одили!

попримаћ (се), -кнем (се), свр. при

маћи (се), приближити (се) (обично у

емоциона (ном совору); уп. попримицат

(се). — Немо које да се попримакне они

јама смоквама док не здрену, руке ћу му

oćећ! Попримакни томе ђетету столицу,

видиш ли е не може дофатит с трпезе

НИШТа.

попримицат (се), -чем (се), несвр.

примицати (се) (обично у емоционалном

говору); уп. попримаћ (се). — Ништа се

немо попримицат, нећеш добит ниједну,

ка смо те молили, нијеси стио да се ти

попнеш на крушку но сам ја стара морала

да се пењем.

поприčетит се, -им се, свр. присјети

ти се. — Поприčети се ђе си га оставила.

Поприčетио сам се е нијесам узео таку

лин на по пута до Града.

попритегнут, -егнем, свр. причврсти

ти, стегнути јаче. — Попритегни мало

та каиш, фиг. не дозволити (некоме) пре

више слободе. — Попритегните ону ђецу

ë сте их распуштили.

попритезат, -ежем, несвр. стезати,

причвршћивати, јаче притезати, у више

наврата притезати. — Попритежи

чешће ови коноп, да се не отовари. По

притеза сам га, али није помогло фиг. не

дозвољавати (неколе) превише слободе.

попруг, -а, м. платнени, кожни или

сл. појас којим се веже самар на коњу

или магарету испод трбуха, кајас. —

Притегни попруг коњу да му се не пре

врне самар. Попруг на моје магаре је од

уривка. изр, притегнут попруге) спреми

ти се (нпр. за напоран пут). — Притегни

попруге, имаш далек пут.

попрштит, -им, свр. погазити, по

гњечити. — Попрштила је крмача ногама

четворо гудади, живо је остало само тро

је. Нечије краве су попрштиле све оне

саднице на долину.
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попута, -č, ж, невријеме, смута, олу

ја. — Ника такве попуте у Загарач није

било: вљетар, град, грмљaвинa, грожђе је

потпуно и за три године уништила.

попутит се, -утим се, свр. упутити

се одређеним правцем (којим се обично

не иде), проналазити и пронаћи нови

пут, нови смјер, правац, пропутити. —

Чујем е јој се она најмлађа што је у Бе

оград попутила злијем трагом. Некакви

врџопци ео некб доба попутили се прео

онија ливада поред грожђа, а тудијен ни

кад није било ни стопника.

порастат, -ăстам, несвр. расти. —

Порастау у Драга двијете лијепе ђевојке.

порат, порта, м. пристаниште (ријеч

донесена из печалбе са Запада). — Прича

ми је ђед Милован е су их Французи

дочекали кот порта у Солун, ђе се наго

милало било више о десе бродова и иља

де војске. Јесу ли срушили они стари по

рат у Бар или још пристају вапори уж

њега?

порећ, -чем, свр. негирати. — Поре

кла је да је она то узела. Порека је све

што је пријед каза.

порефенит се, -им се, свр. дати ре

фену (улог) за заједнички трошак, уло

жити једнако у циљу стварања фонда

за неки посао. — Порефенили смо се за

наћас да играмо у Васа, дали смо сви по

иљаду динара, па ће бит и да се ије и да

се пије. Порефенисмо се и кренусмо с

игрбм.

поријечат се и споријечат се -ијечам

се, свр. посвађати се, измијенити оштре

и свадљиве ријечи с неким. — Пори

јечасмо се јучен ујутро Милена и ја

жестоко, неће ве више дират. Око чеса

се спориjeчасте ти и Марко у Задругу.

порицат, -ичем, несвр. негирати. —

Ништа немо порицат, све си то река пред

људма.

поробит, -öбим, свр. 1. заробити; по

хапсити, позатварати. — Поробисмо та

дер Њемцима више от по чете, потље смо

их мијењали за наше што су их они били

заробили. 2. окупирати. — Овођен ми ни

јесмо били поробљени, никад Турци ни

јесу кретали овамо.

пород, -а, м. потомци. — Јес умро

млад, али је диван пород оставио. Лако

се њему поносит с породом ка су му си

нови онакве делије.

породиља, -е, ж, жена која је роди

ла; уп. родиља. — Ш њом бљеше у собу

још пет породиља, замисли— свака је ро

дила сина.

порозгат (се), -ам (се), свр. постави

ти розге уз лозе, побости розге у земљу.

— Прољетбс смо порозгали све лозе но

вијама розгама. Порозгале су се већ

свачије лозе. |-

портик, -а, м, ходник. — Прво се ула

зи у портик, па отoлен у собу, а на дру

страну је кужина.

порумењет, поруменим, свр. поста

ти румен, застидјети се. — Јеси ли ви

дио како је порумењела ка си је пита што

се не удаје.

порција, -е, ж, војничка посуда за ис

храну (војнички тањир), количина нечега

која може стати у порцију, одређена

количина. — Мираш је вазде у војску

мога да изије по двије порције јела. На

пунила ми је пуну војничку порцију

брашна, то ми је ваљало.

пос, поста, м. и пости, пости, ж., мн.

пост, пости. — Вељи пос сви постимо.

Оно се Мијо роди уз Вељи пос, колико

се ја čећам. Било је то некако уз Веље

пости. Донијећу ти га око Вељија пости.

Између покладњија и ускршњија пости

свега је неколико дана.

- ***

посабијат (се), -ијам (се), свр. прити

јеснити (се), натрпати (се). — Што сте

се посабијали сви на та кревет? Посабите

у торбе, нека све стане.

посабит (се), -јем (се), свр. притије

снити (се), јаче сабити. — Посабите се
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тамо да сви Čедемо. Што сте посабили

ђецу на та кревет! Посабише се сви у ка

мион и бјдоше. Посаби по кутијама.

посад, прил. по сада, убудуће, одсада.

— Посад ти више нећемо додит, не бој

се! Посад ћеш слушат свекрву, мајку за

борави.

посакат се и посекат се, -ам се, свр.

порвати се, направити гужву, метеж.

— Посакаше се онођен прет свијама, ћаху

се уфатит у кости нб их раздвоише.

посакриват се, -ивам се, свp. скрити

се (о мноштву). — Ка дођоше Талијани,

неки се посакриваше у шкрипине од

Гарча.

посалиџат, -ам, свр. поплочати. —

Посалиџа сам обор, оћу да га бетонирам.

посан, -сна, -сно 1. који није мрсан,

који у себи нема масноће. — Донесе уз

ракију некакав посни сир, па се љуђи

брзо опљанише. Нешто је Шаруљи ове

године варевина поснија нб пријед. 2. ко

ји је сиромашан, који у себи нема вријед

ности, или има малу вриједност (обично

о земљи и имању). — Она долина је доста

посна, не треба тун очекиват род. Ођен

смо от свачеса посни.

посат, посем, несвр. сисати, дојити.

— Неће онб малб јагње да посе, крепаће.

Посе туђу мајку. Никола је поса мајчину

сису све док је напунио четири године.

посвоит, -öим, свр. освојити, заузе

ти, отети. — Мало по мало па ће ти по

своит по оне долине, сваке године

помиче медник на твоју.

посвојче, -ојчета, с. зб. посвојчад

усвојено дијете. — Мићо и Стане нијесу

имали ђеце, па су узели неко посвојче.

Није јој оно син но посвојче. Обоје су им

оно посвојчад.

посеирит се, -им се, свр. пошалити

се. — Посеирисмо се наћас добро. Посе

ирила се с онако озбилнијем чоеком, пла

тиће она Тб.

посекат се и посакат се, -ам се, свр.

порвати се, направити гужву рвајући се

и гурајући се. — Све је било фино док се

не посекаше и потукоше.

посеок, -а, М. Мањи ЗаселаК.

посер, -а, м, пражњење цријева, „ве

лика нужда“. — Немау онамо нужника,

па на посер иду у шипковине.

посеруља, -е, ж, нечиста женска

особа; некарактерна женска особа; уп.

говнуља. — Таквога некарактера и такве

посеpyље нећеш наћ у девет села.

посигурават, -јем, свp. и несвр. по

спремити/поспремати (стоку, кућу и

сл.), завршити/завршавати одређени по

сао. — Прво посигурајем па онда идем у

ćедник. Посигуравасте ли живо још? Све

сам посигуравала окб живога, сад могу

мирно одит на čедник с осталијама.

посигурат, -ам, свр. поспремити. —

Кат посигураш кући, дођи да поćедимо.

Доћу кат посигурам живб.

посијецат, -ијецам, несвр. 1. подсије

цати. 2. коло од жрвња односно воде

нично коло назубљивати чекићем да бо

ље меље. — Ми смо прије плочу од

жрвња посијецали сваке године једном

или дваш. Нема више ко да посијеца мли

нове. 3. правити конструкцију крова. —

Ко ти је посијеца појату?

посилит се, -им се, свр. појуначити

се, осоколити се, охрабрити се, одважи

ти се, уобразити се. — Посилио си се

што ти је тун брат, а показаћу ја тебе кад

биднемо сами. Посилио се што га

помажу власти, па пршти сиротињу.

посипање, -а, с. гл. или, од посипат

(се) 2. — Требало је у вријеме посипања

лоза да у поспу метнеш нешто од онија

öтрбва против пепела.

посипат (се), -ипам (се), несвр. 1. по

сипати (ce). 2. посипати лозе раствором

плавог камена или сл. заштитном теч

ношћу. — Сутра ћу да посипам лозе, је
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ли ти зафатна она бачвица за поспу. Кат

се посипау лозе први пут?

поскапават, -јем, свр. поцркати, по

мријети, доживјети тешке тренутке

(о више особа); уп. поскапат. — Поскапа

ваће она ђеца! Чува се да тамо не поска

павау та чељад од глади. Поскапаваше ка

риба без воде.

поскапат, -ам, свр. помријети, поу

мирати; доживјети тешке тренутке (о

више особа); уп. поскапават. — Поска

паше говеда без воде. Понеси нешто, по

скапаће косци од глади.

поскок, -а, м. врста змије отровнице.

— Овудијен су најопасни поскоци а оста

ле змије — како која.

поскус, -убем, свр. почупати, ишчу

пати. — Поскуби ми ове длачице. Поску

бла сам кочање откупуса. Поскубоше ти

говеда све засаде. Бјеху поскубли оне

колчеве из маргина.

последњбм и пошљедњбм, прил. по

следњи пут. — Пошљедњом су га, веле,

виђели јесенас ка се здизало с Лукавице.

У нас је био последњом око Ускрса.

послијед, послиједачке и послије

дачкле, прил. послије. — Немо послијед

да ме кривише ти нијесам да да идеш,

нб се спреми и ајдемо.

пословат, -ујем, несвр. радити, зани

мати се неким послом, обављати кућне

послове. — Откад је невљеста дошла, све

по кући послује, а ја одмарам. Никола

нешто пословаше у долине а кући бљеше

само Јована.

послух, -а, м. послушност, лојал

ност. — Од најмлађе снахе немамо ника

квбга послуха, откад је дошла у нашу

кућу, ради како оће.

послушан, -шна,-шно који слуша, ко

ји је доброћудан, добронамјеран (о дје

тету). — Напослушнија ми је она најста

pија, све ми ради.

послушат, -ам, свр. 1. ослушнути,

прислушнути. — Послуша што причау,

па ми кажи. Послушај да не иде ко отуд.

Послушали смо чује ли се ко у кућу, па

смо онда уљегли. 2. учинити услугу, ура

дити нешто што се тражи, обавити

неки посао на нечији захтјев (најчешће о

дјеци). — Оћах послат дијете да поручи

Милени да дође, и, тако ми бога, не шће

ме послушат. Олиме послушат нешто, па

ћу ти дат два динара. Ако ме не по

слушаш, нећу ти ништа куповат. По

слушај мајку, не ваља бит непослушан.

послушник, -а, м, онај који је по

слушан, који слуша: полтрон. — Немам

ја послушника ни кот коега од мое ђеце.

Био је послушник свакој власти, а сад ми

се фали своијем јунаштвом у рат.

послушница, -е, Ж. 1. женска особа

која је послушна, која слуша (и прихвата

захтјеве других). — Милица ми је најбо

ља послушница од ђеце. То је мамина по

слушница, а не она неваљалица непре

твбрна. 2. слушкиња. — Наша сам онија

ма старчевима једну послушницу, дако

их припази, добра је ђевојка.

посмириват, -ујем, свp. и несвр. оба

вљати/обавити одређене послове у до

маћинству у одређеном периоду. — Кад

посмирујем живб и осталб у кућу, сваке

ноћи ојдем код Анђе и поседим. Стижеш

ли да посмирујеш толико работе ка ти

нико не помаже? Посмиривала сам ја све

до мрака и ка смо имали по сто брава у

крдо.

посмирит, -ирим, свр. обавити одре

ђене послове у домаћинству у одређеном

периоду. — Посмирили смо живб, вечера

ли смо и сад можемо на čедник. Ето ме

чим посмирим краве. Јесте ли посмирили

то имање још?

посмрзават се, -јем се, свp. смрзнути

се (о мноштву). — Посмрзавате се она

ђеца данас по овоме кијамету.

посмрче, -рчета, с. дијете рођено по

слије очеве смрти. — Бајо је посмрче,

отац му је умро таман три дана пријед

нб ће се он родит. |
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посно, прил. сиромашно, сиротињ

ски. — Посно они дочекују свакога ако

није какав главар.

поспа, -е и поспе, ж. смјеша воде и

неког хемијског средства којом се поси

пају лозе у циљу заштите (нпр. плава га

лица, сумпор и сл.). — Направио сам по

спу от коњскога камена и у њу дода мало

сумпора, боље ће се тако чуват лоза от

свачеса. Поспа ми је била, изгледа,

прежитка те није помогла лозама.

поспрд, -и, ж, подспрдивање, подсми

јех. — Не могу више подносит њезине

свакодневне поспрди, вазде на рачун дру

гбга.

поспрдан, -дна, -дно који се подсмје

хује, који има изглед онога који се

подсмјехује. — Виђела сам ја његов

поспрдан изглед, није ми мога умаћ.

поспрдиват се и (ређе) поспрђиват

се, -ујем се, несвр. подсмјехивати се, гру

бо се шалити на нечији рачун, подруги

вати се. — Видиш ли, јадо, е се с тобом

поспрдују! Само се ти поспрдуј, а

виђећеш што ћу учињет. Поспрдује се

свакоме, а себе не види. Поспрдивала се

свијема и остала неудата. Кад је била

ђевојка, све му се поспрђиваше, а сад му

је жена, па га чува о другија. Никоме се

не ваља поспрдиват кад је болесан, е сла

ббс свакога може снаћ. Немо се ти њему

поспрдиват, фино је то момче, иако је си

ромашан.

поспрдица, -е, ж, увредљива ријеч,

непријатна шала на нечији рачун, често

изражена алузијом. — Није, вала, покој

ница никад могла бес поспрдица, ако се

није могла коме другбме поспрднут, мо

рала је себе или своијема.

поспрдно, прил. на подсмјешљив на

чин. — Збораше ли оно о Јанку Милица

онакб поспрдно.

поспрднут се, -нем се, свр. подсмјех

нути се, нашалити се грубо на нечијира

чун, увредљиво се нашалити. — Поспрд

ну ли се оно тебе данас Милија? Поспрд

нули су се с нама гадно. Данас му се на

коференцију грдно поспрднуо, посвадиће

СČ.

посрамотит се, -öтим се, свр. попсо

вати се међусобно (о најмање двије осо

бе). — Синоћ се на коло грдно посрамо

тише Зарија и Никола, умало се не

побише. Посрамотили смо се неки дан на

паéе обојке, нијесмо ниједан бирали ри

јечи.

посрат (се), посерем (се), свр. обави

ти велику нужду, уп. усрат (се). фиг.

уништити, упропастити. — Сваку рабо

ту он посере.

посpкат, -ркам, свр. кашиком поје

сти течну храну (супу, млијеко и сл.). —

Јесте ли посркали сву варавину од ју

трошње муже?

посро, -а, м. плашљивац, кукавица.

посpбња и посрота, -е, м. јадан, не

угледан човјек, некарактеран човјек, ку

кавица. — Нема у њега друга, посрбња

прави. Виђех је с ониjeм посротбм.

постав, -а, м. платно за поставу;

танко платно (нпр. за кошуљу и сл.). —

Издро ми се постав на капот а не може

се закрпит. Направила сам два-три лен

цуна од онога шаренбга постава што ми

је послала Вера.

постава, -е, ж, платно које се ушива

у дјелове одјеће од штофа или другог де

бљег материјала.

постављат, -ам, несвр. (осим уобича

јених значења) изр. постављат лозе ста

вљати розге (сохe) уз лозе како би уз њих

расли млазеви. — Јесте ли још поставља

ли лозе? Поставићу све лозе багремови

јама розгама.

постарат, -ам, свр. остарити. —

Одавно нијесам виђа Николу, бљеше до

ста постара.

постарат се, -ам се, свр. побринути

се. — Постара се ти о ђеци па ти нека
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остали послови! Да се о њему нијесу по

старале комшије, црка би.

постарбс, прил. у старости, под

старе дане, подстaрoст. — Остали су

постарбс на ништа без ништа, све су им

разнијели рођаци. Не продаи то, јадна,

што ћеш постарбс”

постаћ, -кнем, свр. подстаћи, нагово

pити. — Постакни мало та огањ, смрзо

смо се! Не би се он ćетио нб га је поста

кла она калијежница, њој свашто пане

нам. Пoстичу га стари а он се не би

свађа.

постаћ се, -кнем се, свp. спотаћи се.

— Умало се не постакох на ону жицу што

си је онако ниско разапео између слива.

Постакла сам се на један кам и треснула

сам колико сам дуга и широка.

постида, -е, ж. стид, застиђе. — Оно

што су урадили у Брда ови наши је права

постида за цијелб племе. Он није био син

и брат нб постида за фамељу, и лажа је

и кра, и свашто друго чинио.

постопица, -е, ж. стаза, путељак ко

јим могу ићи само пјешаци, стопник. —

Знадите да овудијен никад није било

пута, само је била постопица за оне кои

пролазе до лоза на долине.

постриж, -а, м, и -и, ж, вуна која се

добија од стриже оваца, вуна која је до

бијена дјелимичном стрижом (доњих

дјелова овце, око репа, врата и сл.). —

Од онога пострижа ваљау само уpивци

или какве чарапчине, а не фањеле и што

друго. Слаба је ове године била постриж

од оваца.

пострић (се), -ижем (се), свp., 3. л.

мн. през. постригу (се) и пострижу (се)

подстpићи (се), подшишати (се), скра

тити косу или длаке животињи (вуну

овцама, гриву или реп коњу и сл.). —

Јучен сам постpига све овце. Пострижи

томе маломе ту космyрачу, не може гле

дат од ње. Постpига сам Вранцу реп, а

длаке ћу за гусли.

посукат се, -учем се, свр. узврпољити

се, узмувати се, узврлудати. — Те јесени

се по Загарачу бљеху посукали некакви

непознати људи, па нико није смио пи

снут.

поćедак, -тка, м. сједјељка, сједник,

посијело (обично краће траје од сједни

ка). — Сваке ноћи смо цијеле зиме одили

пöнегђе на поčедак, час код једнога час

код другога.

поćедочит, -им, свр. посвједочити. —

Неколико људи је поčедочило да је он та

дер био у војску.

поćеђет, -ěдим, свр. посједјети, мало

сједјети. — Ојдох, поčеђећу мало код

Илије.

поćек, -а, м. вријеме ујесен када се

коље стока за зимницу; са 1. чин клања.

— Дођите јесенас кад буде поčек, а биће

и вина. Неђеља је фина за поčек, а изгле

да ће и вријеме бит добро.

поćepиат се, -ам се, свр. посвадити

се, попсовати се. — Поčерпаше се јутрбс

на долину Јаница и Марија, свашто су

једна другој рекле.

поćетит, -им, свр. (новије) посјети

ти. — Само сам га једном посетио у бол

ницу.

поćећ, -чем, свр. 1. посјећи. 2. убити

(нарочито сјечивом, при чему се сјекла

глава убијеног). — Ђед му је поčека три

Турчина. Поčека је пријед нб ће погинут

два аустринска војника, те се осветио. 3.

много ражалостити. — Поčекла га је

смрт јединца, па ни црни ни бијели. По

бљегла му је шћер с једнијем Циганином,

то га је поčекло.

поćећиват, -ујем, несвр. (новије) оби

лазити, посјећивати. — Сваки дан су ме

поćећивали док сам био у болницу.

поćечен, -a, -o 1. посјечен. 2. који је

ожалошћен, који је скрхан тугом, који

је остао без најмилијих. — Смрћу Мило

радовом Новка је била поčечена ка ијед

на мајка. Унесрећен је и поčечен од ђеце.
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поćечит, -а, -о оштар, који добро си

јече (обично о оруђу). — Поčечита ти је

ćекира, ваља пара. Има сам поćечит ко

сијер, нб ми га ђеца спешигаше.

пот, -а и пота, м, зној. — Сва ми је

кошуља мокра от пота. Цијелбга ме об

лио пот док сам ижљега уз ову страну.

потад, прил. послије тога, иза тога.

— Потад ми више нијесу додили, миран

сам од њих.

потаја, -е, ж, тајност, нешто што

је скривено. — Све је радила у потају от

свија нас, па смо се добро изненадили.

Извадио је шиш испотаје и убо га прао

у дроб.

потајно, прил. тајно. — Потајно је

утекла за онога Љешњанина, нико јој ис

фамеље ништа није зна.

поталаушит се, -им се, свр. притаји

ти се, прикрити се, правити се неин

формисаним о нечему. — Поталаушила се

иза стога и ништа не збори, а ми је

тражимо. Чува се ње ка се поталауши, та

дер нешто пакосно спрема.

потан, -тна, -тно ознојен, мокар од

зноја, пота. — Цио сам потан, морам се

истрљат ракијом да ме не уфати прехла

да. Мене су и ноге потне.

потапат, -апљем и -апам, несвр. 1.

стављати у течност. 2. савијати издан

ке биљке и тако их савијене укопавати

у земљу да би се изданак појавио даље

као нова биљка (то се обично чини са

лозама, каткад са смоквама а ређе с дру

гим воћкама); уп. погријебат. — Потапа

сам једно десет брдуна на Бобовиште,

öћу да обновим за двије-три године све

оне редове онбњен. Ове двије смокве што

iимау најзеленије листове су погребуше,

потапа сам их ономланик.

потегнут, -егнем, свр. 1. повући. —

Потегни мало та коноп да измјеримо

дужину. Потегни га на ову страну! 2. по

пити. — Потегни кои гутљај ове ракије.

Потегнусмо из боце све што бјеше. 3.

предузети, донијети одлуку. — Потега си

тблики пут да би ме видио, фала ти. По

тега сам да купим једну ливаду од

Мишка. 4. изнијети на видјело. — Ка сам

га довео у шкрипац, потеже он ону нашу

слабос, те сам мора престат.

потезат, -ежем, несвр. 1. потрзати,

вадити (нпр. оружје, или аргументе). —

Нико од њих није ни проба да потеже

оружје. 2. вући с напором, развлачити. —

Потезали смо жицу за струју. Што поте

зау конопе пред задругу.

потенчит се, -енчим се, свр. 1. повали

пирити се. — Јеси ли чуја како се по

тенчио, па су одили на гроб да му забију

глогови колац. Потенчио јој се био све

кар, па је чувала ђецу да јбј их не закоље.

Потенчио се, веле, ćyтридан пошто су га

укопали, и ноћу је напада своју чељад.

Потенчио се, дабогда, какав је! (клетва)

2. фиг. дићи се послије тешке болести,

„дићи се из мртвих“, оживјети. — Ми

руна се, ето, потенчила послије онакве

слабости, са се може удат.

потепат, -ам, свр. лијепим ријечима и

гестовима показати наклоност (обично

према дјетету), помилушити. — Потепај

мало томе ђетету, неће ти перјаница от

пас. Ништа му нијесам учињела нако што

сам му мало потепала, а оно се расплака,

не познае ме.

потећ, потегнем, свр. 1. потегнути,

повући, подигнути. 2. потргнути, изва

дити (нпр. оружје, аргумент и сл.). —

Потега је Бранко био нож на оне момке,

нó га не пуштисмо. 3. фиг. попити у већој

количини (о алкохолу). — Изгледа си

мало више потега из бачве. 4. прихвати

ти се посла, обавезе, предузети, анга

жовати се. — Нико није стио потећ ка

се радило а сат сви доде на готово! По

тегни мало и ти, немо да ти ови старчеви

раде а ти да скиташ!

потећ, -чем, свр., импер. потеци и

потечи поћи, кренути, појурити, пожу

pити, потрчати, стићи. — Потеци за
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кравама е ће на умертин Потекоше људи

и села те утулише огањ и спасише кућу.

Таман се Турци одморили а ми потеко

смо на њих и оћерасмо их. Ја потеци за

њим, кад — он се скрио одмах тун, за по

јатом.

потеченик, -а, м. вампир. — Ето,

вели, у гробље потеченици играу коло.

Доша ми у сан некакав потеченик, стра

вила сам се. Потеченик је само једна

мјешина. Али не знаш што је потеченик

— то је тенац, ка се неко из гроба по

тенчи. Претворио се у потеченика е је

био здувач. Потеченици вазде ноћу дола

зе и пију крв чељадма. Пријед је било по

теченика и свакаквија чудеса, а данас

нико ни у што не вљерује. Ка се поте

ченику пободе глогови кблац у гроб, он

се више не може јавит.

потијецат се, -ијечем се и -ијецам се,

несвр. поново се парити (о кози). — Сла

бо се текла прије двије неђеље, па се по

тијече.

потит (се), потим (се), несвр. знојити

(се), замарати (се). — Ја се лако потим

и зими и љети, не могу да издржим ни

најмању врућину. Што потиш џабе те во

лове, јадан?!

потказат, -ажем, свp. тајно нешто о

некоме рећи, открити нечију намјеру,

проказати, оштијати. — Потказале су га

комшије да је укра државне паре. Ако ме

поткажете, никат с вама нећу више одит

у друштво.

потказиват, -ујем, несвр. проказива

ти, износити о некоме тајне (истините

или лажне) податке. — Потказива је он

партизане у рат, па су му запамтили. Не

ваља да учитељу потказујеш другове, то

није лијепо!

поткастрит, -им, свр. подсјећи. —Пот

кастри оне доње гране на крушку да јој се

крошња не шири, нб нека расте увис.

поткачит, -им, свр. П. поткупити, на

пасти, заокупити, потјерати. — Добро

га је судија поткачио, поће у затвор. Гад

но га је поткачио неки друг из предузећа,

па су га отпуштили, а ништа није био

крив. П. — се 1. завадити се. — Припази

довечен да се не поткаче Милан и Саво

e су нешто љути један на другога. 2. пот

копати се некоме, заокупити некога. —

Поткачили су му се, овога пута се неће

ћзвућ.

поткомандијер, -а, м. замјеник ко

манданта. — Блажо је био командијер на

Тарабош а има је неколика поткоманди

јера.

поткомандијерство, -a, c. положај

замјеника команданта. — Командијер

ство су држали Беговићи а они поткоман

дијерство.

поткопават се, -јем се, несвр. спре

мати коме подвалу, замку. — Стално му

се поткопавау комшије.

поткопат се, -ам се, свp. спремити

коме подвалу, замку, припремити подва

лу. — Он је, вели, добар ђак, нб су му се

поткопали неки професори, па му не дау

мрднут. Био ми се поткопа један водник

да ме оћера у затвор, али нијесам био

крив, па ми није мога ништа. Не би је

казнили, нб јој се био поткопа један

удбаш,

поткопиштит, -иштим, свр. подухва

тити, обузети (о смијеху). — Ка су чули

што је учинио, све их је поткопиштио

смијех, е су знали да су му подвалили.

поткрпит, -им, свр. подмирити, из

мирити дуг, достајати. — Поткрпићу

прво све дугове, па ћу онда куповат.

Неће те за то поткрпит ни два мелеона.

поткураживат (се), -ујем (се), несвр.

подстицати (се), охрабривати (се). —

Не поткуражуј ту пашчад! Немо да те

поткуражују они поганови на злу работу,

нб припази што радиш. Пред борбу су се

вазде поткураживали ракијом.

поткуражит (се), -ажим (се), свр, до

бити кураж, окуражити (се), подстаћи
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(се), ободрити (се), охрабрити (се). — Не

би Милан сам нб га је поткуражио ови

стари. Кад му дође брат, он се потку

ражи.

поткусит, -усим, свр. прекратити,

поткратити. — Млого си ми поткусила

ове ногавице, бите ми гаће кратке. Пот

куси му ту косу све до уши. Неко је пот

кусио реп овоме пашчету. Поткуси ту ко

суpину мало, ето те ка испећине.

потлашњи, -а, -е посљедњи, задњи. —

У потлашње вријеме почео је да забора

вља све што је било пријед. Нећу та ме

не нашла потлашња ура!

потлеуша, -е, ж. мала и неугледна

кућа, потлеушица. — Живи у некакву по

тлеушу, а има богато имање, мога би па

лац подић, али тако је навика.

потлеушица, -е, ж. мала и неугледна

кућа, потлеуша. — Испод веље куће је

једна потлеушица, Марија је у њу умрла.

Подига је потлеушицу на оно мало земље

што му је дала општина, нема му ђе лећ

оно пешесторо ђеце.

потље, прил. послије, касније, након.

— Не могу са, доћу потље. Доћемо по

тље, ка спратимо живб. Потље он рече

како се нијесмо ни о чем договбрили.

Удала се потље у Кујаву, а прво је била

у Пјешивце. Није могућа конструкција

пошље + 2eнитив, ТИПа: Доћу потiље ње

га. У овом случају потље бива замијење

но прилогом послије: Доћу послије њега.)

потољагат се, -ам се, свр. потући се

тољагама, потући се уопште. — Да си

видио како се синбћ потољагаше Мијајло

и Никола, мајко божа, умало што не раз

бише један другоме главе.

потоњи, -а, -é посљедњи. — Кои

бјеше они потоњи с вама? Дошла му је

потоња ура. Потоњега рата смо били

бђен.

потопит, -öпим, свр. 1. прекрити

течношћу. 2. савити изданке биљке

(обично лозе или смокве), укопати их у

земљу и врхове оставити као изданке од

војене од биљке; уп. погрес. — Све оне

лозе што сам их потопио ланик ове го

дине су родиле. Ове млазове ћу да пото

пим е ћу на ву долину да направим ред

смокава.

потпар, -и, ж. листови дувана са дна

струка који се први беру (први и зрије

вају; од њих је дуван мекши него од ка

снијих берби). — Среза сам мало дувана

от потпари да виђу оће ли ваљат што Ду

ван от потпари је мек, за лулу је. Имам

неколико гривања потпари, а остале су

натпар и средина, бирај коју ти је воља.

потпетит (се), -етим (се), свр. 1. ис

кривити пету на ципели, подврнути зад

ни дио ципеле (онај изнад пете) или обуће

уопште. — Потпетио си ове ципеле, а биле

су лијепе. Брзо ће ти се потпетит цревље

ако тако биднеш скака. 2. спремити замку,

поткопати се. — Били су му се потпетили

да га ишћерау с посла,

потпира, -е, ж. оно чиме се залаже,

потпирује ватра. — Дода ми ту потпиру,

öћу да наложим огањ.

потпириват, -ујем, несвр. 1. запаљи

вати ватру, потпаљивати, ложити, на

лагати ватру. — Не потпирујемо га у

наш дом ео више од мљесец дана. 2. фиг.

подстицати, изазивати. — Што потпи

рујеш свађу међу том ђецом, бес тебе

бљеху мирна.

потпирит, -ирим, свр. 1. подложити,

наложити, упалити ватру. — Потпири

лита огањ више, е ћемо се смрзнут! Трчи

кући и потпири огањ, требаће нешто сва

рит за ручак е ће Радован доћ гладан з

Града. 2. фиr. подстаћи, изазвати. — Пот

пиристе ли ви ону ђецу те се побише?!

Чим је дошла у та дом, потпирила је

свађу међу браћом.

потионац, -öнца, м. ситна трава која

расте ниско уз крупнију траву. — Не

ваља коса која не коси и потпонац, нема

тун косе ни косидбе. Потпонац ти је она

ситна трава проз велику и густу.
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потпора, -е, ж. новчана помоћ која је

послије Другог свјетског рата давана

самохраним родитељима чији су хранио

ци били у војсци; помоћ било које врсте.

— Примала сам потпору све док је Ми

лорад био у војску, то ме извукивало. Ве

лика су јој потпора унучад а од ђеце има

мало користи.

потприштит (се), -иштим (се), свр. 1.

обухватити, подухватити, обузети

(обично о смијеху). — Бљеше га пот

приштио смијех а не знам од чеса.

Ошомо, кучка, потприштила те цркави

ца! 2. добити пликове или приштеве због

притиска на дјелове тијела. — Виђи како

ми се потприштила кожа о држала, дати

га нијесам добро држа. Потприштио сам

све прсте трнокопом.

потраћит, -им, свр. потрошити, не

рационално утрошити, истрошити, ра

сути. — У ништа је потраћио сву имови

ну коју су му оставили стари. Потраћио

би Мило да му даш по Нишића. Све што

јој даш, потраћиће. Потраћила је два има

ња, и роцко и домовско.

потребит, -а, -о који осјећа потребу

(за нечим), којему нешто недостаје, који

је инокосан, уп. нужден. — Грдно сам

овија дана потребит за паре, оћеш ли ми

моћ поза(ј)мит коју?

потревит и потрефит, -им, свp. I. по

трефити, погодити. II. - се наћи се слу

чајно или стицајем каквих непредвиђених

околности на одређеном мјесту. — Био

сам се потрефио код Милана кад му

дођоше обје шћери и унучад. -

потрзат, -жем, несвр. нагло, нешто

вадити (нпр. пиштољ, нож и сл. у сва

ђи). — Сваки дан на ону несретницу

потрже или штап или шиш, теке јој не да

живљет.

потријебит, -ијебим, свр. потамани

ти, уништити, елиминисати, очистити

нешто од нечега (што је сувишно). —

Отка смо довели ову мачку, потријебила

ми је све мишеве у кућу.

потркуша, -е, ж. особа која хоће да

буде на услузи (понекад одређеној групи

или појединцу), најчешће у циљу улагива

ња. — Знамо ми ону потркушу, свакоме

је служио. Наћера је оне потркуше око

себе да га слушау.

потрпезни, -а, -б који је улизица и ку

кавица, слугерања, који се улагује (попут

пса који купи остатке јела — са трпезе

и око ње). — Никад бњен није било чоека,

све су то потрпезне курве! Примиче се

ка потрпезна кучка.

потрћ, -гнем, свр. потргнути, зграби

ти. — Што си потрга те колчеве, остави

их тун ђе си их наша! Бљеше потргла ди

јете и побјегла у род да их не покоље

они манитов.

потурица, -č, ж. онај који је примио

ислам, потурчењак. — И бђен се вели:

потурица гори о Турчина.

потурчењак, -а, м. онај који је при

мио ислам, потурица. — У Загарач није

никад било потурица, ни потурчењака.

Потурчењаке у Црну Гору су побили.

прије владике Рада.

потуцат се, -уцам се, несвр. с муком

ићи од једног до другог (мјеста, дома и

сл.), лутати, немати сталног ста

ништа, скитати. — Потуца се, не

срећница, од снахе до снахе, и ниједна је

не пази. Не иди у свијет да се не потуцаш

од немила до недрага. Нема стана па се

потуца од газдарице до газдарице. Поту

цали смо се за вријеме рата свућкудијен.

потчкpкиват се, -ујем се, несвр. за

једљиво се шалити на нечији рачун,

подсмјехивати се. — Ђевојке се ш њим

потчкpкују, а млоге би радо пошле за

њега. Не потчкpкуј се слабоме и нејако

ме! Нешто се Милан потчкpкиваше

Љубу, ка да више нијесу у љубав.

Потчкpкуј се ти дома а не буђен, знам ја

твоје шале!

потчкpкнут се, -нем се, свр. заједљи

во се нашалити, пецнути, подсмјехнути

се. — Потчкpкну се Мићо Јовану, и на
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љути га. Потчкpкнула би се она свакоје

му момку кад би смјела.

поћера, -е, ж, потјера, тражење,

трагање. — Јучен смо били у поћеру на

вукове, само је Милан уловио једнога. Ка

се био изгубио син Ђбков кот Пећи, сви

исељеници су пошли у поћеру, и нашли

су га у Патријаршију кот калуђерица.

поћерат, -ам, свр. потјерати, усмје

pити у одређени правац. — Поћерај гове

да у Присоје, наће нешто да чупну. Ју

трбс је ДИćó поћера мливо у Слатину на

два коња.

поћериш, -а, м. врста игре (забавне):

више њих се ухватиједан другоме за по

јас отпозади, први узима каиш и настоји

да удари посљедњега у „колони“ (тако

се прави нека врста круга)... — Играли

смо синоћ поћериш у Задружни дом и ка

скоро вазде — побиједи Владо. Играли

смо се поћериша по онијама пољанама

кад гођ смо се могли скупит вишина.

поћерљив, -а, -о способан за терет

(о товарној животињи — магарету или

коњу). — Онб Миленино магаре је поћер

љиво више од иједнога у Лазарев Крс. Јо

вичина маска је немирна, али поћерљива,

а може да повуче сто ока.

поћукат, -ам, свp. I. појести кљуца

њем (о живини и птицама). — Поћукаше

ни тице све оно суво грожђе, неја! Покри

нечим ону шеницу што се суши да је не

поћукау тице. Дај кокошкама мало жита

ако су поћукале оно што сам им ја

бачила. П. — се пољубити се, изљубити

се. — Поћукаше се онођен прет свијама

ка двије тетке, ћук-ћук — један другога

у образ. Ка смо се срели, поћукали смо

се ка најмили. Немо се ћукат с тијама ђе

војчинама, е ћеш се поћукат с неком која

ће те уфатит.

поудават (се), -јем (се), свр. разуда

вати (се), поудавати (се). — Поудавала

је она све шћери, сваку је добро удомила.

Јесу ли му се поудавале оне ђевојке?

поудат (се), -ам (се), свр. разудати

(се), поудати (се). — Поудале су му се

шћери и сад је оста сам. Ништа јој се не

бој, поудаће она сваку шћер па да су

ћöpe.

пофалит (се), -алим (се), свр. похва

лити (се). — Пофалили су га у војску ка

најбољега војника. Дабогда се ви ш њом

пофалили ка што смо се ми пофаљивали

у рбд ш њом! (здравица сватовима)

пöфаличар, -а, м. онај који се хвали.

— Ништа, богоми, од њих, само што су

велики пофаличари, па би река е све

могу.

пофаљиват (се), -ујем (се), несвр. пo

хваљивати (се). — Све једни друге пофа

љују — нико ка они. У сваку школу се

на Видовдан ђаци пофаљују без у ову

нашу.

пофермат, -ăм, свр. одобрити, по

тврдити, посвједочити, препоручити,

гарантовати. — Пофермаћу пред свије

ма да си само то казала. Сви су пофер

мали да је краву била украла она. По

ферма ми је е ће ми донијет цио дуг. По

фермала је да су је напали, али није знала

ко. Оли ми пофермат да сам га тражио?

пофукат, -укам, свр. халапљиво поје

сти, нагло појести, нагло прогутати. —

Пофукасте ли све месо? Немоте пофукат

све, оставите нешто и нама. Не остаља(ј)

те приганице е ће ти их она ђечурлија

пофукат.

поцркават, -јем, свр. поумирати, по

крепавати.

поцркат, -ăм, свр. поумирати, покре

flailiu.

поцрњет, -ним, свр. 1. добити црну,

тамну боју. — Поцрњеле су ми ножице

од лоза откако сам с њима реза ону вр

бовину. 2. фиг. осрамотити се. — Чува

се у ту службу, немо да ти поцрни образ!

Поцрнио му је образ ка икоме његовоме.

почек, -а, м. давање нечега (нпр. пo

зајмице) на чекање, на одређени рок. —



почек — пошенут (се)
363

Да сам му сијено на почек, платиће ми

кат прода нешто од живога.

почек, узвик причекај! — Почeк мало

да ти ја кажем кога ћеш други пут задир

киват!

почекнут, -нем, свр. причекати, мало

сачекати (обично у емоционалном гово

pу). — Почeкните не мало — да видимо

ко се то смије спрдат с нашијема ђевој

кама! Немоте поћ ако не стигнем, нб ме

мало почекните.

почем, прил. и везн. зашто, због че

га, откуда, пошто, јер. — Почем си ти

паметни од осталија те се тако кокотиш?

Избио га је, вели, почем га је задијева.

Познајеш ли ти почем некога у Монопол,

да ми нешто поможеш?

почепат, -епљем, свр. погазити, изга

зити, поравнати. — Нешто ми је почепа

ло расад дувански, свега га је спрштило.

Почепљи мало ону земљу око слива да

се изравна.

почивало, -a, c. мјесто на сеоском

путу гдје се људи одмарају (од пјешачког

умора или од умора због бремена које но

се). — От Почкаља до Лазарева Крста два

су почивала — Веље и Малб. На Веље

почивало има двије-три фине плоче да се

може čес и одморит.

починут, -нем, свр. 1. направити по

чивку, одморити. — Од зоре косим, па

сам сад мало починуо е сам се добро

уморио. 2. фиг. напустити животне

тешкоће, умријети. — Почину ли Јани

ца, почину, нека јб је лака црна земља.

почкан, -а, -о фиг. (пејор.) (у елипса

ма) лош. — Почкана кучка! Почкана зе

мља! Почканб вријеме!

почкат се, почкем се, свр. (заст) по

мокрити (се). — Почки се са на њега!

Почкаћу ти се у брк!

почбјчит (се), -öјчим (се), свр. уљу

дити (се), уозбиљити се као одрасли (о

младићу); покочоперити се. — Почбјчи

се мало, нијеси више мали. Почбјчило се

онб Јованово биšáче. Почбјчиће га они

чим се састане ш њима.

почоплит, -оплим, свр. побрати (о

зеленом лишћу или воћу), попасти. —

Неко ми је почоплио оно мало грожђа

што је било на рoзаклију на кошћелу.

Козе све живбобрсте и почопле. Бљеше

све трава на ливаду почопљена, нечије

бвце су је почоплиле.

поџевељат се, -ам се, свр. посвађати

се, поџапати се, особито псовкама и др.

ружним ријечила. — Поџевељаше се

Владо и Никола, не знам око чеса им то

би. Не ваља ви работа ако се не поџеве

љате!

поша и поша, поше, ж, платно или

какав други текстилни предмет (мара

ла, појас или сл.) којим се обмотава гла

ва, којим се поши глава. — Свакој од

ђевојака је купила по црну пошу — да се

зна да им је умро отац.

пошакат се, -ам се, свр. потући се

песницама, шакама, побоксовати се. —

Пошакасмо се, и чим је видио да не може

са мнбм, прекиде. Ајде да се пошакамо,

ако смијеш! -

пошакетат се, -ам се, свр. побоксова

ти се, потући се шакама, песницама,

пошакат се. — Пошакеташе се мало и

смирише се.

пошашавит, -авим, свр. постати

шашав, ошашавити. — Ова је баба, тако

ми бога, потпуно пошашавила, не зна

што прича.

пошевакнут (се), -нем (се), свр. по

мјерити (се). — Пошевакни та медник,

немо да се љутимо! Није се пошевакнуо

с мјеста. Пошевакнуо се чим је видио е

му прилазимо.

пошенут (се), -енем (се), свр. помје

pити (се), помакнути (се). — Неко је

пошенуо медник између нас и Јоша, сад

је два метра у нашу. Не може се ови ве

лики кам ни пошенут. Пошени се мало

да čедемо и ми. Пошени мало ови тау
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лин. Од јутрос се нијесам пошенула с

мљеста.

пошит (се), пошим (се), несвр. замо

тавати главу; уп. запошит (се). — Вазде

се поши црнбм крпом.

пошишњат, -ам и пошишњат, -ам,

свр. покрасти пуно ситнијих предмета.

— Пошишњала је шишњарица све ове

смокве, отровала се, дабогда, од њих!

пошкопит, -öпим, свр. обавити шко

пљење већег броја јединки једну за дру

гом. — Био је ветеринар јучен и пошкопио

је доста прасади по Загарачу. Пошкопио је

по цијеломе Загарачу прасад, и то се

блажило, сва му је шкопљевина успјела.

пошкропит, -öпим, свр. попрскати,

напрскати течношћу, насути течност

на неку површину, најчешће на биљку; за

вршити прскање (лоза, нпр.); уп. покро

пит. — Пошкропи мало оне расаде, немаy

нимало влаге. Мбраћу да пошкропим оне

сливе, напале су их некакве уши.

Пошкропи дуванске листове прво с мало

воде, па их онда сави за резање. Пошкро

пио сам и други пут све лозе. Је ли било

кише? Само је пошкропила.

пошљедњом, прил. в. последњом.

поштапач, -а, м. предмет који служи

умјесто штапа, мотка, штап. — Носим

ови поштапач, не могу одит без њега. Ко

сијер ми је послужио ка поштапач, штапа

сам се с њим ка с правијем штапом.

поштењак, -а, м. Поштена мушка

особа, човјек који радо излази у сусрет

другима, који воли људе, поштењачина.

— Мијајло бљеше поштењак ка поиједан,

свакбме је помога и свакбга је угостио.

поштењачина, -е, ж, поштена мушка

особа, раскалашна и чазбена мушка осо

ба, мушка особа која не води много ра

чуна о својим егоистичким интересима,

понекад до претјераности, поштењак.

— Мирко је поштењачина, најгори је за

себе. Поштeњачине су понекад ка будале,

брину о другијама.

поштење, -a, c. скуп позитивних мо

ралних особина, укључујући и гостољуби

вост. — Свијама је познато поштење те

фамеље, то су дочеклије каквија нема.

Нека ђао носи њезино поштење кад је

онако љута.

поштијер, -а, м. поштар. — Додили

данас поштијер? ДИćó је радио ка пошти

јер. Пије с некаквијема поштијерима.

поштијерски, -а, -ö који се односи на

поштара и пошту, који се односи на

поштијера. — ДИćó носи ону поштијер

ску торбу ка прави поштијер. Вели да му

није лака поштијерска служба.

пошто-зашто, прил. будзашто, јеф

плино.

пошто-пото, прил, будзашто, свака

ко, обавезно. — Прода га пошто-пото, по

тље нећеш моћ никако.

пошћер, -и, ж, женско дијете других

родитеља усвојено као кћерка. — Јагода

је била пошћер Јовану. Немау ђеце нако

једну пошћер. Ни шћер му не би била ми

лија от пошћери.

пошушњарит, -арим, свp. в. пошиш

њариш.

правица, -е, ж, правда, праведност,

истина. — Ако ћемо по правици, Милену

сви требате да слушате. Подијелили су

имање по правици, обоици по једнаки

дио. Не ћера(ј) ме ти с правицбм, никад

је нећеш достић.

праг, -а, м. издигнуће на вратима гдје

се улази, доњи дио улаза у кућу односно

стамбену просторију; камен отесан у

виду паралелопипеда који се узиђује у

вратнице с доње стране куће; кућа. —

Одамно ми није Петар прелазио праг.

Вратницу сам направио от прагбва што

их је теса још покојни Нико.

прађед, -а, м. прадјед. — Твој прађед

је био добар чоек, али је више ваља селу

но кући.

праз, -а, м. неуштpojeНи ован, ован за

приплод (понекад и вепар). — У све бвце
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имамо само једнога праза, не знам оће ли

их моћ све помркат. Само пуштам једно

га праза на бвце, они два друга нијесу ни

За ШТО.

празан, -зна, -зно у којему нема ни

чега или никога. — Ове године су ми све

бачве остале празне, није грожђа било ни

зрна. Остала му је празна кућа лише оно

га ђетета.

празнов, -а, м. сиромашан човјек, јад

ник, онај који нема, који је немоћан, не

способан, човјек мале духовности. — У

ту кућу нема обичнога чељадета, све пра

знов до празнова, јади до јада. Не

дира(ј)те онога празнова, доста му је и

његове муке.

празноврећа, -е, м. сјеверни вјетар

који не доноси кишу, од којега нема ко

pисти. — Пунуо је био празноврећа, а та

дер је требала киша.

празноглав, -а, м. (супстантивизова

но) онај који је празне главе, који ништа

не зна, будалетина. — Онаквога празно

глава нијесам виђа, то је лудо.

празноглав, -а, -о који је празне гла

ве, који ништа не зна. — Празноглавијега

чељадета од ње нијесам још виђала.

празноглава, -е, ж. (супстантивизо

вано) женска особа која ништа не зна,

вијомозгаста ж. особа. — Богоми им је

она празноглава напунила кућу, видиш

ли ти што је нафака.

празноглавиле, -а, м. празноглава

мушка особа. — Има два лијепа ђетића и

једнога празноглавила, што се ш њим

свијет спрда.

празногуз и празногуз, -а, м. онај ко

ји је гладан, који је халапљив (због гла

ди), гладнов, онај који је сиромашан, који

нема ништа, сиротиња, биједа. — Само

да си видио колико синбћ изеде они пра

зногуз. Могли сте је удат у богатију кућу

а не дават је онијама празногузима.

празногуз, -а, -о халапљив: сирома

шан. — Онако празногузија чељади не

ћеш наћ надалеко. Ето колико је , па и

оно празногузо ка остала чељад у њихову

кућу.

празнорук, -а, -о који је празних руку,

који долази код некога без дарова (или

понуда, нпр. болеснику). — Сврнула бих

код Мусове фамеље, но не могу овакб

празнорука, а данас Задруга није отворе

на да што купим.

празноруко, прил. Празних руку, без

поклона и дарова. — Али не знаш да се

болеснику не иде празноруко?!

празнотрбиле, -а, м. гладнов, сиро

машан човјек, сиротиња. — Највише је у

војску мога да изије они наш празнотр

биле, знаш већ о коме причам. Наша је

они празнотрбиле државни поса, дако се

и њему сиромаху окрене да проживи.

празовит, -а, -о који је бахат, који се

понаша насилнички (попут праза), па

стушаст, налетан. — Они стари син му

је некако празовит, набусит и налетан.

Није било празовитијега магарета у Зага

рач од Миленинбга.

прамат, -ăм, свp. ићи разбарушено;

скитарати, лутати. — Прама несретник

по селу, откако је оста без онога јединца,

изгубио се. Што прамаш по туђија кућа,

мислиш ли се, црна друго, удават?!

прангија, -е, ж, врста старинскога

топа. — И ми смо пуцали некаквијама

прангијама ка смо нападали Скадар.

прасадара, -е, Ж. кућица за свиње,

свињац, уп. прасадарник. — Јеси ли виђе

ла какву је прасадару Бранко направио,

може у њу стат неколикоро прасади, а

чиста је ка апотека.

прасадарник, -а, м, свињац, свињар

ник; уп. прасадара. — Немамо прасадар

ника нб прасад држимо у обор. Виђех

јежа прет прасадарником!

прасадарница, -е, ж, прасадара, сви

њац; уп. прасадарник. — Вазде јој је кућа

била нечиста ка прасадарница, али,

видиш, то јој не смета да се фино уда.
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Маре никад не пуштаваше прасад испра

садарнице, но им тун све доносаше да ију

и лочу.

прасац, прасца, м, 1. свиња мушког

рода, вепар. — У овога прасца ће изгледа

бит више од стопедесет кила. 2. фиr. твр

дица (м.). — Таквбга прасца ка њега још

моје очи не виђеше, све чува да коме што

не да.

прасетина и прасетина, -е, ж. свиње

тина, свињско месо. — Забранио ми је

доктор да ијем прасетину, а њу највише

волим.

прасећак, -а, м. свињски измет. —

Свуђ су испред куће прасећаци, очисти

их! Угазио си у прасећак.

прасица, -е, ж. 1. свиња женског ро

да. — Опрасила се Зарији прасица,

бачила је једанаесторо, 2. фиг. тврдица

(м и ж). — То је прасица, не би богу

тамјана да. -

прасичина, -е, ж. аугм. од прасица 2.

— Онакве прасичине ка што је она не

виђех у мој вијек, пуштила би роба да јој

крепа на праг. Те њихове одиве су све

прасичине, ка им мајке, не зна се која је

от које поганија и тврђа.

праска, -е, ж. Гмн. прасака бресква

(Prunus persica). — Неколико онија спица

от прасака што си бачила ланик у лучњак

изникло је. Нијесам знава да се и от пра

ске пече ракија.

праскат, праскам и праштим, несвр. 1.

правити тресак ударањем или пуцњавом,

пуцати. — Праште пушке по Загарачу.

Што нб прашти иза онија кућа Велимиро

вића? Праскаше онијама штицама, кад

бачи, ка да левор пуцаше. 2. викати, гала

мити, узбуђено гласно говорити. — Што

праштијаше Мићо синоћ? Не праска, но се

смири! Ако почне праскат, врни се.

праскови, -а, -ö који је од праске, тј.

од брескве. — Нећеш ми вљероват, ка сам

био у Војводину, пио сам праскову раки

ју, и одлична је. Сварила сам ове године

и мало прасковога пекмеза, веле да е до

бар за ђецу.

праћа, -е, ж. Канап на самару којим

се, уз помоћ другог канапа, причвршћује,

веже, товар, причвршћен је за самар, и

при јахању може да послужи као узен

гија — да се на њену држе ноге; уп.

праће. — Треба да промијеним праће на

самар, ове не могу више издржат ни по

пет кила. Јесу ли ове праће на самар до

ста јаке да могу издржат товар?

праћакање, -а, с. гл. им. од праћакат

се; уп. праћање. — Какво је то праћакање,

дијете, пушти ме да мало одморим.

праћакат се, -ам се, несвр. ритати

се, копрцати се, уп. праћат се. —

Праћака се ова крава, исто ка какво ма

гаре. Не праћака се тун, лези лијепо! Још

се праћакау рибе у котарину, још су

живе. Утекоше сви, праћакаући се.

праћакнут се, -нем се, свр. 1. ритну

ти се, уп. праћнут се, прћакнут се. —

Ако се коњ праћакне, може те обалит.

чува се. Праћакну се магаре и трешти ме

право у ногу. 2. искочити нагло из воде

и поново уронити (о риби, углавном). —

Ето се праћакну риба у вир, иди лови је

тамо. 3. скочити у воду главачке уз по

крет ногу који личи покрету жабе када

скаче. — Праћакни се у воду, а ја ћу за

тобом.

праћање, -а, с. гл. ил4. од праћат се:

уп. праћакање. — Видиш ли како се оно

малб магаре праћа, исто ка ти ка трчиш

око стога, али то је право праћање и ги

цање, јеси ли видио како бије задњијама

ногама.

праћат се, -ам се, несвр. ритати се,

уп. праћакат се. — Што не идеш фћно нб

се све праћаш!

праће, праћа, ж., мн. уже, канап са

обје стране самара који служи за веза

ње терета, или при јахању за држање

ногу (слично каишу за узенгије); уп.

праћа. — Метни праће на та самар, како
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ћеш товарит. Морам мијењат праће на са

мар, ове неће издржат, прекинуће се.

праћка, -е, ж, направа за бацање ка

мена, од дужег каната или ластике са

додатком (проширењем) у средини у који

се ставља камен. — Праћком се може

добачит три пута више него руком.

праћнут (се), -нем (се), свр. ритнути

(се); уп. праћакнут се 1, 2. — Чува се да те

то магаре не праћне. Праћнуће се кобила,

припази дијете! Милица је сандруга, вели

е јој се јучен први пут дијете праћнуло.

прах, -а, м. барут. — Купи ми мало

праха, немам више ниједан метак за лов.

Прах се може правит и од гара, и добро

гори.

прашег, -а, м. прашење (кукуруза,

кромпира и сл.), прво окопавање, вријеме

када се обавља та радња; уп. прашидба.

— Прашег умертина ми је тежи от косид

бе. Било је то негђе око прашега умерти

На,

прашидба, -е, ж, прашење усјева,

окопавање усјева, прво окопавање, врије

ме када се обавља прво окопавање; уп.

прашег. — Да му је била боља прашидба,

умертин би више издржа, овакб се скоро

осушио. Доћемо послије Ђурђевадне кад

завршимо прашидбу. Немоте ми долазит

у прашидбу умертина ако ми не мислите

помагат.

прашит, прашим, несвр. окопавати

први пут кукуруз или поврће. — Још ни

јесам прашио умертин, а пораста је за на

гртање. Не умијеш ти кртолу прашит,

поćећ ћеш те цимиНе све.

праштит, -им, свp. треснути, лупну

ти, нагло и хитро ударити. — Праштила

је муња у стог. Праштила га је прва која

је пукла, није грома чуо.

првак, -а, м. онај који је први у нече

му. — Наши прваци су били командири

и вазде су одили пред војницима.

првачит, -ăчим, несвр. предводити,

бити први, бити најбољи. — Овођен су

вазде првачили богати, а на сиротињу

нико није гледа. Међу свијема загарачки

јама ђацима првачио је Вељо.

првашњи, -а, -е ранији, претходни. —

Првашњи људи су један другога више па

зили нб данашњи.

првијенац, -нца, М. 1. први литар ра

кије при печењу. — Да му од онога први

јенца лозовога једно кило, али му кажи

да га чува за лијека не да је пије. Нико

не продаје првијенац, но само осталу ра

кију. 2. први међу сватовима, најзначај

нији сват (обично неко од најугледнијих

по мушкој линији младожење). — Први

јенац у сватове је био Јовица. 3. први по

реду, најзначајнији. — Ђед ти је био пр

вијенац у село, 4. први син у породици.

— Милорад ми је био прво дијете, први

јенац.

првијенство, -a, c. старешинство,

прво мјесто међу другима. — Вазде су до

овога рата у Бјелопавлиће првијенство

држали Бошковићи. Првијенство су бјен

држали све богати људи, а сиротиња је

мбрала да их слуша. Вазде су богати има

ли првијенство над сиромашнијема.

првина, -е, ж. 1. почетак, први пут

(да се нешто уради). — Није му ово пр

вина да овакб уради. Навикла сам да но

сим, није ми првина. Ово што радимо ни

је првина, нека Бог поможе. Мене је ово

првина да ијем ове године диње. 2. они

који су први. — Дошли смо на покајање

с првинбм, па су потље долазили остали.

Вазда је био у првину, никад потоњи.

првине, -ина, ж., мн. први пут, не

што што се предузима или почиње први

пут. — Нијесу ти првине да слажеш!

првич, -а, м. први долазак невјесте у

род послије свадбе. — У првич невљеста

никад не иде сама, то би била срамота и

за дом и за рбд. У првич су са мном у

pôд одили муж ми, свекрва и ђевер. Да

леко ми је био род, па сам у првич пошла

навр године.

првичница, -е, ж, друго име за пово

де. — Одили су у првичницу мајка јој,
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брат и један стриц. Првичница је кад не

вјести први пут долази род.

првом, прил, први пут. — Кад је пр

вом додио да мјери дуван, река је да ћу

мбрат предат сто педесет кила, а други

пут је смањио на сто тридес.

прворалац, -алца, м. во који је први

пут упрегнут за орање. — Шароња ми је

прворалац, али бре ка да је и пријед фа

тан у рало.

првотеока, -е, ж, млада крава која се

телила само једанпут. — Шаруља ми је

првотеока а даје варевине ка да се три

пута телила.

првоток и проток, -а, м. први литар

ракије који источи из казана при печењу,

уп. првијенац 1. — Од свакога казана сам

оставио првоток за лијек. Прова ови про

ток, јак је прео дваес гради.

прга, -е, ж, црна кафа од јечма или

ражи. — Послије рата дуго смо пили ону

пргу, није било праве кафе.

пргав, -а, -о који је свадљив, који се

лако наљути и посвади. — Нијесам виђе

ла пргавијега чељадета од Мира, лако се

посвади ни за што.

прдара, -е, ж, фиг. (пејор.) хапсана, за

твор; уп. прдекана. — Нешто је скривио,

па су га стрпали у прдару, у ну избу ис

под милиције у Град.

прдеж, -а, м. прдњава, испуштање га

сова. — Ста га бљеше прдеж низ оне

стране, ако није о страха.

прдекана, -е, ж, фиг. (пејор.) затвор;

уп. прдара. — Ако те уфати милиција,

прао ће с тобом у прдекану, па те неће

беш чуда пуштават. Стрпали су све тро

ицу у прдекану, онођен ђе био стари за

твор.

прдигуз, -а, м. неко пред ким се не

смије казати никаква тајна, причалица.

— Чува се онога прдигуза, све ће казат у

удбу. Прдигуз је ка и мајка му, све рас

прича.

прдњава, -е, Ж. 1. испуштање гасова,

прдежс. — Стаде Путаља прдњава низа

страну. 2. фиг. (пејор.) брбљање, нападна

бесмислена прича, обично у љутњи, га

лама, вика, дрека. — Што ће ти та прд

њава, кои ти је ђаво? Што је та прдњава

тамо, ништа вене разумијем! Диже прд

њаву о његовој трави ка да нико други

нема ливаде.

прдуњат, -ам, несвр. фиr. (пејор.) при

чати којешта, говорити несувисло, гово

pити глупости. — Ништа ти не слушај

њега што прдуња, послушај озбилније

људе. Што нб прдуњаше она бабетина

синоћ, кога оно оговараше?

пребијат, -ијам, несвр. 1. прихвата

ти нешто у замјену, замјењивати једну

обавезу другом. — Пребијали су ми тру

додане у жито, а паре ми нијесу давали.

2. у више наврата и чешће тући, чешће

жестоко тући, претуцати. — Сваку ноћ

га пребијам због понечеса што скриви,

али ништа не помаже, јопет ради по сво

јему. Пребијали су и кам под њом да се

мане тога момка, али она ни да чује —

њега па њега ће.

пребит, -јем, свр. 1. прихватити

нешто у замјену. — Били ми пребио они

дуг косидбом ка што сам ја тебе пребија

копањем ка си ми био дужан, ćећаш ли

ce? 2. претући.

пребој, -а, м. преградни зид у кући или

штали, преграда, одвојени дио просто

рије. — Направио сам у појату пребој за

јагњад, па ћу посад прво њих спраћат па

овце.

пребол, -а, м. оздрављење, престанак

бола (употребљава се обично уз смрт).

— Леле мене, рано без пребола! (лелек на

сахрани). То је губитак за све нас, бес

пребола.

пребрат, -берем, свр. 1. одабрати

пребирањем. — Дала сам јбј да пребере

мало пасуља и пошто је пребрала не

више от по кила, вели е се уморила. 2.

претрести, претражити, исконтроли
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сати. — Сву сам кућу пребрала и нигђе

не могу наћ ону опанчарицу.

пребрижит, -им, свр. пребринути. —

Још није пребрижила онога момка што је

иска први и за којега јбј нијесу дали да

се уда.

превара, -č, ж. обмана, лаж, уп. при

јевара. — Ништа није поштено зарадио,

нб је све добио на превару.

превеза, -е, ж. 1. руковет. — Донеси

двије-три превезе сламе да поправим

мало они кров на појату. 2. трака, врпца,

материјал којим се превезује нешто

(снопље или што друго). — Метни јачу

превезу на ту балу прућа е ће ти се успут

распас.

превјерит, -им, свp. I. изневјерити,

издати. — Превјерио их је један друг, а

они би то давно средили да га нијесу

чекали. П. — се прећи у другу вјеру. —

Била се превјерила у турску вјеру, па кад

је пуштио Турчин и врнула се дома, опет

је узела крс.

превјерица, -е, м. онај који превјери,

који изда, који пређе у другу вјеру. — Пре

вјерицама нико никад није вљерова, они

би свашто учињели.

превјеса, -е, ж. грана која се налази

над сусједовим имањем. — Закини ону

превјесу од џање што је изнад моје ли

ваде. Посећ ћу ти ону превјесу што ми

покрива лучњак.

превратак, -тка, м. преврат, прео

брат, назадовање. — Нашло не велико

зло от сина, доживљели смо превратак од

његове банде.

преврет, преврим, свр. 1. прелити се

усљед врења. — Преврела ми је јутрбс ва

равина, па није могло да се пљени. Троп

у ону велику бачву је преврћo. 2. фиг. до

садити, дозлогрдити. — Превреле су ми

више њезине мудрине, све нешто чини

тајно и замотано.

прегарат, -арам, несвр. остајати

равнодушан према нечему што је непри

јатно, прежаљивати, преболијевати. —

Прегарали смо ми и теже но паљење си

јена и појате, и кућа ни је горела па се

нијесмо убили.

преглица, -е, ж, пређица, шнола. —

Сад млади носе на каишеве оне велике

преглице.
-

прегнат, -ам, свр. 1. претјерати ка

кав терет. — Све смо сијено прегнали

на магаре. 2. претјерати у нечему (пићу,

шали, критици и сл.). — Синбћ си прегна

с причом. 3. неоправдано оптужити. —

Прегнали су на њега да је он укра вино.

прегнут и прегнут, прегнем, свр. од

лучити (се), предузети (какав подухват),

усудити се да се нешто предузме, поду

хватити се нечега; уп. прећ. — Нијесам

смио прегнут да испечем клачницу, нема

ми ко помоћ, а клак ми треба млого.

Прегнула је сама послије рата да тражи

гроб синов кои је погинуо негђе у Босну.

Вели е прегнула нека професорица да га

обали на годину, предаје му три предме

та. Прегнуо сам био да купим још мало

имања, али нијесам мога скуџат дугове.

Прегнуо сам да радим нову кућу, а не

знам оћу ли издурат. Свијема силама је

прегнула да се уда за Јовицу.

прегонит, -öним, несвр. в. прегнат.

прегонит се, -öним се, несвр. препи

рати се. — Не прегоните се но се љуцки

договорите! Прегоњаху се нешто око по

литике. Не ваља се прегонит ни око шта.

прегорет, -öрим, свр. 1. препећи, пре

много истећи. — Прегорио ми је леб, мет

нула сам млого жара на сач. 2. прежа

лити. — Није могла да прегори смрт

сина, па се објесила. Прегорио је и сина.

и шћер, неће више за њих да зна. Не

може се лако онакво момче прегорет,

свијема ни је срце понио.

прегријешит, -ијешим, свр. направи

ти грешку у држању неког редосљеда

(пост, обилазак родбине и сл.), закасни

ти, не извршити обавезу и сл. — Никад
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у мој дан нијесам прегријешио ниједне

посте. Немо прегријешит да дођеш код

ђеда, греота је.

преданит, -аним, свр. 1. провести

дан, задржати (се) један дан, кратко се

задржати. — Што преданисте јучен цио

дан у Јолете, што удависте фамељу?!

Преданили смо у колибу на Лукавицу, а

увечен смо пошли у Жупу. Није у рбд ни

преданила, но се одмах врнула. Преда

ним некако, но ми црна ноћ не да мира.

2. фиг. a. остатиу животу, преживјети.

— Тешко ће преданит. б. достајати (о

храни, пићу и сл.). — Не можемо с ово

лико љеба преданит.

преданут и предахнут, -нем, свр. од

лиорити се, направити почивку, паузу. —

Преданите мало, па ће се покосит! Предах

нућемо на Почивало, кад ижљежемо на бр

до. Пушти ту ђецу нека мало предахну, ти

мислише они могу копат ка ти.

предањиват, -ујем, несвр. проводити

дан(е), данити, дању бити на одређеном

мјесту, живјети. — Предањивали смо у

шкрипове и крили се от свакога, а ноћу

смо путовали. Предањивали смо неколи

ко пута у Плужине. Ђе предањујете, буђен

је вруће? Предањивали смо по цио дан

радећи, а коначили смо у неке барачине.

Како предањујете?

предвајат, -ăјам, несвр. 1. издвајати,

одвајати. — Немо предвајат то грожђе нб

га све тако заједно метни у бачву, ваљаће

за ракију. 2. забрањивати, одбијати. —

Пушти га нека ије, немо му предвајат за

лагај.

предво(д)ство, -a, c. они који предво

де, који прваче, руководство, управа, гла

вари. — Никад ми ниjeсмо имали послије

рата доброга предво(д)ства, па смо зато

послије свија и добили струју и пут. Ко

манско-загарачки баталеон је има зајед

ничко предво(д)ство.

предвоит, -öим, свр. 1. издвојити, од

војити, удијелити. — Оли ми предвоит

мало сијена за краву, немам више ни

ламке. 2. забранити, зауставити. —

Предвоила је Шаруља телету виме.

предворит, -им, свр. пресједјети код

мртваца цијелу ноћ. — Предворило је мло

го свијета, заслужио је Васо то. Нека, но и

она ђеца предворише цијелу ноћ код мрца.

предиво, -a, c. оно што се преде, ву

на, нит која се од ње добија предењем и

уређај за предење — све заједно, предење.

— Слаба јбј је вуна за предиво. Остави

тб предиво сад и дођи да ми поможеш!

Цијело предиво сам омастила у јасен,

добиће се фина жућкаста боја.

предиг, -а, м. одлазак из једног мје

ста у друго, предизање, пресељење. —

Раде се родио за вријеме предига у Пећ,

триес друге. Кад рачунате е ћете с пре

дигом на Лукавицу?

предигалац, -аоца, М. пресељеник. —

Ћупићи из Лазарева Крста су били пре

дигаоци у Метохију.

предигнут (се), -нем (се), свр. пресе

лити (се), предићи. — Предигнуло се из

Загарача послије рата доста фамилија.

Сва имје фамеља предигнула кад је поша

ђед Радован.

предизање, -а, с. гл. им. од предизат.

— Колико је још до предизања на Лука

вицу? Нема нама предизања одолен, нб

ћемо остат па што Бог да.

предизат, -жем, несвр. пресељавати

(се). — Сваке године предижемо на Лу

кавицу.

предић, -гнем, свр. преселити (ce),

прећи у друго мјесто, одселити. — Нема

њих тун више, предигли су у Војводину.

Догодине ћемо предић у нову кућу.

предреждат, -ждим, свр. настајати

се, начекати се, намучити се чекајући.

— Сву нбћ сам предреждала чекаући да

стигне Јован. Моћу ја предреждат цијелу

ноћ код мрца.

предријет (се), -дерем (се), свр. пре

много (се) уморити од тешког рада, пре

морити (се), истрошити се од тешког

рада. — Предријели су га на та државни
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рад, сад није више ни за што. Не можемо дио сложенице). — Вазде је био

оно покосит до подне нако да се преде

ремо и опучимо. Предрли су се у Амери

ку и сад су се вратили болесни.

предpучак, -чка, м. доручак. — Пони

јела бљех косцима предpучак ка дођоше

неки људи з Града. Спремила сам ђеци

за предpучак приганица.

предpучковат, -ујем, несвр. доручко

вати. — Ја већ неколико година не пред

ручкујем, па лаше дочекам ручак. Пре

дручковали смо рано.

предсказаније, -а, с предсказање. —

Ово је некакво пре(д)сказаније боже.

Јавише се уочи рата све некаква предска

занија.

предушак, -шка, м. кратак одмор. —

Ради на предушке, не умара се. Оли ово

моћ покосит бес предушка.

предушиват, -ујем, несвр. одахњива

ти, одмарати. — Нијесмо предушивали

од јутрбс.

предушит, -ушим, свр. одахнути, од

морити. — Предушите мало да нешто по

ијете. Предушићу ка умрем.

пређа, -е, ж. конац који се добија

упредањем (вуне), предиво, сам процес

предења. — Оплела сам му џемпер од

меке пређе што сам је испрела од Лабе.

Мани се ти пређе, но узми нешто да

учиш, то је твој поса!

пређе, прил. прије. — Пређе сте

чешће долазили.

пређенут (се), -ђенем (се), свр. 1. пре

именовати (се), промијенити име или

презиме. — Они су се пређенули, па се

сад прозивау друкче. Пређенули су јој

име и сад је зову Гордана. 2. преодјенути

се. — Пређени те гаће па обуци нове.

пређење, -a, c. предење.

прежалина, -е, ж. онај који прежи,

који ишчекује, који очекује, који је у некој

врсти засједе, прежалица (често у сло

женицама с другим ријечима, као други

прежалина, ништа му није могло умаћ.

Велика си ти прежалина!

прежалица, -е, ж, који прежи, који

чека у засједи, у прежању, тј. потајном

ишчекивању, који хоће некога тајно да

ухвати, да га затекне; уп. прежалина. —

Никад се од оне прежалице Богданове

није могло ништа скрит, све је она виђе

ла. Био је велика прежалица кад ни је

било најтеже, четресосме.

прежаг, -жим, несвр. 6ребати, тајно

пратити, ишчекивати, посматрати на

водно незаинтересовано. — Сваки дан

прежим у грмове нећу ли уфатит лопова.

Прежи с оне главице сваки дан путнике.

Прежали смо лисицу неколико ноћи и не

уловисмо је. Прежи те Светозар, припази

се. Прежала га је пет година и испрежала

га је. Што нб прежи оно пашче испре

куће?

преживање, -a, c. 1. гл. им. од пре

живат 1. — Ни живб не може живљет

от преживања а некмоли чељаде. 2. фиг.

љенствовање, нерад. — Не може се, сине,

богоми живљет от преживања, нб треба

нешто работат.

преживат, -ивам, несвр. 1. жвакати

упразно (о преживарима). — Данас ни

живб цио дан прежива, нико га није

пушта из обора. Ено ти овце преживау

испод врба. 2. фиr. a. гладовати, бити без

ичега. б. Пландовати, не радити ништа.

— Работај нешто, што по цио дан

преживаш у камару! Преживаћу цијеле

зиме, неће имат што да се ради.

прежидит (се), -идим (се), свр. учини

ти (се) житким исувише, ожидити (ce).

— Не знам како се прежидило ово вино,

а ка смо га одливали, било је густо ка

јардум. Не прежиди та скроб, нб метни

више брашна! Прежидила си кафу, не

ваља ђаољом ништа.

презат, прежем, несвр. 1. хватати

животињуујарам. — Прежеш ли оне во

лове још? 2. ангажовати некога за (те
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жи и дужи) посао. — Преза сам ја сву

ђецу, па им сад ништа није тешко.

презат, -ам, несвр. устручавати се,

устукњивати. — Ни от чеса та не преза,

нб ради како му је воља.

прездан, прил. (у спрегу са предло

гом на) сваки други дан. — Остављам га

на прездан код Милеве. Идем на прездан

на поса. Како не знаш што је прездан, то

је сваки други дан.

прездравит, -им, свр. оздравити. —

Добро је била болесна, а сад је прездра

вила.

презида, -е, ж. мали зид, сувомеђа

(зид без малтера) између двије долине;

сама долиница. — У Бобовиште ми има

мо двије-три президе, а неколике су

Бранкове. На президе испот куће обично

садимо кртолу. На ну президу смо вазде

садили лук. Презида је тачно између

наше и Јовичине, фино се познаје стара

међа.

президат, -идам и -иђем, свр. препра

вити зид новим зидањем. — Президаћу

све оне међе окб долина.

презиђиват и презађиват, -ујем, не

свр. правити президе (степеничасте до

линице) подзиђивањем; правити нови зид

од старог. — Презиђива сам цио дан по

јату, зад ми је био теке да пане. Оћемо

ли одит да презиђујемо оне међе? Све

оне зградице изнад Бобовишта презађива

сам и подзиђива ја. -

презимењак, -а, м. онај који носи

исто презиме. — Ми смо презимењаци

али ниjeсмо род.

презимењакиња, -е, ж. она која има

исто презиме. — Оженили су га једном

мојом презимењакињбм, и она је Јово

вић, али смо далеко, њезини су давно

пријешли у Брда.

презимит, -имим, свр. 1. опстати у

току зиме. — Ниједна ми лоза није пре

зимила. 2. побринути се о некоме у току

зиме. — Презимисмо обије краве зимус.

преиментоват, -ујем, свр. дати друго

име. — Ка су преиментовали Подгорицу

у Титов град, тадер се Драган родио.

прејачат, -ам, свр. надјачати. — Кад

су Њемци прејачали, ми смо мбрали да

се повучемо иза брда.

прекадит, -ăдим, свр. 1. обавити ка

ђење. — Прекадићемо кућу испред

Божића, ваља се. 2. фиr. учинити више по

сјета једну за другом. — Јеси ли прека

дила по селу, стиже ли свуђ?

прекалемит, -им, свр. накале нити,

учинити да једна биљка „постане дру

га“. — Прекалемио сам шипкове у згра

ду. Прекалемићу неколико грана крушке

на јабуку, да провам.

прекалопит, -им, свр. 1. пресавити,

узети на употребу (о папиру). — Јеси ли

фино прекалопио ту карту, да бидне јед

нако на обље банде. Прекалопио сам лис

карте и све му потанко написа. 2. фиг.

урадити како било, смандрљати. — Пре

калопих некако косом ливаду, теке да се

шње макне трава.

прекапит, -им, свр. прекрити стог

сијена, слале и сл., закапити. — Није ми

Блажо добро прекапио стогове, па је

пођеђе уљегла вода.

прекапит (се), -апим (се), свр. пo

трошити сву воду односно другу теч

ност, попити, излити до краја. — Неко

је прољетбс прекапио ону доњу бистијер

ну, те у њу нема ни капи воде. Прекапили

су ми седничари цијелб вино, остало је

само мало на дно бачве. Прекапи оно ди

јете боцу варавине ка да му је двадес го

дина. Не знам от чеса се прекапила ова

бистијерна.

прекапљиват, -ујем, несвр. прекрива

ти стог сијена или чега другог, правити

„капу“ на стогу (од сламе или сл.). — .

Мене сваке године Илија прекапљује сто

гове и сијено остане вазде ка у боцу, не

такнуто от киша и вљетрбва.

преклапит, -им, свр. покосити било

како, покосити тупом косом тако да се
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не покоси трава довољно ниско и равно- много скратити. — Прекратила си ми

мјерно. — Преклапих ливаду, биће више

за пашу. Оли ми преклапит оно мало

окрајка? Теке што сам је преклапио, тупа

ми је коса, а не умијем је отковат.

преко и прео, прил. преко.

прекодан и преодан, прил. у току

дана, дању. — Прекодан смо вазде кући,

никуђ не идемо. Дођи преодан да поče

димо.

преконоћ и преонбћ, прил. у току

ноћи, ноћу. — Преконоћ доста добро

спим, а преодан никад. Долазе ми прео

нöћ некакви тешки снови, боже ти

сачувај!

прекопат, -ам, свр. 1. копањем извр

нути одређену земљишну површину. —

Прекопа сам зграду ђе ћу да сијем кpто

лу, нијесам је мога узорат. 2. премјести

ти мртваца изједне гробнице у другу. —

Прекопали су Јована из старбга гроба и

укопали га у нови клачни гроб.

прекор и пријекор, -а, м. незадовољ

ство нечијим поступком или по

нашањем, укор, примједба: понижење —

Због тога поступка је от цијелбга народа

добила прекор и поругу. Досад ми је

живот проша бес пријекора и покуде, а

како ће даље бит, не знам. Ђеца су јој

пријекор и срамота. Доживио је прекор

од ђеце ка ниједан Црногорац.

прекорит, -öрим, свр. укорити. —

Прекорила ме Анђе што јбј нијесам до

дила кад је била болесна. Немо тако, пре

кориће те свекрва!

прекосит се, -öсим се, свр. премного

се уморити кошењем. — Прекосио сам се

данас, ćyтра ће све да ме боли.

прекоцаљит (се), -аљим (се), свр.

преврнути (се) преко нечега, наћи се пре

савијен преко нечега. — Прекоцаљи се

преко оне међе ка да му је дваес година

а не седамдесет.

прекратит, -ăтим, свp. I. 1. скрати

ти, учинити нешто прекратким, пре

рукав, може ли се што додат на њега?

2. нестати, престати; прекинути. —

Прекратила је са животом а да нико

ништа није мога посумњат. Она љекарија

ми је одједном прекратила болове. II. -

се нестати, престати; прекинути се. —

Ја сам га те ноћи чувала, и одмах по

пбнöћи — тик, прекиде му се дух, пре

крати му се у трен.

прекриват, -ивам, несвр. 1. покрива

ти. 2. препокривати кућу. — Ка смо пре

кривали Бранкову кућу, умало се не по

свадише Никола и Ђорђија, окб некија

ситница.

прекривач, -а, м, 1. покривач. 2. већи

лист биљке којим се покрива струк ку

пуса или дувана када се посади да га сун

це не опржи. — Метнуо сам прекривач

на цио дуван, издржаће док се струкови

приме.

прекрит, -jčм, свр., р. пр. прекрио,

прекрила, трп. пр. прекривен 1. покрити.

2. прекрилити. — Бљеше војска прекрила

Веље поље, ни тица не би могла улећет.

3. поново размјестити цријеп односно

други покривач на кући. — Почела је кућа

да капље, мораћемо је прекрит, нб ће ни

фалит тигала.

прекрочит, -öчим, свр. 1. прекорачи

ти, прећи. — Ја некако прекрочих, оћеш

ли моћ ти, провај, није широко. Сушица

се љети на доста мљеста може пре

крочит. Никад више да нијеси прекрочио

прео мојега имања 2. доћи у посјету, по

сјетити. — Није ми праг прекрочила има

више о три године. Нијесам му пре

крочио праг отка смо се закачили.

прекрцат (се), -ам (се), свр. претова

pити (се), пребацити (се) из једног пре

возног средства у друго, пресјести. —

Прекрцаваху бале памука што су купили

негђе у Америку. У Нишић смо се пре

крцали искамиона у воз и ш њим смо се

довезли други дан у Сарајево.

прекусат се, -усам се, свр. (пејор.)

прејести се. — Прекусала се код Маја, па
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је пошла боље да иште. Прекуса се онија

овнујскија полутина, има је умријет.

преливат, -ивам, несвр. 1. претака

ти вино. — Прелива сам вино досад три

пута и јопет се узостило. 2. неконтроли

сано преузимати воду из бистијерне и

нерационално је трошити; претакати

воду из бистијерне у другу или у низ по

суда, тако да у бистијерни остане мало

или нимало воде. — Није чудо што у ту

воду више нема ђаоља кап, цијело про

љеће су је претакале комшије.

прелисават, -јем, несвр. гладовати,

бити стално гладан, штедјети на хра

ни, лоше живјети; штедјети. — Прели

савала га је цијелбга живота и ништа није

скућила. Прелисавали смо ратније година

сви, мало је ко има.

прелисат, -шем, свр. прогладовати,

лоше проживјети (у одређеном периоду).

— Те године смо га прелисали — остали

смо били без ичеса. Видим ја е ћемо зи

мус прелисат, ништа нијесмо спремили

за мрс.

прелит, -јем, свр. 1. преточити вино.

— И јучен сам прелио вино, нешто ми се

учињело ка да ће да се узости. 2. преузе

ти воду из бистијерне, излити сву воду

из бистијерне, утрошити је. — Док смо

били у Подгорицу за оно пешес дана,

неко није прелио сву воду из бистијерне.

прељетак, -тка, м. оно што је остало

од претходног љета, претходне године

(обично о сијену, слами, сачуваној једно

годишњој биљци и сл.), тј. што је оста

ло до нове жетве односно бербе. — Оба

ова стога што видиш мрке међу стогове

су прељеци, имали смо сијена доста па

их нијесмо потрошили. Узела сам из

лучњака онија прељетака за чорбу.

прељетан, -тна, -тно (обично у одр.

виду) прошлогодишњи. — Имам прељет

нога жита доста, па не знам ђе ћу с ову

годишњијем. Није ми ђаољом претило

ово прељетно јуне, а прода би га у субо

ту.

прељетит, -им, свр. 1. проборавити

цијело љето. — Прељетио сам ти ове го

дине ко шћери у Беране. 2. провести го

дину дана, потрајати годину дана. — Ту

годину смо прељетили у стару кућу. Пре

љетило ми је цијелб лањско сијено, ни

јесам продава ни сламке.

премакнут (се), -акнем (се), свp. 6.

премаћ (се).

премамит, -амим, свp. I. на лукав на

чин некога ангажовати или му нешто

узети. — Премамила ми је ђецу шипко

вима. Премамили су га на богато имање.

Премами га (пса) с мало меса. Премами

ли су те на слаткише. Премамила су му

ђеца све играчке. П. — се преварити се.

— Премамих се на његову љепоту. Пре

мамићеш се, боим се, на кућу, а не допа

да ми се момче.

премаћ (се) и премакнут (се), -кнем

(се), свр. премјестити (се), помјерити

(се). — Да премакнемо ови шифуњер,

öли! Не шће се оно дијете премаћ с онога

мјеста за старије, нб упиждрило и гледа

и слуша што стари причау. Ето се баба

премакнула на други кревет, са ти можеш

мало прилeћ бњен.

преметат (се), -мећем (се), несвр. 1.

премијештати (се), пребацивати (ce)

преко нечега. — Преметаху се преко међе

ка лопови. Немо ми преметат ствари из

бауна 2. фиr. претварати се. — Премета

се он у све ликове. Премеће се Јошо,

ништа му не вљеруј. -

преметнут, -метнем, свp. I. 1. премје

стити, пребацити; претражити. — Ко

ми је преметнуо ствари одолен? Премет

ни ме на другу страну. Преметнули смо

цијелу кућу, али га нијесмо нашли. 2.

изустити, рећи, изговорити. — Није пре

метнуо преко уста ни ријеч сву драгу

ноћ, нешто је био нерасположен и тужан.

П. — се 1. пребацити се преко нечега. —

Што се премећете прео тога одра, ђецо!

Преметни се прео плота и донеси ми ону

ćекиру. 2. претворити се, трансформи
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сати се, прећи у други лик, у друго ста

ње, прометнути се. — Преметнула се у

сто помамскијех ликова, ка вјештица. У

свашта ће се он преметнут само да што

ушићари. Преметнула се у манити лик.

Не премећи се, нб ми кажи што је!

премигуша, -е, ж, женска особа сло

боднијег понашања, која поставља по

себне захтјеве, уображена женска осо

ба, намигуша. — Маки, вода је мутна по

нијела, такве премигуше и смутнице није

долазило у ово племе. Припази се онија

грацкија премигуша.

премизгача, -е, ж, женска особа која

се пренемаже у понашању, која је неи

скрена, ж. особа која се понаша супрот

но од намјера. — Ништа ми не долази с

онбм премизгачбм, нијесу ми таква

чељад мила, све се нешто пренемаже.

премизговат, -ујем, несвр. правити

се невјешт, нећкати се (неискрено), пра

вити се важним, бити неискрен, посту

пати супротно од онога што се намје

рава. — Не премизгуј, нб ајде да ијеш!

Све нешто премизгује, никад јој не знаш

што мисли. Кажи ми отворено, не преми

згуј! Узми, не премизгуј ми тун!

премизгуша, -е, ж. избирачица, про

бирљива женска особа; неискрена жен

ска особа; уп. премизгача. — Није њој

лако угодит, то је премизгуша какве нема

у девет племена. Припази се ти оне пре

мизгуше Јованове.

премицат (се), -чем (се), несвр. пре

мијештати (се) на друго мјесто. — Неко

је премица медник између наше и

Пећове. Мислиш ли се ти данас премицат

с тога столовача?!

премлијечит, -ијечим, свр. очима и

лицем изразити тежи бол. — Премли

јечила је баба још синбћ, неће дуго.

премучат, -чим, свр. прећутати. —

Премучала му је е се била вљерила па је

врнула прстен томе момку, а кад је то

чуо, и он је прекинуо ш њом.

преневољит се, -им се, свр. обезво

љити се, постати замишљен. — Син јој

је у војску нешто забрља, па се пренево

љила, ни с ким не збори. Бјеше се пре

невољио ка да су му сва чељад поцркала.

пренејак, -а, -о много нејак, сла

башан за одређени подухват. — Пренеја

ки смо ми да сами доведемо воду у За

гарач. Још ти је та мали пренејак да коси.

пренемагат се, -ажем се, несвр. 1. па

дати у несвијест, грчити се од болова.

— Свако јутро се пренемаже код оваца е

неће никоме да каже е болесна, 2. глуми

ти (болест, радост или што друго), не

искрено се умиљати. — Немо се тун пре

немагат, но речи што ћеш! По цио дан се

уж њега пренемаже и жали му се како је

грдимо.

пренемоћ се, -жем се, свр. 1. пасти

у несвијест, смучити се до несвијести.

— Кад је чула да је у болницу, пренемо

гла се и била је несвјесна више од пет

минута. Видиш ли да се пренемога, фали

му ваздуха, отворита прозор. 2. фиг. ими

тирати несвјестицу, необавијештеност

и сл. — Пренемоће се она пред њим па

ће се извућ.

прео, прил. в. преко.

преображават (се), -јем (се), несвр.

постиђивати (се), застиђивати (се). —

Вазде ме овако преображајеш и срамо

тиш! Преображаје и село и племе.

преображат (се), -ажам (се), несвр.

стидјети се, застиђивати. — Припазите

ону малу да не преобража фамељу.

преобраза, -е, ж. стид, застиђе, оно

што застиђује, што преобража. —

Ништа му мајка не може, оста је прео

браза цијеле фамеље.

преобразит (се), -азим (се) свр. пo

стидјети (се), застидјети (се), осрамо

тити (се). — Чува да не преобразиш фа

мељу, е ти не би било повратка дома. Ова

се млађа лако преобрази, мекопутастаје.

Преобразили су ме јутрос они гости,
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ничим их нијесам имала частит, што ми

не јави е те доћ. Преобразио сам се од

приспјенка како се понаша.

преобрнут (се), -рнем (се), свр. прео

кренути (се), измијенити став и заузети

супротан; прилагодити се новонаста

лим околностима измјењујући стано

виште и сл. — Преобрнуше Милеву

унучад те више не долази, а биле смо ка

сестре, нешто су јој рекле о мене. Еo

некб доба откако је преобрнуо ћуд, неће

ни да прича ни с ким. Преобрнућеш ти

њу лако, само се мало постарај.

преобука, -č, ж. резервна одјећа или

веш, одјећа уопште, сам чин преобуки

вања. — Нијесам има преобуке нб сам све

носио Истб. Јеси ли наша преобуку ка си

се купа? Ђеца ми иду у школу а немау

преобуке, мбраћу зајмат паре да им

нешто купим. Никакве преобуке немам,

носим само једну доњу робу, па је перем

и сушим увечен. Ђеци чиним преобуку

неђељно.

преобукач, -а, м. преобука.

преодан, прил. в. прекодан.

преоноћ, прил. в. преконоћ.

преотет, -тмем, свр. узети нешто

што је неко био отео, односно узети не

коме нешто или некога. — Био је преотео

рођаку невљесту приједно ће погинут, па

га нијесу млого жалили. Ови мали

Ђурђин све преотима другој ђеци што

гођ стигне.

препалат, -ам, свр. ускопати ашовом

(палом) одређену површину земљишта,

претрапити. — Од јутрбс сам препала

више от черек долине за дуван. Препала

ла су ми ђеца Бобовиште, оћу тун да

бачим мало кpтоле.

препанут (се), -нем (се), свр. препа

сти (се). — Препанула се бјеше Марија,

снијевала је нешто што јој није по вољи.

Ко те то препануо?

препас (се), -нем (се), свр. препасти

(се).

препек и препек, -а, м. препечена ра

кија, препеченица. — Оставио сам два

кила препčка за лијек. Моја ракија је

сами препčк. Остави ми мало препčка за

бријање.

препијецат, -ијецам, несвр. поново

пећи (о алкохолном пићу). — Мбраћу пре

пијецат ову задњу ракију, нешто ми није

добро испала.

препилат, -ăм, свр. претестерисати,

прешегати. — Не могу се попет, а треба

да препилам ону суву грану на јабуку,

оли је та препилат? Препилала му је

машина три прста од руке, па су га по

вели у болницу. Тупа ми је она велика

пила, нијесам јутрос мога препилат ову

штицу, а није деоела.

препират, -ирам, несвр. испирати. —

Прво шеницу препирамо, па је сушимо,

и онда је ћерамо у млин. Никад ја вуну

не препирам, нб је само оперем у серу.

препират се, -рем се, несвр. свађати

се. — Што се препирете ни око чеса?!

препоријечат се, -ијечам се, свp. из

лијенити покоју оutПру ријеч, почети се

свађати; уп. споријечат се. — Што ви

оно би те се препориjeчасте ти и М. Зино

синоћ? Препориjeчасмо се, рекосмо један

другоме покоју, но не зауставише да се

озбилније не закачимо.

препријечит, -ијечим, свp. I. Поћи

пријечцем, скратити причу, прекинути

причу. — Препријечи прео долина, неће

нико викат, скинут је фрут. Препри

jeчићемо ми тебе ту твоју причму. Пре

пријечише ми јутрбс Ивановићи пут прео

оне ливаде изнад нас. П. — се направити,

ставити препреку, закочити (се), зау

ставити (се). — Успут им се нешто, са

гурно, препријечило те их нема.

препросит, -öсим, свp. испросити већ

испрошену дјевојку. — Пристала је да је

препроси, а била је узела прстен од онога

првога својом вољом. Божо се био вље

pио па како се задуго није женио, пре

просили су му вљереницу.
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пререпит, -епим, свp. снажно удари

ти, млатнути (обично каквом мотком)

преко леђа (особу или животињу). — Кад

га је пререпио ониjeм штапом преко рте

нице, па је ка покошен. Умири се е ћу те

пререпит овијем штапом! Пререпио ми је

неко магаре, траг му се ископа, што му

је сметало! Пререпи ону кравуљину да не

иде у жито.

прериљат, -ам, свp. I. 1. њушком рас

копати земљу (углавном о свињи). —

Прериљала је крмача цио лучњак, није

здраво оста ни струк лука. Прериљало је

нешто цио лучњак, а само што сам била

усадила семе. 2. фиr. a. Направити неред,

роваш. — Кое ми је од ђеце прериљало

ове ствари, ништа сад не могу наћ! б.

претражити. — Прериљали смо цијелу

кућу и нигђе га нијесмо нашли. II. - се

прејести се (о свињи, али и о особи), за

довољити прохтјеве у потпуности, или

преко мјере. — Прериљала се у то бога

ство и пало јој је нам да тражи друге

људе.

преродит, -öдим, свр. много родити

(о воћу, поврћу или житу). — Преродиле

су сливе ове године, фино им је било

вријеме от ћетања до сад.

прес, предем, несвр. 1. прести. 2. ис

пуштати нарочите тонове који показују

задовољство и мир (о мачки). — По ци

јелу ноћ ми мачка преде поред кушина,

не могу је никако оћерат.

пресадијеват, -ијевам, несвр. поново

садијевати лоше садјевен стог сијена. —

Оба стога што ми је садијева Ниша мора

сам пресадијеват, шћели су пас.

пресађеc, -дем, свр. поново садјести

(о стогу). — Мбраћу да пресађедем они

мањи стог на Почкаље, е ће га вљетар

преврнут први пут кад јаче пуне.

пресамитит се, -итим се, свр. 1. наг

нути се, искосити се. — Што си се пре

самитио преко тога зида? Пресамитила се

бљеше у кужину, 2. бити болестан или

се правити болестан, пасти у несви

јест. — Пресамити се Јованка на грббље.

Пресамитио сам се био ка су ме апери

сали. Пресамити се једна жена на пљацу,

дати о сунца.

пресвиснут, -нем, свp. доживјети

тежак бол, осјетити се несрећно: црћи,

умријети од бола или туге. — Пресвисну

данас оно дијете од глади. Кад је чула е

су јој затворили сина, пресвиснула је, и

проз два-три дана је умрла.

пресефит (се), -им (се), свp. изгубити

из вида, из памћења, погријешити, прера

чунати (се). — Пресефио сам, није било

онако како сам ти каза. Пресефио си се,

треба да ми даш још неколике иљаде.

пресефтит се, -им се, свр. преварити

се, заборавити; уп. пресефит се. — Ја сам

се пресефтила е си ми био поручио да ти

пошљем по малбме гребуље.

прескок, -а, м. 1. скок дужи од оног

с којим се упоређује, скок дужи од прет

ходног. — Ово што је учинио Милан је

прескок свијема досад, не вљерујем да ће

га неко доскочит. 2. нешто што је пре

скочено, што није урађено, штоје забо

рављено. — Остали су ти све они преско

ци, нијеси убачио кртолу у млого кућица

што сам био ископа. Остало ти је доста

прескока у чарапе, како си их то плела?

прескубат се, -убам се, несвр. оти

мати се о нешто (или некога), рвати се

отимајући што. — Што се оно прескубау

они двоица, око чеса се чегрљау? Све се

прескубау око онога несретнога ђетета, а

оно само плаче.

прескус, -убем, свр. мало појести,

чупнути, на брзину нешто појести

(обично стојећи). — Прескуби нешто, не

мош цио дан гладан. Пушти краву нека

прескубе што у долину ако нађе.

преслава, -е, ж, помоћна слава; уп.

прислужбица. — Преслава и прислужби

ца је исто.

преслачак, -чка, м. слаткиш, нешто

слатко. — Неће она наша јела, научила
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је на преслачке. Нека ти преслачци, наиј

се ти добро домаћега леба и пршуте.

преслачке, -ачака, ж., мн. (ријетко у

jд.) посластица, нешто што није права

храна, слабашна храна, уз коришћење по

сластица. — Не волимо ми те преслачке,

нема без меса ништа. Отка сам доша у

град, от преслачака ми дроб свира, ника

ко љуцки да се наијем.

преслица и (старије) прешлица, -е,

ж, даска на којој се држи вуна при пре

дењу, кудјеља. — Преслица је оно на чем

држимо вуну кад је предемо. Направио

ми је Душан преслицу од јасена. Сву

ђецу је ижњивила на прешлицу и дружи

цу. Одједне прешлице вуне исплела сам

ђетету рукавице.

пресло, -a, c. превој између два уз

вишења. — Кад смо прошли ониjeм пре

слом између Гарчева, више ни није било

тешко доћ.

пресмочит, -öчим, свр. 1. ставити

премного смока у храну. — Пресмочила

си качамак скорупом, ео га ка варени

скоруп. 2. штедјети смок да дотекне. —

Пресмочили смо га цијелу зиму, дако

дочекамо Шаруљину телидбу. Пре

смочили смо некако, издурало је.

пресмрђет, -дим, свр. фиr. премного

досадити. — Вала је пресмрдио више с

онбм његовбм причмбм, почели су да му

више ништа не вљерују. Пресмрђели су

ми више ш њиховијема укорима.

преснијетат се, -ијетам се, несвр. па

дати у несвијест, онесвјешћивати се,

правити се онесвијешћен. — Три пута се

на грббље преснијетала. Ништа се не

преснијетај, знамо те добро!

преснијетит се, -ијетим се, свр. па

сти у несвијест, онесвијестити се, пра

вити се онесвијешћен. — Преснијетио

сам се од врућине. Преснијетила се и па

нула у они конавал. Преснијети се она

несретна невљеста изнад раке. Ударио

сам га док се преснијетио, оста је да

лежи. Преснијети се, река би чоек е га је

вољела.

преставит се, -им се, свр. (арх.) умри

јети. — Уочи Божића се виђело е ће

умријет, а преставио се таман на Божић

узору.

престајат и престојат, -öим, свр.

стајати одређено вријеме не сиједајући.

— Престојала сам наћас изнад картачака

млада међу сватове. Цијелу ноћ сам пре

стаја, нијесам сиједа ни трена.

пресукат, -учем, свр. претргнути за

сукујући. — Ова је грана пресукана, није

прекидена. Не, ђаоле, пресукаћеш му

руку!

пресукача, -е, ж, врста пите. — Кад

испечем пресукачу, ђеца је слатко ију.

преćенак, -енка, м. присјенак, захла

дак, вријеме прије заласка сунца; уп.

приčенак. — Онамо је рано преćенак

сунчани. Седе у преćенак од брда. Ми ве

лимо и преćенак и приčенак.

преćећ се, -чем се, свр. много се пре

пасти, много се забринути због нагле не

повољне вијести или неповољног догађа

ја. — Преćекло ме ка сам виђела оно ди

јете како се држи само заједну гранчицу

изнад онога понора.

претакат, -ачем, несвр. преливати

вино из једног бурета у друго, најчешће

— преливати вино које је са комином у

посебан суд гдје се добија чисто вино

(без комина). — Чињело ми се е ће вино

да ми се узости, па сам га претака два

пута.

претат, -ћем, несвр. стављати не

што у пепео и жар ради печења, покри

вати жаром и пепелом ради печења

(хљеб, кромпир и сл.), загртати, ста

вљати хљеб у црепуљу да се пече. — За

претала сам леба са прећем мало кpтоле

ђеци за предpучак. Претала сам ја љеб и

у црепуљу и у упрeт. Виђи, тако те јади

не виђели, како мачка преће онога миша

у гној, оће, дати, да га остави за мацад.
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претварат се, -ам се, несвр. предста

вљати се у лику другачијем од стварног,

преобличавати се. — Ништa jбј није, не

бој се, само се претвара е болесна. Вазде

се пред ђецом претвара у страшило.

претворан, -рна, -рно који чује, који

слуша, који је за комуникацију, за сарад

њу, који је радан. — Сва су јој ђеца пре

творна, она оком а они скоком.

претворит, -öрим, свр. 1. промијени

ти, преобратити. 2. послушати, чути;

урадити нешто по захтјеву другога. —

Претвори, дијете, ајде више за тијема ов

цама! Неће оно дијете да претвори, залу

ду му причам. Претвори, е ћу те данас

утућ!

претећ, -чем, свp., 3. л. мн. през. пре

течу и претеку, импф. претијецаху 1. пре

стићи (некога или нешто, у просторном

смислу). — Претекли смо их на Веље

поље, ја мислим да те и они брзо стић.

2. остати у животу, преживјети. —

Аперисали су га од нечесове тешке боле

сти, али је претека. Она је претекла по

слије порођаја, али јој је дијете умрло.

Бо ми је претекла ова лоза, омладила се.

Претекле су зиму и козе и лозе. 3. бити

у вишку. — Претекло ми је пара, могу још

једнога брава узет. 4. зауставити. — Да

га не претекоше, ћаше га на мјесто убит.

претијек, -а, м. 1. претицање с бочне

стране. — Поша сам му у претијек прео

брда, такб да ми није мога утећ. Пођи у

претијек онијама бравима е ће поарат

Миланово жито. 2. вишак. — Нема ни он

претијека иако је богат.

претио, -ла, -ло угојен, гојазан, дебео

(најчешће о стоци, али и о човјеку). —

Онога на(ј)претљега овна ћемо заклат.

Ове године су брави претили свуђ, била

је година бурна. Претила ли је ова крава,

фала богу, што ије? Сва су јој ђеца пре

тила ка да их рани медом и млијеком, а

не сувијем лебом.

претљат, -ам, несвр. гојити се, де

бљати. — Сад овце најбоље претљау,

имау да пасу а и зановијети је доста у

Присоје. Брави најбоље претљау на јесе

њу траву и зановијет. Претљаш ка да све

ијеш меда и млијека. Претља Јованка, из

гледа је сандруга. От чеса оно претља

Мируна онако, да није што болесна?

претоварит, -им, свp. I. 1. премного

натоварити. — Претоварио сам магаре,

неће моћ све то изнијет уза страну. 2.

преврнути товар. — Претоварило је онб

магаре мливо, обје су вреће у глиб пале.

Притегни та дрва на самар да их масак

не претовари. 3. пребацити товар са јед

не товарне животиње на другу, или са

једног мјеста на друго. — Претоварио

сам са магарета једну врећу на коња, он

ће је лакше носит. II. - се 1. узети пре

велики терет, носити терет већи него

што човјек може да носи. — Што си се

тако претоварио тијама дрвима, могли

смо да их донесемо из два пута. Млого

си се претоварио некаквијама ситницама

и тантарама, боље је било да си узео само

оно беш чеса не можеш. 2. изврнути то

вар, растоварити се непланирано. —

Неја, претовари се товар коњу!

преточит, -öчим, свр. прелити из јед

не посуде у другу с циљем одржавања

квалитета (о пићу; вода се пресипа, а не

точи). — Јутрос сам преточио вино из ве

лике бачве, али ми није стало у оне двије

мале.

претрапит, -им, свp. трапљењем пре

копати одређену површину земље. — Од

јутрос сам претрапио цијело Бобовиште,

само да га повлачим, па се може сијат.

прећ, -гнем, свр. предузети, одлучи

ти (ce); уп. прегнут. — Прегла је да шко

лује свако од ђеце, а нема је пас за што

уфатит.

префиган, -а, -о лукав, досјетљив. —

Префигано је оно ка пашче. Сви су пре

фигани, треба се чуват.

префукат се, -укам се, свр. прејести

се. — Префукала се трешања, па је сад

боли дроб. Немоте се префукат на свад

бу, јака је она прасетина.
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пречага, -е, ж, пречка, пречаница,

нешто што се ставља између два (јача)

предмета. — Јесу ли ти јаке пречаге на

стубе, стио сам да пењем на петар умер

тин“? Направила сам му опанке с онијама

пречагама. Закова је пречаге између сту

ббва.

пречаница, -е, ж, пречка. — Учинила

сам ђеверу опанке на пречанице. Какве

су оно пречанице између греда?

пречац, -чца, м. пријеки пут, прије

чац; уп. пречица. — Ја ћу пречцом, а ти

како оћеш.

пречестит, -естим, свр. 1. зачестати,

учестати, исувише често долазити код

некога. — Да нијеси пречестио с тијем

одласком код њезинија?! Немо да

пречестиш е ћеш им досадит свакоднев

нијема поčетама. 2. посадити или поси

јати пречесто (сјеме или биљку). — Чини

ми се е си пречестила купус, боље би

било да си га садила ређе.

пречесто, прил. за мјесто и вријеме

преблизу, често, згруписано. — Пречесто

ти је оста дуван, треба га прориједит.

"речесто ти доди друштво ео некб ври

:MC.

пречешљика, -е, ж, пречка на мерде

зинама, пречка уопште (укључујући и

каише на сандалама или опанцима). —

Пала сам са стуба е се сломила једна пре

чешљика, срећом она најдоња па се ни

јесам повриједила. Пријет су опанци мо

гли да се направе и с пе-шеспречешљика

и тако су се могли носит.

пречица и пречица, -ě ж. 1. пријеки

пролаз, пријеки пут, уп. пречац, прије

чац. — Идите пречицом том страном и

ижљећете прао на џаду. Претека си не е

си одио пречицом. 2. скраћени пут,

скраћен долазак до неког циља. — Све је

öна уредила пречицом, није чекала да се

неко смилује на њу.

преша, -е, ж. 1. потреба, нужда, ко

pист. — Је ли ти от преше данас магаре,

ě бих ћера гној. Што ће ми наочаре, ни

јесу ми ни за какву прешу. Оће ли ти бит

от преше коноп, носио бих мало сијена.

Велика ми је преша за паре, би ли ми

позајмио коју? Ова моја ђеца нијесу ни

от какве преше. 2. журба, хитња. — У

велику сам прешу, немам ка свраћат. Ни

какве преше нема, ништа не ита. Је ли ти

преша за оне паре, ако је — некако ћу се

снаћ.

прешан, -шна, -шно потребан. — За

бвце ми је прешан чобан, а ја га немам.

прешапит, -апим, свр. 1. обухватити

руком („инапом“) с горње стране (нешто

или некога). — Бљеше је они момак.

прешапио прео струка. 2. фиr. заузети,

отети. — Прешапио је половину имања

оне сирочади.

прешегат, -ам, свр. претестерисати.

— Они тoвaр дрва што ми је Бранко јучен

дoћера јутрбс је Мијо прешега за шпорет.

прешестат, -ам, свр. пререзати, пре

кинути чим оштрим. — Прешестали су

му ногу тачно испод кољена.

прешит, -им, несвр. журити, хита

ти. — Немоте прешит, чекаћемо ве коли

ко оћете. Прешила сам, али нијесам мо

гла пријед доћ. Ти, изгледа, никад не

прешиш, вазде имаш времена. Прешим

одмах у задругу да купим брашно.

прешит, -а, -о потребан. — Прешита

ми је једна наруч, знам да је имаш, мож

ми је дат, само ако оћеш.

прешлица, -е, ж, в. преслица.

пржељав, -а, -о ситан попут пржи

не, попут пијеска (најчешће о снијегу). —

Пада је синбћ некакав пржељави снијег,

али се није примио. Земља на Подоље је

пржељава, треба јбј често киша.

пржина, -е, ж, пијесак. — Доћера ми

је Рајко камион пржине, оћу да дозиђујем

кућу.

пржулин, -а, м. посуда у којој се пр

жи кафа, пржун. — Направио ми је Сма
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jö у Град пржулин од дебеле ластре, ста

pи ми више није ваља.

прзница, -č, ж. свађалица, љута осо

ба. — Немо се качит с оном прзницом,

али не знаш е вазде носи шиш. Био је,

покојник, велика прзница, бог да му

душу прости, лако се ћаше посвадит.

прибажђет, -ăздим, свр. (пејор.) уми

pити се, смирити се, не кретати се ни

гдје. — Прибазди тун успријеклад и нека

ти причма!

прибит, -јем, свр. 1. примаћи, приљу

бити, прикачити. 2. доћи. — Прибили су

сви кои су мислили доћ. Прибиће на по

кајање млоги и из Брда и Куча, па им се

мора стварат џевап.

привалит, -ăлим, свр. 1. ућутати. —

Привали тун, да те више не чујем! При

вали тун, нико те ништа не пита. 2. уда

pити, ошамарити. — Привалио сам му

неколико тољага, неће се више кокотит.

Привали томе ђетету коју уз образ, па ће

се умирит. 3. приписати, неоправдано

оптужити, обиједити, подметнути. —

Привалили су му крађу пара, па се убио

у затвор, а укра је колико сам ја. Прива

лише му и што је учинио и што није.

привиђат се, -иђам се, несвр. чинити

се стварним нешто нестварно, причи

њавати се. — Отпријед се вазде понешто

привиђало ка се ноћу одило прео Кому

нице. Овоме ђетету се нешто привиђа у

сан, да зовемо Раку да му завије пупак.

привиђет се, -дим се, свр. учинити

се стварним нешто нестварно, причини

ти се. — Привиђело јој се нешто проље

тбс и отадер ка да је шенула. Ајде да у

пбноћ ижљежемо на Комуницу заједно,

па да видимо оће ли ни се што привиђет.

Рекла је е јој се привидио у сан покојни

Милош и река јој да је тамо чекау. Тебе

се нешто привиђело, а тун нема ништа.

2. видјети се накратко, упознати се. —

Привиђели су се у суботу на пљацу, из

гледа су се допали једно другоме.

привирет и привирит, -рим, свр. 1.

вирећи (гледајући) из потаје примаћи се

и посматрати. — Привирила сам мало у

собу и виђела како се милују, а они мене

нијесу виђели. 2. прићи, доћи (непозван).

Не смијеш више ни привирит у моју

кућу.

привириват, -ујем, несвр. погледива

ти испотаје, прилазити крадом да би се

нешто видјело, долазити, навраћати. —

Свако јутро привирује у собу да види

јесу ли се пробудили. Е неће ми, вала,

више привириват у нашу кућу.

пригаиица, -е, ж, житко умућено (с

водом) брашно опржено на тигањ, пљо

снато или лоптасто, у виду крофни,

уштипак. — Ништа ми није милије појес

нб приганице са сиром. Баба Виča je при

гала стално приганице за предpучак.

пригање, -а, с. гл. именица од при

гат. — На(ј)теже ми је пригање пригани

Ца.

пригат, -ам, несвр. пржити. — Ro

пригам џигерицу. Пригам приганице.

ЦШтета је ово месо варит, треба га пригат.

Јаја су пригана, нијесу варена, ја само

иjeм пригана.

приглавак, -авка, м. исплетени дио

обуће, „скраћене“ вунене чарапе, захва

та само стопало, уп. наглавак, назувак.

— Прска ми је лијеви приглавак, закрпи

ми га ако можеш.

пригнут, пригнем, свp. I. 1. нагнути,

сагнути. 2. фиг. потећи из флаше, попи

ти. — Када је мало пригнуо. П. — се са

гнути се, нагнути се.

пригрнут (се), -рнем (се), свр. огрну

ти (се). — Пригрни какав капот, биће ти

зима. Пригрнуо сам се декицом, нешто

ми је ладно.

пригучит, -им, свp. I, прикрити гуче

њем, с напором сачувати. — Нешто је

пригучила у тровезу, не знам што је ако

није нешто узела из нас па га крије. При

гучио сам мало пара дако купим ону ли
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ваду. П. — се скупити се, склупчати се,

— Ништа, кукала, не чини, но се при

гучила уз ону фуруну, и такб ćеди по ва

здан.

придат се, -ам се, свp. добити прино

ву, родити се. — Придало се у Јбша ди

јете, зар нијесте чули пуцњаву синбћ?

Прида ми се син у жене.

придизат се, -жем се, несвр. устаја

ти, бити на ногама, кретати се (о ста

рој и болесној особи). — Придижу ли ти

се оно двоје старија? Једва се некако при

дижем, нијесам најбољега здравља.

Можете ли се придизат?

придић (се), -гнем (се), свр. устати,

дићи се, кренути. — Придига се јутрбс,

мало је боље. Бјеху се обоје придигли.

Придигни ме мало.

придоћ, придођем, свр. 1. надоћи, на

бубрити; уп. надоћ. — Виђи да није при

доша они љеб, да га печемо. Придошло

jбј је виме, брзо ће се телит. Придошла

је Сушица, ето је збријега у бријег. 2.

уразумити се, доћи себи, схватити. —

Био је полудио, па је, веле, богу фала,

придоша, сад је добро. Придошла је ео

некб доба, сад се уозбиљила.

приждит, приждим, свр. припалити

(цигарету или сл.), запалити; уп. Наждит

1. — Јеси ли то приждила цингар, у нбс

ти се наша! Неја, е ће оно дијете приждит

ону сламу!

прижмирит, -ирим, свр. затворити

очи накратко, непотпуно зажмурити;

погледати потајно. — Прижмири, па ка

ти кажем, отвори очи. Прижмирила је

очима, а глеја боље но да су јој отворене.

приздрет се, 3. л. през. jд. приздре се,

свр. причинити се, уп. призрет се. —

Приздрело јбј се нешто у сан, ка да је

неко зове с онога свијета, па се препала.

призират се, -pëм се, несвр. причиња

вати се. — Сваку ноћ ми се призире по

којни Васо, изгледа ћу брзо за њим.

призор, -а, м. слика неког догађаја. —

Никад нећу заборавит призор ка су убили

Ника.

призрет се, 3. л. през. jд. призре се,

свр. причинити се; уп. приздрет се. —

Призрело јој се, вели, једне ноћи е је

доша Мијајло и каза јој да се спрема да

иде ш њим. Ништа му није, богоми, нб

му се нешто призрело.

пријевара, -е, ж, превара (ијек лик је

изузетно ријетко у употреби, само када

се подражава народна поезија, као и у

неким овјешталим формулацијама), об

мана, варка; уп. превара. — Немој казат

е је пријевара!

пријевор, -a, M. (заст.) реза на врати

ма. — Пријед мљесто кључа је био они

пријевор, па се добро затвориш у кућу и

нико не може уљећ.

пријед, прил. прије. — Ми смо се с

Блажом пријед вазде полазили на Божић,

а сад је све то пало у заборав.

пријек, -a, -o 1. који је одлучан у по

ступцима али без претходног раз

мишљања, који је нагао. — Милан је до

бар али је пријек и каткад учини нешто.

због чеса се каје. 2. који има право пр

венства, који има предност, који је по

требнији. — Сад су ми пријеке паре а по

тље ћемо другб.

пријеклад, -а, м. огњиште са каме

ном оградом, огњиште у кући уопште.

— Млади не ваља да čеде ус пријеклад,

то је за старе, да се грију.

пријекор, -а, м. в. прекор.

пријекрс, прил. унакрст, унакрсно. —

Метни те главње у пријекрс, боље те го
**

рет.

пријенут, пријенем, свр. прионути,

закачити се, приљубити се. — Пријенули

су ти чичкови за гаће, очисти их! Бљеше

онб дијете пријенуло за мајку, не да јој

да ојде.
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пријењат, пријењам, несвр. приања

ти, качити се за некога или нешто, при

љубљивати се. — Ови мокри снијег при

јења боље но они суви. Унучад бјеже од

ње, ђаоље јој не пријења.

пријерод, -а, м. превелики род неке

биљке (житарице, воћа, поврћа и сл.). —

Ово је прави пријерод, не вјерујем е ће

се одржат ни трећи гроз. Ове године је

био велики пријерoд грожђа, нијесмо га

имали ђе.

пријесан, -сна, -сно 1. који није ус

квашен (о хљебу). — Веле е су му доктори

препоручили да ије пријесни леб. 2. не

печен, некуван. — Још је ово месо прије

сно, није се сварило.

пријеснац, -а, м. пријесни кукурузни

хљеб. — Набритвио сам се јутрбс топлога

пријеснаца и скорупа, па могу до

довечен. Пријеснац се пече од неу

сквашенбга умертиновога тијеста.

пријеćек, -а, м. (заст.) сандук за жи

то. — Пријед је понеко држа жито у не

пријеćеке, сад их више нема.

пријечац, пријечца, м. пречица, при

jeки пут. скраћени пут; уп. пречац, пpe

чица. — Има ли каквога пријечца за Гор

њи Загарач без да се иде џадом? Идите

пријечцем преотија ливада, далеко ви је

путем. фиг. скраћено казивање. — Све

нешто причаше на пријечце, ништа није

сам разумио.

пријечит, пријечим, несвр. ићи при

јечцем, скраћивати (пут, разговор и сл.).

— Кад идем у школу, пријечим преко

Брда, не идем џадом. Кат прича, све при

јечи, па му ни другу не разумијеш.

пријечњак, -а, м, 1. пречка (обично

од опуте или канапа, ређе од коже, на

опанцима). — Јесу ли јаки ови при

јечњаци на опанке, боим се е ти нете из

држат цио пут. 2. фиг. опанци или било

која обућа која има какве пречанице. —

Обу данас пријечњаке, а цревље чува кад

ђе ижљежеш.

пријешњаци, -ăка, м., мн. (јд. при

јешњак, али није у употреби) опанци од

сирове коже. — Лакше је пријед било

одит у не пријешњаке но данас у цревље

или другу обућу.

приказаније, -а, с оно што се при

каже, што се причини, приказање;

(заст.) позоришна представа. — При

чинило му се приказаније како су у шуму

виле играле. Виђели смо приказаније на

приредбу у Дом.

приклат, -кољем, свр. заклати (жи

вотињу која је на издисају). — Прикољи

тога вепра, не мрцвари га. Прикла сам

једнога зеца што бјеше рањен.

прикљевит, -им, свр. присјести и

ућутати (каже се обично онемоћалој

или приглупој особи). — Прикљеви тун и

добро ти је!

прикратак, -тка, -тко мало краћи не

го што треба да буде, ократак. — При

кратак ми је ови капот, али немам што

друго обућ, нако да идем беж њега.

прикупит, -упим, свр. купити још

(нешто) уз већ купљено. — Прикупио сам

уз ону ливаду ону доњу долиницу Ива

нову. Прикупићу још мало меса, ускрме

ће ни бит за зимус доста.

прикупит (се), -им (се), свp. сакупи

ти (се), окупити (се). — Прикупи кртоле

на гомилу. Прикупите се овамо!

прикучиват се, -ујем се, несвр. на

враћати, долазити у обилазак, погледи

вати. — Прикучујеш ли се на оно имање?

Нијесам се прикучива од прољетбс до

старија, не знам ни како су.

прикучит, -учим, свp. I. 1. нешто до

хватити куком, примаћи помоћу куке. —

Прикучи ми ону грану горњу да поберем

смокве. 2. узети у потаји, украсти. —

Прикучио је Станиша доста алата из

државнбrа магазина, сад има све. П. - се

навратити, наићи, доћи у кратак обила

зак с одређеном намјером, примаћи се,

уп. накучит се. — Прикучи се до ђеце, да
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видиш што раде. Прикучила сам се до

старија два-три пута зимус, бјеху добро.

Прикучио се бљеше демиџани и пијуцка

ли пијуцка.

прилeћ, -жем и -гнем, свр. лећи мало

ради кратког одмора. — Таман бјех при

лега кад аоли Драго с фамељбм. Прилези

мало поподне е ћеш довечен мбрат да

ćедиш дуже. Сваки дан ми ђеца прилежу

барем по уру.

прилицат, -чем и -чим, несвр. личи

ти, бити сличан. — Коме ти приличе ова

најмлађа шћер? Приличи покојној тетки.

прилог, -а, м. нешто што је дато до

бровољно (као новчана или материјална

помоћ). — Ка се градио нови пут, сви смо

дали прилог — неко паром неко радом.

Прикупљали су добровољне прилоге за

пладне у Африку, па сам им ја река да

нијесам добио пензију те нека ми оставе

андресу једнога најсиромашнијега, па ћу

му ја послат (иронија).

приљећ, -жем и -гнем, свр. прићи. —

Дако могаднеш приљећ стијама колима

до куће. Речи му нека приљеже с тијем

овамо. Одила је из долина и приљегла с

крушкама буђен.

примарит, -им, свр. припећи, ужећи,

пригријати. — Кад у авгус примари она

божја звијезда, овођен се изгори.

примит, примим, свp. I. подићи, по

пети, узети у службу. — Олити примит

ове пршуте на петар, не могу ја. Вели е

су га примили у службу у Општину. П.

— се 1. попети се. 2. преузети обавезу. —

Примила се једна ђевојка да чува ђецу.

3. почети живјети (о биљци). — Прими

ле су ми се све лозе што сам их јесенас

садио, 4. дејствовати (о лијеку или бо

лести). — Све три писанице су му се при

миле. Примиле су се красте што му их је

пренио они мали.

примитак, -итка, м., Hмн. -ици

нешто што је примљено, што је добије

но од некога или од нечега. — Нијесмо

ми ове године имали никаквога примитка

од оне земље у Брда, само што се зове

наша. Боље да није узима оне паре од си

ротиње, може му то бит зли примитак.

приогрнут, -рнем, свр. малко (се)

огрнути. — Приогрни на ту фањелу

нешто да ти не биде студено.

приорак, -öрка, м. парченце земље

које је накнадно узорано, односно пар

ченце земље које је у углу те се теже

може орати са осталим земљиштем уз

њега. — Да сам Илији они приорак уз Пр

делековину да усади мало лука и кpтоле

за ону ђецу.

припалит, -āлим, свр. запалити (о

цигарети). — Припали и ти једну, неће

ти ништа бит.

припаљиват, -ујем, несвр. запаљива

ти (о цигарети). — Од јучен га још ни

јесам припаљива, оћу да провам да оста

вим дуван.

припаша, -е, ж, узгредни пашњак, уз

гредна паша. — Сваке ноћи краву пове

дем на ђетелину у припашу е нема што

у дан пас у брањевину. Понекад их

поћерамо на ливаду у припашу, па нијесу

ГЛaДНe.

припека и припека, -е, ж, вријеме

када је сунце јако велика врућина. —

Дошли су по највишој припеци попбдне.

Ударила она припека божа, све гори, а

ми морамо да копамо.

припет (се), -пнем (се), свр. попети

(се). — Оли се ти припет на крушку, не

могу дофатит оне с врха. Припни га на

мене слободно. Викни на оно дијете, при

пело се на зад, може панут. Припни се

на магаре, не бој се. Припни ми се на

плећи да те носим. Припећу се на смокву,

и све ћу их побрат.

припећ, -чем, свр. пригријати. —

Припекло је ео ка на Илиндан, све ће се

спржит ако овакб продужи. Данас је сун

це припекло, неће се моћ одахнут.

припичит, -им, свр. прикачити, зака

чити. — Припичио медаље и пође на ку



припнут (се) — прирас
385

ференцију. Припичи ми нечим ову пули

цу на капот.

припнут (се), -нем (се), свр. попети

(се), припети (се). — Припни се, нева

љачко, на мене да те носим. Оћу ли се ја

моћ припнут на дрво? Припни ме ти.

приповрнут се, -рнем се, свр. 1. по

ново се повратити, окренути; поврати

ти се непланирано. — Он шћаше да се

приповрне, али га нешто заустави. При

поврни се, па ћу ти рећ: Ако ти се при

поврнем, знаћеш га! Она се приповрну и

замало га не удари оном куђељбм. 2. ма

ло се здравствено поправити. — Ено га

ђе čеди, мало се приповрнуо.

приповргат се, -ћем се, несвр. у више

наврата се повраћати. — Нијесу се више

приповртали пошто су виђели да смо ми

приправни за тучу.

припогледат, -ам, свр. погледати,

припазити с времена на вријеме. — При

погледај неће ли се ко наћ да купи оно

сијено у Почкаље, остала сам без динара.

припогледнут, -нем, свp. с времена

на вријене погледати, припазити, пове

сти рачуна о некоме или нечему повре

меним навраћањем или посматрањем. —

Припогледни да се крава није одвезала,

па ћу је ка се врнем превезат ђе сигурно.

Сваки дан се намолим да припогледнем

оне старчеве.

припознит, -öзним, свр. мало зака

снити. — Припознили су нешто, може

бит нете ни доћ,

припоменут, -енем, свр. напоменути,

дискретно рећи. — Припомену ми Мили

ја да ти је оста дужан неке паре. Јеси ли

му што припоменуо о мене?

припомоћ. -оћи, ж. мања помоћ уз

већ добијену. — Стипендија што је добија

бала му је велика припомоћ уз оно што

смо му ми шиљали. -

припомоћ, -жем, свp. додатно по

моћи, дати додатну помоћ. — Можеш ли

што маломе припомоћ истија књига? Не

ка иде у град, сви ћемо му припомоћ.

приправан, -вна, -вно спреман, при

премљен за нешто. — Што ме гођ чека,

бићу му приправан. Не бој се ти њој, при

правна је она за све.

припрежат (се), -жим (се), свp. саче

кати у тајности да би се нешто обави

ло. — Припрежасмо их и немадоше куђ

нб признаше. Припрежи ти Г. а ја ћу В.

Припрежали смо се таман ус кућу. При

прежи се тун и чека!

припуза, -е, ж. 1. домазет. — Припу

за је они што је доша у женин род да

живи. 2. улизица. — Добро се припазите

оне припузе искомшилука, ошпијаће ве

нако ако не бидне мога. Док је био на

влас, око њега су се мотале све некакве

припузе, а сад на и не виде. 3. лош ка

рактер, некарактерна особа. — Да није

припуза, не би оставио родитеље и она

квб имање и доша у женину сиротињу.

припучит, -им, свр. закопчати, запу

чити одјећу; прикачити на одјећу иглу

За Запучање или што сл., закачити знак

на одјећу (орден или сл.), ушити. — При

пучи те пулице на кошуљу, не иди тако

раздрљен. Бљеше припучио брдене из

рата, оће да иде на прославу. Припучи

ми ову горњу пулицу на капот.

припуштит, -им, свр. пустити на од

ређени моменат, припустити. — Оће ли

шћет, фала богу, припуштит онога вола

на Шаруљу, нешто му је био ка слаб“

Припуштала је на себе некаквога Цуцу у

потају од мужа, и навp девет мљесеца је

родила сина.

прирас, -сти, ж. и -ста, м, 1. нози из

данак дрвећа, и уопште биља. — Фин ти

је прирас у Гођене. Има ли прирасти у

онијема дреновима? 2. подмладак живо

тиње. — Велика је ове године зечја при

рас. Фине су ви крмеће прирасти. Од

прираста живбга имамо само неколико

јагњади, 3. обогаћење имовине. — Оćећа

се прирас на Бошково имање.
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прирепак, -пка, м. полтрон, улизица.

— Та ти је био прирепак свакој власти,

па ће и овој. Ако могу заједно с вама, да

дијелимо добро и зло — оћу, а прирепак

никад никоме!

прискочит, -öчим, свр. прићи, припо

моћи, наћи се некоме у невољи. — При

скочи цијело село, те му поможе. Дако

ти ђеца прискоче у помоћ. Прискочили

су му сви рођаци и помогли га.

прислужбица и прислужбица, -е, ж.

помоћна слава, мала слава; уп. преслава.

— Загарчанима кои славе Петковдан при

службица је Свети Никола. Сви Радмано

вићи су имали прислужбицу Никољдан,

а славили су различите славе, највише

Петковдан.

присмакат, -ачем, несвр. 1. узимати

смок (лирс) уз хљеб пријелу, смочити. —

Присмачи тога скорупа, не једи суви леб.

Имате ли што присмакат ове зиме? фиг.

пристајати уз власт, полтронисати. —

Присмака је он уз сваку влас, и нико га

није прогонио. 2. узимати по мање мрса

уз хљеб да дотраје уз одређену количину

хљеба. — Присмачи сир, нема га више!

Ео присмачем, не могу мање узимат.

присмок, -а, м. оно што се прислаче

уз хљеб (месо, сир, кајмак и сл.), смок.

уп. присмока. — Ове године ћемо имат

присмбка доста, нб ми се чини е ће ни

фалит брашно. Присмбк је месо, скоруп,

сир, варевина, а пића су друго.

присмока, -е, ж. масни дио хране који

се једе са хљебом, смок: уп. присмок. —

Мало су ми ђеца имала присмоке, давала

сам им по мало сира и варавине, а меса

даће бог.

присмочит, -öчим, свр. 1. појести

нешто смока с хљебом. — Присмочи с

тијем лебом сира, нема ништа друго.

Присмочили смо, не бој ни се, вазда га

имали 2. узети мању количину смока да

дотраје. — Присмочи, данас ти је тако,

ништа мрсно у кућу нема, а продавница

је далеко.

присмрђет, -дим, свр. фиr. ућутати,

улирити се, повући се, забавити се со

бом, не истицати се — све због устру

чавања оправдано изазваног. — Иди ку

ћи, присмрди уз женину рашу, није за

тебе рат! Ето га ђе присмрдио уз

огњиште. Присмрдите тамо док ве није

сам избачио с ноге на ногу!

приснажит, -ăжим, свр. ојачати. —

Добро сам ио послије болнице, па сам до

ста добро приснажио. Приснажили су от

како им се запослио син.

присбјан, -јна, -јно који је у присојној

страни, који је на јужној, осунчанијој

страни узвишења. — Ово је присбјно, то

плије је нб она друга страна. Оно је при

сојна страна, онођен се може сијат што му

драго, и родиће, само ако има ђе. Осојни

дио Гарча је шумовита присбјни го.

присоје, -а, с. Присојна, тј. јужна

страна неког узвишења; чест микрото

поним. — Свуђ по овијама загарачкијама

присојима је млого драча и шипковина.

приспат, приспем, свр. 1. приспава

ти, спавати дуже него што је планира

но. — Приспа сам јутрос, па сам опознио.

2. одспавати мало, прилeћи да би се за

спало. — Приспи мало поподне е ћеш

довечен мбрат да čедиш дуже.

приспат се, приспим се, свр. (само

пасивно) бити у стању осјећања поста

ности. — Нешто ми се приспало, морам

мало предахнут.

приспјенак, -нка и -енка, м. (понекад

пејор.) син који поодраста, који расте и

развија се, поодрастао син. — Доша ми

је приспјенак и школе, већ се замбмчио,

почели су му брци. Имам једнога при

спјенка и двије шћери. Чува(ј) се, при

спјенче, да те не окрoим овом шавницом.

приспјенка, -е, ж. (пејор.) дјевојчица

која пристијева, поодрасла дјевојчица:

уп. приспјенак. — Она моја приспјенка се

још није дизала а живо чека у појату.
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приспјет, -спијем, свр. 1. стићи,

доћи. — Бјеху приспјели пријатељи из

Брда, и нико не ижљеже да их дочека. 2.

сазрети. — Приспјела ти је ова ђевојка

за удају. Нијесу ни још приспјеле смокве,

а биће их доста.

пристав, -а, м. слуга. — Код нас су

само богатије куће држале приставе, а

сиротиња је све сама морала да ради.

Оћерали су је ис куће е је с приставом

имала копиле.

приставит, -им, свp. ставити нешто

(ручак или што друго) да се кува. — Та

ман сам била приставила ручак за нас

двоје, кад аоли Мусо и ђеца.

приставштина, -č, ж. служење у ту

ђој кући. — Била сам више о три године

у приставштину у Марковину, чувала сам

овце и козе у једну фамељу. Приставшти

на је тешка зарада.

пристан, -а, м. пристаниште, лука.

— Онбњен испот куће на Зету су напра

вили пристан, тун ће да им пристаје лађа.

С которскога пристана су отпријед одили

у Америку.

пристат, -нем, свр. 1. прихватити се

какве обавезе. 2. стићи, доспјети, оп

стати. — Нигђе с онаквом памети није

приста.

пристран, -а, м. в. пристранак. — Ко

нб гори клачницу у они пристран више

кућа Николића?

пристранак, -анка, м, мања страна,

мања косина на земљишту. — Пушти

овце тијем пристранком, наће нешто да

чупну.

приступит, -упим, свр. прићи; доћи

на поклоњење (владару, мртвацу и сл.).

— Одили смо да приступимо господару

чим смо се вратили из Америке. Они

друкче приступау мрцу од нас. Треба

очистит они лом испод лоза е им се по

тље неће моћ приступит.

присукат, -учем, свр. 1. Засукати. —

Присучи ми ови конац да буде јачи. 2.

примаћи (се), достићи (временски и про

сторно). — Присука сам деведесет годи

на, и ништа ми није. Присукала је четр

десету, ништа од њезине удаје. Присука

ли су с ониjeм водоводом до близу Ма

лензе. Присукало је сунце за(в)оду.

присенак, -енка, м, мањи хлад, при

сјенак, уп. преćенак. — Остави козе у та

приčенак, врућина је, нете ти отoлен мрд

нут.

присетит се, -им се, свр. накнадно се

сјетити, присјетити се. — Доцкан си се

приčетила да си имала и мајку, а сад је

позно да је жалиш.

притегнут, -čгнем, свр. причврсти

ти, обуздати. — Притегни га док је још

мали, е му потље нећеш ништа моћ.

притећ, -чем, свр. 1. прићи, притрча

ти, доћи. — Што је онолико људи пре

цркву ка да су притeкли сви Загарчани.

2. припомоћи. — Притекоше ни у помоћ

комшије а не бисмо ни по куће направи

ЛИ.

притећ, притегнем, свр. притегнути.

притка, -е, ж, дрвена, тања мотка

која се побада уз пасуљ да уз њу расте.

— Убра сам једно сто притака шипковија

за пасуљ. Има једна врста ваџбле која

може без притака.

приткаш, -а, м. врста пасуља (која

расте уз притку). — Морамо почупат

они приткаш, изгореће на вб сунце. Ођен

добро роди и чучавац, али боље приткаш

ако је кишно љето. Бурна је година, до

бро ће родит пасуљ приткаш.

притоварит, -им, свр. 1. додати на

товар још терета. — Притовари томе

маску још тога гноја, може он понијет

више от сто кила, не бој му се. 2. фиr.

приписати некоме кривицу и сл. —

Свашто су му у милицију притоварили —

и да је псова државу и власти, и да је

свашто лаја.

притремак, -éмка, м. мања грађевина

уз неку већу, с косим, једнобродним кро
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вом, служи обично као љетна кухиња (уз

кућу), или у њој живи стока (кад ју је

мање). — Јеси ли видио какав сам при

тремак направио ускућу, љети не морам

налагат у кужину, а тун се може пећ и

ракија, и било што друго. Призиђи уз ли

стру притремак да ти не гори цијело љето

та невљеста у кућу.

притућ, притучем, свp. дотући. —

Био је тешко рањен, па су га притукли

другови да га не уфате Њемци.

притуцат, -уцам, несвр. затуцати,

правити крајње, посљедње ударце. —

Притуцали су је још откад је мала била,

нијесу јој, несретници, давали да мрдне.

Притуца сам оне грумове земље на доли

ну што им брана није могла ништа.

прићулит, -им, свр. намјестити уши

да би се боље чуло, притајити се

слушајући. — Прићулили смо уши и све

смо могли чут. Прићули добро уши кад

биднеш слуша, ништа не смијеш забора

вит.

приупитат, -итам, свр. запитати, уз

гредно запитати. — Приупитај кат

пођеш у Град, у Општину, колики ни је

порез ове године.

приупитнут, -итнем, свp. в. приупи

тат. — Кад пођеш, приупитни и за поса

овоме момчету.

прифатит, -им, свp. I. 1. прихватити.

2. донијети нешто од некога. — Пођи и

прифати ми стубе од Сава. Прифатићу

мало пиће за живб у Брда. Прифати ми

из Анђе оне виле за сијено. Прифатите

мало воде с наше бистијерне. П. - се 1.

прихватити се (нечега). 2. почети јести.

— Прифати се, ео има за све. Прифатисмо

се мало леба и сира, и иза тога бјдосмо.

прифулат се, -улам се, свр. (пејор.)

привући се, прикрасти се, потајно прићи,

прићи непримијетно. — Што си се при

фулала ка кучка па прислушкујеш? При

фулала се ка фуњара и слуша што збори

мо. Прифулаше ни се Њемци прао до

рова. Чува да ти се не прифулау какви

лупежи у дињак. Чува да се какав јарамаз

не прифула овијема ђевојкама! Неко се

прифула иза плота таман ка су они дије

лили оно што бљеху покрали, па их је

пријавио милицији.

прифуљиват се, -ујем се, несвр. (пе

јор.) прикрадати се, крадомице се при

ближавати. — Ништа ми се немо при

фуљиват, знам ја што ћеш. Боље ће ти

бит да ни се не прифуљујеш. Све се при

фуљива, па су га уфатили.

причало, -а, м. оговарач: причалица.

— Још у мој дан нијесам видио таквога

причала ка што је он, не би га десе жена

напричало. Добро се припази онога

причала, свашто ће ти измислит.

причек, -а, м, чекање до одређеног

рока (о продаји и сл.), почек. — Да сам

му јуницу на причек до Ђурђевадне, није

има сад ни динара да ми да. Цијело мо

биље је распродала и то све на причек.

причес, -сти, ж. 1. причешће. — Јесте

ли водили ову ђецу на причест у Ждре

баник? 2. фиг. посљедњи гутљај у живо

ту. — Не би му прбба ни вино ни ракију

да би ми причес била.

причет, причнем, свp. добити набу

брене груди (о жени) односно виме (о

мљечној животињи) уочи рађања, одно

сно појаве младунчета. — Причела га је

Шаруља, брзо ће се телит. Причеле су га

све овце, фиг. добити (сексуална) оби

љежја сазријевања. — Причела га је она

мала Мишова. Ти си, ибретнице,

причела, брзо ћемо те удават.

причињат, -њем, несвр. добијати

млијеко у дојкама одн. вименима, што је

знак скоре појаве (рађања) младунчета

(о жени и женки сисара уопште). —

Сваке године га је причињала шес

неђеља уочи телидбе.

причињат се, -ињам се, несвр. приви

ђати се. — Цијелу јесен му се, вели,

нешто причињало, када га негђе носе, у
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некакав амбис. Вазде су се на Комуницу

људма причињале виле и вјештице.

причињет се, -чиним се, привидјети

се, учинити се стварним нешто не

стварно. — Није то истина, но се њему

причињело у сан. Причиње ми се наћас

у сан Јошо, а одамно га нијесам снијева

Лa.

причкврљит, -pљим, свр. притисну

ти, притегнути. — Причкврљих некако

прс с вратима, па ми је цио отека, може

бит е сам га и сломио. Виђећеш ка те

причквpље тамо у милицију, богоми ћеш

им све казат.

причма и прича, причме причме и

приче, ж, прича (за облик причма веже

се каква прича из предања, легенде и сл.);

разговор. — Зна је покојни Милош фине

причме да прича. То је причма, не вљеруј

ништа. Од старија причама мало ко више

што зна. Исприча ону причму што си је

чуо у Америку. Нека ти та прича!

причујат се, -ујам се, несвр. причи

њавати се, долазити до уха с несигур

ношћу. — Причујало се понешто и пријед

о њој.

причут се, -јем се, свр. причинити се;

доћи до уха с несигурношћу. — Било се

за њега нешто причуло, када су га затва

рали. Није он то река, нб ти се причуло.

приш, -шта, м. пришт. — Не умије

косит, па су му скочили приштови по ру

кама.

пришалатит (се), -атим (се), свр. при

качити (се), прилијепити (се), наметну

ти (се) некоме; уп. пришљамчит (се). —

Пришалатили су му у милицију и оно за

што није крив. Што си се пришалатила

уз онога празнова, али нема другијех мо

мака?!

пришипетља, -е, ж. особа која жели

да буде тамо гдје јој није мјесто, улизи

ца. — Више пришипетље од онога нај

млађега од браће још нијесам глеја, уза

свакога се закачи, само је ли на положај.

пришљамчит (се), -амчим (се), свр.

прилијепити (се), прикачити (ce) уз не

кога, наметнути (се) некоме, ударити;

уп. пришалатит (се). — Пришљамчио се

уз њу, не да јој мира. Престани, дијете,

да ти не пришљамчим задлaницу.

пришнарат, -арам, свр. приштедје

ти. — Пришпарасте ли коју од онија пара

што ви је посла стриц из Америке?

Пришпара што од онија пара, ваљаће ти

пöтље. Пришпарали смо ове зиме доста

сијена, цијелу зиму су краве понешто па

СЛС.

пришуњат се, -yњам се, свр. прикра

сти се, потајно се примаћи. — Пришуња

сам се при колиби и све сам чуо што су

причали. Што си се пришуња тун?

Пришуњаћу ти се ја негђе. Пришуњаше

се до нашега бункера.

пркна, -е, ж, жена велике задњице;

халапљива жена. — Она пркна Милова

нова позоба све грожђе које сам била

оставила ђеци. Чува ти ону твоју пркну,

не пази моју!

пркнача, -е, ж, жена широких куко

ва, крупна женска особа, халапљива же

на; уп. пркњача. — Велика бремена носи

она твоја пркнача. Пркначаје то, мој бра

те, обалила би најачега момка.

пркно, -а, с., Гмн. -ăна 1. чмар, зад

њица.— Вири му испркна. Пркно је исто

што и шупак. Изио је он доста, напунио

је пркно, не бој се. 2. фиг. особа лошег

карактера. — Ђе се удружи с онијем

пркном!

пркњача, -е, ж, жена велике задњи

це, гојазна жена, халапљива жена; уп.

пркнача. — Виђе ли ти ону пркњачу Ми

летину, како јој је зинула широка гузица!

Изела би она пркњача данас десе кила

грожђа.

пркос, -а, м. инат. — Показа је на

стријељање пркос, алал му вјера!

пркосит (се), -им (се), несвр. инати

пи се, испољавати одбојност. — Овођен
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смо пркосили свакојему злу — и људима

и временима. Са сваким се она пркоси,

не да јој ђао мира.

прлина и прлина, -е, ж, лоша земља;

го пристранак. — Ништа на ону прлину

не може родит ако нема кише сваке

неђеље. Оно испред Задруге је гола пр

лина, не бих ти за њега да ни мелеон.

Пушти овце ус ту прлину горе, наће

нешто да чупну.

прлит (се), прлим (се), несвр. смуди

ти (се), пећи (се), горети (се), нагорије

вати (се). — Сваки дан налажемо и пр

лимо класове из онога Алексинбга умер

тина, не треба ни другога ручка. Прлим

се по цио дан на сунце, не треба ми море

за сунчање. Прво се чупа перје па се иза

тога прли кожа да што не остане од онога

перја.

прло, -а, м. пристранак, обично гола

страна. — Низ оно прло од Гарча се бур

дало камење. Идите устб прло прао горе

и изис ћете на Милошеву кућу.

прљавица, -е, ж, прљава, нечиста

женска особа. — Такве глибне и прља

вице још нијесам гледала. -

прљага и прљуга, -е, ж, посна, не

плодна земља. — Међу она три рала зе

мље највише је прљуге, само је један ко

матић добра земља. Усија сам мало

шенице на ону прљагу, нб неће се тун

ништа родит, слаба је то земља. Прљага

је доња долина, нема тун фрута.

прљуша, -е, ж. лоша земља; уп. пр

љага. — Нема га рашта сијат у ну

прљушу, никад не роди.

прња, -е, ж, парче текстила које је

исхабано, дио одјеће, парче одјеће, рита.

— Макни ту прњу отоле, очисти мало

кужину! Више немам ни прње да обучем,

све ми се издрло.

прње, прња, ж, мн. 1. рите, крпети

не; похабана одјећа. —Држиш у собу све

некакве прње које нијесу ни за што, бачи

их све! Што си обукла те прње, обучи

нешто љеше. 2. фиr. лично власништво.

— Купи прње и иди куђ знаш!

прњетине, -ина, Ж., мн. рите, стара,

похабана одјећа или постељина. — Очи

стила сам кућу од некаквија прњетина

што их је покојна баба држала, а нијесу

ни за што. Никад није лијепо обучен, ва

зде носи прњетине што су му синови

бачили.

проба, пробе и прова, прове, ж, про

бање, испробавање, ризик.

пробазат, -азам, свр. пролутати, про

шетати. — Пробаза је цио свијет и сад

је доша. Идем да пробазам по граду.

пробат, пробам и проват, провам,

свp. и несвр. испроба(ва)ти. — Јеси ли

ми проба овугодишње вино, ка јардум је.

Пробали смо један другоме снагу, па смо

кокошке.

пробауљат, -ам, свр. почети бауља

ти, почети ходати, проходати. — Про

бауљало је ово дијете, тако ми бога! Из

гледа ће брзо да пробауља, већ се сам

опире на ноге.

пробисвијет, -а, м. луталица; снала

жљива особа; спадало. — Удали су је за

некаквбга пробисвијета, ни му се зна

куће ни кућишта. Јеси ли видио како ни

шиљу некакве свјетске пробисвијете да

не уче како да живимо. Поста је проби

свијет, најаде је фамеља од њега.

проблејат (се), -јим (се), свр. 1. поче

ти блејати (о овци). 2. фиr. постати

причљив, открити неку тајну у непа

жњи, несмотрено рећи нешто што је

тајна, испричати неку тајну и учинити

је јавном; испричати какве глупости. —

Немо што проблејат пред ониjeма чељад

ма о њој. Проблејало се ово дијете, нико

га зауставит не може. Проблеја је нешто

за њих, па су му се осветили ка су дошли

и затвора. Проблеја је у милицију, па су

му све друштво позатварали. Проблеја се

ео некб доба, свашта прича. Проблејала

су се ова ђеца, лају на звијезде.
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пробојац, -öјца, м. заоштрена ме

тална шипка као опанчарска алатка,

служи за пробијање коже (сирове) од

које се „чине“ опанци. — Нема више они

ја пробојаца да се купе, па сам замолила

Рама у Град да ми направи један е бих

учињела ђеци опанке, цревље им не могу

издурат ни по мљесец.

пробран, -а, -о пречишћен, одабран,

изабран. — Настави они пробрани пасуљ,

очистила сам га. Долазили су у ту кућу

вазде пробрани људи.

пробрат, -берем, свp. изабрати, ода

брати. — Пробери најљешега грожђа

што ћу да носим у Град на пљацу.

пробучит, -учим, свр. провалити,

процијепити, поцијепати да се направи

отвор, отворити, расјећи. — Пробучио

ми се џеп. Пробучи ту ћесу по средини.

Пробучио га је ножом у трбух. Чува се

од јунца, да те не пробучи.

прова, прове, ж, в. проба. — Јеси ли

га ћера на прову? Дај ми на пробу! Кре

нут на Лукавицу са живим је велика про

ва. Проба је то велика, несигурнос.

провавољит, -им, свр. промрмљати.

— Да ми нијеси ниједну провавољила е

ће бит друга. Провавољила је нешто, нб

је нијесам разумио.

провара, -е, ж, млијеко које се у току

кувања покварило (тада се испоставило

да је покварено). — Ка се варила варени

ка, видим неће да пјени, кад аоли мјесто

варенике — провара, оштетила се, а не

знам због чеса.

проварит се, -арим се, свр. згрушати

се у току кувања, као знак да је поква

рено (о млијеку). — Што се ово проварује

свако јутро варавина од Шаруље, да није

што болесна? Проварила ми се варавина,

немам јутрбс што ђеци дат. Ако не

наложиш добро, провариће ти се вареви

На.
-

проват, провам, свp. и несвр. в. про

бат. — Прова ли ти моје вино? Провали

смо га заједно, а проваћемо га јопет. Ја

увијек провам ракију док је печем.

провират, -pčм, несвр. 1. протицати,

почињати тећи. — Сушица сваке године

провире послије дугија киша, а цијелб

љето не ври. И пријед су провирале воде

у куће на Драчицу. 2. узавирати. — Што

више та варавина не провире, дода коју

сушину.

провpвит, -им, свр. промиљети. —

Проврвили су црви проза сир. Бљеше

провpвио народ прос пљацу.

проврет, провpим, свр. 1. протећи. —

Јеси ли видио, бјеше Сушица проврела.

Боим се да ми јопет не проври вода ис

под листpč. 2. узаврeти. — Проврела је

вода, ајде да успеш брашно, ја не знам

колико треба.

провртан, -тна, -тно сналажљив. —

Нијесам упозна провpтнијега чељадета

од Николе, снаша би се у Цариград. Сва

су јбj ђеца паметна и провpтна.

провpћ (се), -зем (се), -жем (се) и

-гнем (се), свр., имп. проврзи (се), импф.

проврзаху (се) провући (се), доћи (до не

ког циља). — Провpзи ми конац у иглу,

не виђу. Проврга се прос купине. Нећу

се моћ провpћ тудијен. Проврже се

свућкудијен. Свуђ се он провргне ка

нико.

прогазит, -им, свр. проћи први пут.

кроз неки простор (снијег, шибље, че

стар, траву и сл.), бити први у неком

пролажењу, отворити пролаз, пут (гдје

га није било), проћи одређени простор;

почети посјете некоме. — Јутрбс је Пе

тар рано прогазио овудијен и направио

пртину. Прогазио сам проз ону велику

траву. Јеси ли то прогазио пут до куће

оне ђевојке? Лако прогазисмо планине нб

би мука у равницу.

прогалиотит се, -им се, свр. поста

ти галиотаст, немиран, постати пре

преден. — Ови ти се најстари син добро

прогалиотио откако је поша у град. У по
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тоње вријеме со и она прогалиотила, не

познајем ону пређашњу Дару.

проговоран, -рна, -рно који доста го

вори. — Мучљив је Никола, нимало није

проговоран. Проговбрна је она, не бој бј

Се!

прогон, -а, м, 1. протјеривање, про

гањање. — Није се могло живљет от про

гона што су га они чињели. 2. (ријетко)

прогнаник. — Био је прогон из Метохије,

а оста је био бес фамеље, па је врга у

IIЛaHИНС.

продават, јем, несвр., 2. и 3. л. jд.

имп. продаи, -ăите продавати. — Не про

даи, јадан, ту сиротињу, ваљаће овој ђеци

кат порасту! Не продаите то имање, сра

мота је. Данас је била у Град, продавала

је шипкове.

продб, -оли, ж, улегнуће у страни

(најчешће коритастог облика). — Пушти

браве усте продоли горе, нека иду сами.

Спуштио сам се нис продб од Гарчића

брзо.

прођенут, -енем, свр. 1. продјенути,

провући; уп. прођеc. — Не видим да

прођенем ови шпаг овудијен, помози ми.

2. фиг. ставити на знање, напоменути. —

Прођенули су му проз уши, али су му ка

зали да никоме не прича.

прођеc, -дем, свр. 1. продјенути, про

вући; уп. прођенут. — Прођеди ми жицу

проз ову рупу. 2. фиг. ставити на знање,

напоменути. — Прођес ћу ја то Мируни

проз уши, ето нека зна.

прождират, -pëм, несвр. 1. гутати:

халапљиво јести. — Ништа не могу

прождират откако ме боли грло нако по

мало скроба и варавине. Фино то јеђи,

дијете, не прождири ка пашче! 2. фиг. гра

бити, заузимати, окупирати. — Све су

му прождирала она фукарчад комат по

комат, боље да их није рађа.

прождријет, -ждрем. свр. 1. прогута

ти; халапљиво појести. — Ка сам био у

бблницу, нијесам мога прождријет ништа

што је тврђе от чорбе. Брзо ли прождри

јесте то с трпезе. 2. фиr. уграбити, заузе

ти, окупирати. — Прčждро је по косово

лушкијех имања, не било му за фајду.

прожилит, - дим, свр. учинити жи

ђим, разб taжити доливањем течности.

— Прожиди мало млијска киселба да по

пијем. Ово вино је неко прожидио, када

је сипа воду у њега.
-

проз, предл, кроз. — Не иди прозима

ње! Проз ногу ми је прешло зрно. Стално

нешто гледаше проз прозор.

прозборит, -öрим, свр. проговорити;

рећи; уп. прокаменит. — Нијесам знава е

ти је ови мали прозборћо, а зна сам е све

разумије. Пуштите Мируну да и она про

збори коју!

прозиват, -авам, свp. I. звати по пре

зимену једно за другим: именовати. —

Прозивау ли ве кад учитељи? Имала је

копиле, па је прозивала некаквога момка

из Барјамовице, али он није стио ни да

чује за њу. П. - презивати се.

прозука, -кла, -кло 1. прслукао. —

IIIто ти је то с прозуклијем грлом, от

чеса је то? 2. накисео. — Не смије се пит

ово прозукло млијеко, може бит

оштећено.

прозукло, прил. протукло. — Нешто

ми прозукло збориш. Прозукло прича. Са

мном се ипта некако прозукло, ка да је

љут на све нас.

прозукнут, -нем, свр., р. пр. прозука,

-кла, -кло и прозукнуо, -ула, -уло 1. про

лукнути, бити начет каквои болешћу,

што се види и по боји гласа. — Прозук

нуо сам нешто па не могу да зборђм.

Прозукнула сам синоћ ćедећи прет кућу.

2. Почети се киселили, постати наки

сео, почети се кварити. — Прозукла тi:

је ова варавћна, не може се сpкат. Изгле

да ти је вино мало прозукло, успи у њега

пепела да се не узости.

проиграт, -ărpáм, свр. прокоцкати,

изгубити или несавјесно утрошити. —
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Проиграла је судбину што се није удала

за онаквога момка. Све је прокоцка и

проигра, ништа му није остануло.

пројецат, -ам, свр. закукати, проку

кати, почети јецати. — Кад му је син

доша, све покајнице су пројецале о туге,

више за тијем момчетом нб за оцем.

проказат, -ажем, свр. открити тај

ну, потказати, проштијати. — Проказа

га је Талијанима, те су га затворили. Про

казује другове учитељици, река са му да

му то ништа не ваља. Проказа је четрес

бcме млозину.

проказиват, -ујем, несвр. потказива

ти, шпијати. — Све је проказивала Та

лијанима и Њемцима ко је за партизане.

Проказиваће он и ка се влас промијени,

навика је на шпијање.

прокаменит, -им, свр. фиг рећи, с на

пором рећи, казати коју ријеч, уп. про

зборит. — Ка сам му рекла што му је

учињела жена, није умио ни једну прока

менит. А, прокаменио је, вели, нешто,

али му све то није помогло. Није, вала,

ниједну прокаменила, но се онако, не

сретњица, скупила поред огња и не збори

ништа.

прокарадур, -а, м. некадашњи цркве

ни тутор. — Црквени тутори — прокара

дури, продају опасјавно. Прокарадури су

били људи кои су пазили цркву, успопа.

прокастрит, -им, свр. просјећи биљни

густиш (дрвеће, жбуње, високу траву и

сл.), посјећи већу количину биља. — Дако

прокастриш мало оне шипковине порет

пута е се не може онудијен пролазит.

Прокастрио сам оне купине изнад џаде,

није се од њих могло уљећ у брањевину.

проклетник и проклетник, -а, м.

проклет човјек, несрећан човјек, јадник,

невољник. — Што ће они проклетник од

Милана сад без икбга?

проклетница, -е, ж, проклета, јадна,

несрећна ж. особа. — Нијесу се на ону

проклетницу обртали док је крепала.

прокључат, -ам, свр. узаврети, про

врети. — Прокључала ти је вода за кафу,

замети је, ја не умијем. Кат прокључа

Орашка јама, то је знак да је пало доста

кише.

прокос, -а, м. Просјечена шума по

средини; шумска чистина. — Остало је

на прбкос још онија ситнија драча а све

смо оно крупније поčекли. Пушти овце

уста прокос, нека иду саме.

прокосит, -öсим, свр. направити от

кос средином траве; прокрчити пролаз

кроз шумски густиш, кроз ситногорицу

и сл. — Олимити, стрико, прокосит први

откос, па ћу ја сам даље? Прокоси мало

оне шипковине у обер, не може се проћ

од њих.

прокркљат, -ăм, свр. 1. наћи се у роп

цу, доћи у ропац, бити на умору. — Про

кркља је, неће још дуго. 2. узаврeти. —

Ето ти је прокркљала вода у кота, оли

метат брашно?

прокукуријекат, -ијекам, свр. 1. по

чети кукурикати. — Прокукуријека је и

они најмањи кокот. 2. фиг. одати тајну

под притиском. — Прокукуријекаћеш ти

ка те уфати милиција и оно што знаш и

оно што не знаш.

прокуљат, -ам, свр. нагло почети из

бијати (о води, диму, ватри, пари и сл.).

— Ето је прокуљала вода исПочкаљске

јаме. Прокуља је дим проз кров, биће се

нешто уждило.

прокурват се, -ам се, свр. почети се

курвати, попроституисати се. — Про

курвала му се она на(ј)млађа, била је у

Београд на школе.

пролазит, -им, несвр. 1. ходањем пре

лазити одређени простор, 2. живјети,

животарити. — Једва пролазимо с ово

мало помоћи од општине, а крепали би

смо без ње.

- **

пролијезање, -а, с. гл. им. од проли

језат се. — Какво је оно пролијезање, да

не мињау ђе у Брда?
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пролијезат се, -ијезам се, несвр.

стварати одјек, стварати ехо. — Што

се пролијезау ове горе, када је негђе ве

лика пуцњава. Пролијезаху се брда о тут

ња топова. Заграјали су да се свуђ про

лијеза. Пролијезала се кукњава цио дан.

Пролијежу се брда од њиховога мињава

Ноa.

пролиптат, -тим и -ипћем, свр. по

тећи нагло (о крви). — Пролипта му крв

из носа, из уста и — таак, окиде му се

душа. Поčека сам се, ēо ми је пролиптала

крв иc шаке.

прољетос, прил. у прољеће (и минуло

и наступајуће). — Није ми ниједно од

ђеце додило још от прољетбс. Прољетбс

ћемо, акобогда, претрапит цијело Бобо

виште за дуван.

прољећ, -жем, свр. проћи. — Оли моћ

прољећ просту рупу? Прољеже неко пут

Илине куће. Виђе ли Марију, је ли про

љегла још, чоче?

проманут се, -анем се, свр. престати

падати (о киши, ређе о снијегу), мало се

разведрити, прољепшати се (о времену).

—Ако се ćyтра промане, могли бисмо ко

сит. Изиди наизван слободно, промануло

се, не пада више. Ако се промане, дако

покупимо онб сијено.

промањиват се, -ујем се, несвр. пре

стајати падати (углавном о киши), раз

ведравати се. — Промањивало се зимус

често. Промањиваће се прољетбс, не бој

се, моћете радит.

прометнут, -етнем, свр. П. провући. —

Прометни шипковина проз они плот да

се не провукује живб. Прометни стубе

између оне двије греде. П. — се 1. провући

се. — Прометнуле су се драче проз ови

плот. 2. претворити се (у нешто). — Био

се прометнуо у тенца да препане ђецу.

промигољит се, -им се, свр. провући

се, проћи мигољећи се, појавити се. —

Промигољи се проз народ да га нико не

види. Нешто је промигољило прос плот.

Промигољи главу проз прозор.

промукнут, -нем, свp. изгубити чи

стоту гласа, изгубити глас. — Пјевали

смо док смо промукнули.

промућ, -кнем, свp. в. промукнут.

пронзор и прозор, -а, м. прозор.

пронијет, пронесем, свр. (поред

осталих значења, шире познатих) поче

ти носити јаја (о кокошки). — Пронијела

га је јутрос Пирга, јаје јб је малб. На про

љеће ми свака кокошка пронесе.

проносак, -ска, м. прво јаје које ко

кошка снесе (обично је мање). — Проно

сак от Пирге је велики, скоро ка обичнб

јаје. Све мала јаја ка проносци.

проодит, проодим, свр. проходати. —

Проодила ми је шћера нема још годину.

проперат, -ам, свр. пролистати, из

листати. — Пропера је цио лук, било му

је топло и влажно.

пропирит (се), -ирим (се), свр. запа

лити (се), упалити (се), заогњити (ce).

—У кућу се није пропирива огањ одавно.

Пропиpи у шпорет. Не дира га, пропири

ло се. -

пропитнут (се), -итнем (се), свp. ис

питати (ce) узгредно, испитати (ce)

овлаш, претходно сазнати. — Пропитни

тамо нећеш ли наћ какву ђевојку да

причува овога старца. Прво су се они

пропитнули, па су онда дошли да просе

ђевојку.

пропиштат, -тим, свр. процијукати.

— Пропиштала су тићад у но гњијездо.

Брзо ће из јаја пропиштат пиплaд, 2. би

ти кажњен због нечега, лоше се прове

сти. — Пропиштаће мајчино млијеко!

Пропиштаће све што је има од богаства!

пропланак, -анка, м. чистина окру

жена растињем дрвећа у пристранку

односно нагнутом земљишту. — Има уз

Гарчић онија пропланака ђе бвце могу

наћ понешто да попасу а козе нека брсте

оне драче. Оно је давно просечено и

више се није подмлађивало, сад је оста

пропланак и голи крш.
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пропојат, јем, свр. пропјевати. – Bo

чуда, пропојало је оно пиле!

проптат, -ам, свр. уочити, схватити,

појмити, закључити, досјетити се, про

наћи, наћи. — Са сам ја тек проптала

зашто ме тражио, оће да му радим џабе.

Још нијесам пропта што је стио с оном

причом. Био сам изгубио неке виде у

алат, па их јутрбс једва проптах. Док сам

ја пропта зашто је доша, он ми украде

белеђију. Глеја нећеш ли проптат међу

тијама стварима и један бритвулин што

ми је неста прољетбс.

пропупуљат, -ам, свр. 1. пустити пу

пољке. — Више се живо не смије пуштат

у лозе, пропупуљале су све. Чим биљка

пропупуља, не смијеш је резат нако да је

осушиш. 2. фиг. показати знаке тјелесне

развијености. — Пропупуљала ти је ће

руна.

пропутит, -утим, свр. утрти пут, у

сталити кретање у одређеном правцу,

на одређени циљ. — Пропутила је ђечур

лија проз долине, па их никако не може

мо одвић о тога. У задње вријеме је про

путио до оне ђевојке, сваки дан иде тамо.

пропућиват, -ујем, несвр. утирати

пут, устаљивати кретање у одређеном

правцу, на одређени циљ. — Још нико ту

дијен није пропућива нако ви, а тун ни

кад није било ни стопника а камоли пута.

Вала ћу и ја пропућиват до њих, па да се

неће ни кокотом орат.

пропух, -а, м. промаја; повјетарац.

прорашће, -а, с. терен који је почео

обрастати шумом, али проријеђеном. —

Пуштава ми је прољетбс козе у оно про

рашће, па су се они јасенчићи зацицали.

прброк, -а, м. онај који прориче, онај

који много зна, који унапријед зна. — Ни

јесам пророк, али ћете виђет да не нете

беш чуда пуштават.

просац, -сца, м. онај који проси дје

војку. — Имала је Плане просаца ка ијед

на ђевојка, али не би нафаке и остаде

yćеђелица.

просвилат, -ам, свр. процвјетати (о

кукурузу), испустити влакна на клипове

(о клиповима кукуруза). — Просвила је

умертин у зграду. Умертин ће просвилат

за кои дан.

просвpдлат, -ам, свр. пробити,

избушити сврдлом. — Да немаш сврда да

просвpдлам ову даску е ми нешто треба.

фиг. пробити, пробушити, простријели

ти. — У прву борбу зрно му је просвр

длало врат и отадер је валид. Не гађите

се, ђецо, да једно другојему не просвр

длате мозак тијама зипицама!

просидба, -е, ж, захтјев дјевојци или

њеној породици да пристане на брак с

одређеном мушком особом. — Били су

Симови у просидбу у Велимировића, оте

да жене Спасоја. Пријед се знало ка се

иде у просидбу а ка се жени, а са се све

то помијешало.

просијецат, -ијецам, несвр. сјећи

(шуму или што друго) по средини; про

ређивати (шуму или што друго) како би

се омогућило осталим стаблима да боље

расту. — Владо ми је просијеца јасене у

Гођене, па их је премлого прориједио.

просиктат, -икћем, свр. оштро и пи

скаво проговорити, проговорити у љут

њи (попут сиктања змије). — Кад она

најстарија просикта, учиње ми се е из ње

нија уста палаца девет змија. -

просит, просим, несвр. 1. тражити

пристанак за удају дјевојке. — Просило

је и Плану и Бојану млого просаца, али

није судбина дала ниједној да нађе свој

дом. Пошли су у Брда да просе ђевојку

за Милоша. 2. Просјачити, тражити

милостињу. — Што ће, кукала, остала је

постарбс да проси по народу код онблико

њезинбга добра.

проскора, -е, ж. колач, просфора,

танки колач попут лепиње (изгубио је

религијску функцију). — Направила ми је
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баба проскора од шеничнбга брашна,

биле су слатке, изио сам три-четири.

просок, -а, м. откривање, свједочење,

посвједочавање, извјештавање о некој

тајној ствари, особа која открива какву

тајну, свједок. — Сигуран ти је прбсок

то што је река Милош, никога више за

то не питај, ја ти вељу. Неће се за то лако

наћ просок, свако се чува. Био је, веле,

прбсок на суђење Божидару Јовановбме.

просочит, -öчим, свp. I. проказати,

потказати, проштијати, посвједочити.

— Просочила је неке партизане Талијани

ма и потље кад су партизани дошли,

стријељали су је. Чува се да те не про

сочи учитељу. Немо ме просочит кући е

сам био код ње. Просочили су га код ми

лиције, па су га затворили. II. - се от

крити самог себе; узајамно се проказа

ти. — Просочио се сам, уневаљ. Сви су

се просочили међу собом.

простирач, -а, м. оно што има да се

простре (на кревету или другдје), про

стирка. — Нијесмо тадер имали никакво

га ни простирача ни покривача.

простирка, -е, ж. оно што се прости

ре за одмарање, за спавање. — Нијесмо

имали никакве простирке, но смо онакб

лежали на голу земљу.

простријелит, -ијелим, свр. пробити

стријелом или метком фиг (најчешће у

клетви —у вези са болешћу која наступа

нагло и оштро, у вези са опаком бо

лешћу). — Простријелило га, дабогда, да

грома не чује! (= дабогда умро од капи,

односно неке оштре, нагле болести). Не

стој на ту промају, простријелиће те (=

добићеш нпр. нагло упалу плућа).

просyхнут (се), -нем (се), свр. про

сушити (се), мало (се) осушити. — Про

сухни прво мало то сијено, па га онда дај

живбме, на ваља да га ије тако влажно.

Кад се мало просyхне они дуван, унесите

га у појату. Изнеси ту робу да се мало

просyхне на вљетар.

просушит (се), -ушим (се), свр. мало

се осушити. — Изнеси те кошуље на

шипковине дако се просуше. Просуши

чарапе уз огањ, нећеш их, дати, носит мо

кре.

просак, -а, м. просјак. — Онбђен око

станице се купе све неки проčáци. Не иди

тако ка какав проčaк, нб се обучи.

проčaкуша, -е, ж. (пејор.) просјаки

ња; женска особа која се понаша као да

ништа нема и радо прихвата све што

јој се понуди. — Није ми мило кад ми

дође она проčaкуша, не може се од ње

ни ручат ни одморит. Речи оној млађој

да се не мота по селу ка каква проčaкуша.

проčáчит, -ăчим, несвр. просјачити.

— Проčaче она Циганчад по Граду, не

може се од њих проћ. Виђех једну нашу

одолен како проčaчи у Подгорицу, а није

jбј нужда.

проćaчица, -е, ж, просјакиња, просја

чица. — Припазите те кокошке, мотау се

по Загарачу некакве проćaчице. Припази

те ову малу, иде по селу гола ка про

сачица.

просачки, -а, -б који припада просја

ку, који потиче од Просјака. — Пријед ћу

узет проčáчки штап но што ћу га молит.

проčaчки, прил. на просјачки начин,

сиротињски. — Молио га је чисто онако

просачки, али му није да.

проćенит, -им, свp. истањити се, из

лизати се до провидности (нпр. о плат

ну), просјенити. — Проčениле су ти гаће

озад, да ми да их закрпим. Проčенио ми

је капот на оба лакта, а нема оваквога

штофа да се нађе да се метну закрпе, фиг.

смршати, постати сличан сјени. — Ста

pи ми је проčенио од зимус, боим се е

неће дуго.

просећ, -чем, свр. просјећи, исјећи

дио нечега (дрвећа или чега другог), обич

но по средини. — Проčечи оне шипковине

у Обер да се може пролазит.
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протакат, -ачем, несвр. пропуштати

воду или другу течност у одређеним ин

тервалима. — Сваке године ми она вели

ка бачва протаче, па морам да је затискам

крпама и да је забрецам.

протезало, -a, c. праћка направљена

од ластике. — По цио дан протезалом

гађе тице, ни једној не да мира.

прбтöк, -а, м. в. првоток.

протолковат, -ујем, свр. протумачи

ти, објаснити. — Оли ми ти протолковат

што пише бјен.

протријебит, -ијебим, свp. издвојити

нешто из цјелине као сувишно, неквали

тетно и сл. — Протријеби јабуке и оне

љеше остави за продају. Протријебила

сам све копиљане из лоза. Протријеби

мало та пасуљ, има штетнија зрна. Про

тријебио сам багрeмaр, поčека сам све

оне мале багремчиће између онија вели

кија.

проћердат, -ăм, свр, узалудно утро

шити, просути. — Нико није проћерда

имање ка Живкови унуци. Чува паре,

немо их проћердат чим дођеш у Београд!

проћетат, -ам, свр. 1. процвјетати. —

Проћетале су по Брда џање, све се од

њих бијели. 2. фиr. почети сиједити. —

Ето си проћета иза уши, брзо ћеш осије

ДИТ.

проћукат се, -укам се, свр. разгласи

ти се, објелоданити се потајно и тра

чевима. — Проћукало се по Загарачу е

нешто укра у предузеће па су га затвори

ЛИ.

проћунут се, -нем се, свр. просушити

се, провјетрити се (о нечему штоје мо

кро или влажно). — Разгрни оно сијено

на долину дако се мало по овоме вљетру

проћуне.

процијeдит, -иједим, свр. 1. пропу

стити какву течност кроз цједило. —

Процијeдила сам оно мало вина са дна

бачве да забијелимо за ручак. 2. рећи, ка

зати с напором, одговорити. — Није ми

смио ни једну процијeдит ка сам му по

менуо крађу.

процијеп, -а, м. 1. уски шкрип у ка

мену. — Чува се просте крше, има у про

цијепе отровница. 2. сужење узвишења,

удолина оштрих страна. — У процијеп

између Гарчева су дочекали Њемце и тун

их све потаманили, изр, калемит на про

цијеп калемити биљку закидањем врха

гране, њеним процијепањем и убацива

њем у тај процијеп калема. — Сливе и

шипкове вазде калемим на процијеп, а

смокве на пупуљ, или пот кору. На про

цијеп се калеме трешње, вишње, сливе,

јабуке и друге воћке.

прочеље, -a, c. предња страна, чело

(стола и сл.). — Богоми, Милица бљеше

засела ка баница у прочеље код онбликб

људи.

прошарица и прошарица, -е, ж, по

луокопњело земљиште. — Овођен нема

снијега а и по Гарчу се види прошарица,

и по њему ће се брзо отопит.

прошевина, -е, ж, прошење дјевојке,

просидба. — Ка смо женили Новака, у

прошевину смо одили ја и покојни

Милош. Ја и Божо смо одили у прошеви

ну ђевојке у Малензу, и испросисмо је.

прошеврљат, -ам, свр. прошетати

(обично без циља). — Прошеврља сам по

граду, да виђу нећу ли срес кога позна

TöГа.

прошња, прошње, ж, прошење. —

Била је богата, а данас је спала на

прошњу, глеја оће ли јој ко што дат за

јаде.
|-

прошћет се, -нем се, свр. прохтјети

се. — Било јбј се усред зиме прошћело

на диње, и, богоми, Милан их је негђе

наша те јб је донио, то је син.

прошупљит, -упљим, свр. пробити

да се направе рупе, да нешто постане

шупље, направити отвор (на нечему). —

Прошупљиле су ми се гаће назад, на če
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дало, закрпи ми их. Мбраћу прошупљит

прозор на зид е се овако не види у собу

ништа.

прпор, -а, м, 1. мотање рибе у води

и прављење метежа у вријеме лири

јешћења, метеж у кретању рибе, мри

јешћење рибе, прпорење. — Виђи они пр

пор у Купало, кат се оно види, каже се

да се риба мријести. Милан је једампут

бачио динамид у сред онога прпора и по

био десет кила рибе. 2. измет коза или

оваца, брабоњци, уп. прпош. — Усуо сам

на лучњак мало којега прпора.

прпорење, -а, с. гл. им. од приорит

се. — Сад је риби прпорење, не треба је

ловит.

прпорит се, -им се, несвр. мријести

ти се, правити метеж у води (о риба

ма). — Крап се прпори пријед осталија

риба.

прпош, -а, Ж. Ситнеж, Ситни лопта

сти измет од коза, оваца и сл. животи

ња, брабоњци; уп. прпор 2. — Треба по

купит ону прпош испојате и бачит на

лучњак, то е најбољи гној.

прпуљат и прпушат, -ам, несвр. П. 1.

оплођавати кокош (о пијевцу). — Све

кокошке прпуља ови мали кокот, а они

велики — ка да није кокот. Прпуља наш

кокот и наше и Петрове кокошке. Прпу

ља је кокот Пиргу, почеће да носи. Ови

кокотић прпуља све кокошке а они вели

ки гаћоња стои ка официр на стражу. Ла

ник је све прпуша они кикирез Петров, и

свака је носила цијеле године. 2. фиг. оба

вљати сексуални чин (о особи). — Прпу

љаш ли, мурица, што овија дана? Ови

стари већ прпуша понешто, ако што уфа

ти. П. — се 1. парити се (о кокоши). —

Ето ти кокошке са моим кикирезом, пр

пуљау се. 2. фиг. обављати сексуални чин

(о особи). — Она најмлађа му се прпуља

са Илиним најмлађим.

прсача, -е, Ж. прсата женска особа,

сисача. — Зна је он е ће му она прсача

добро рађат, а за то се и оженио.

прслук, -а, м. дио одјеће који се носи

испод сакоа изр. пуца ми прслук (у вези

с нечим) није ме брига. — Е, пуца њему

прслук за то!

прсоња, -е, м. прсат, развијен

мушкарац; уп. грудоња. — Не можеш се

ти јакат с ониjeм прсоњом, он је јачи о

тебе.

прсоњица, -е, м. деи, од прсоња, уп.

грудоњица. — Пошљи ми онога прсоњи

цу твојега да ми поможе убрат вишње.

прстенање, -а, с. гл. им. од прстенат

се. — Нема у Загарач више прстенања, то

се играло ка су људи имали времена.

прстенат се, -ам се, несвр. играти се

игре прстена (сакривање прстена под

неким предметима, обично под капама,

и погађање гдје је). — Прстенали смо се

синоћ кот Петра у вино, доби Саво пет

кила, а Милан изгуби два.

прстеноват (се), -ујем (се), свр. зару

чити (ce), вјерити (се), добити прстен

у знак заручивања. — Прстенова је био

Бöжó, нб он умрије и она се послије тога

позно удала. Не питате њу, она је прсте

нована ђевојка, тражите другу. Синбћ се

прстеновала Јове Божова, веле лијеп је

момак.

пртен, -а, -о који је од памучног влак

на, који није од вуне. — Пријед није било

пртенија гаћа, но су се носиле устијело

сукнене. Пртене чарапе су се почеле но

сит послије аустринскога рата, а свилене

још позније.

пртењак, -а, м. прегер на пантало

нама. — Носио је пртењаке све док је на

пунио осамнаес година, тадер су му ку

пили ремик.

пртењача, -е, ж. пртена торба (ра

није су се торбе правиле обично од вуне

не тканине). — Сашила сам Мићу прте

њачу, нијесам могла да му купим љешу

ваљевицу за школу.

пртењаче, -ача, ж., pl. t. (заст.) купов

не, пртене гаће. — Ја ео некб доба носим
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пртењаче, више ми жена не тка, нб све

купује у дућан.

пртина, -е, ж. стаза кроз снијег (уга

жена). — Па бљеше велики снијег педе

сетчетврте и једва смо прогазили пртину

до џаде. Идите пртином и прао ћете из

бит на њихову кућу.

пртит, -им, несвр. 1. ићи први по сни

јегу и правити пртину, пролаз. 2. ићи ис

пред осталих. — Пред војском прћаше

некакав мали официр. Прти пре свијама.

пртит се, -им се, несвр. стављати

бреме на себе, везивати бреме на леђи

ма, узимати бреме. — Сваки дан пртим

по бреме дрва и доносим их увечен кад

доћерујем живб. Не прти се Милена, још

је мала, но узме нарамчић у руке и то је

све. Ти не смијеш да се пртиш, али не

знаше си сандруга.

пртљање, -а, с. гл. им. од пртљат 1

и 2. — Оно је пртљање а не прича, сви

су ти замљеpили. Пунан је пртљања ка

врабац гована. Ено их у пртљање цио

дан, оте да иду сутра.

пртљат, -ам, несвр. 1. брбљати, при

чати којешта; неразговијетно говори

ти. — Пртља, не зна што прича. Што си

тб пртљала о моијама чељадма по селу?

Пртља нешто по цио дан, никад јб језик

не стаје. Не пртља тун нб фино збори ако

умијеш. 2. одлазити носећи своју опрему,

крцати терет и преносити га, селити

се уз товарење и пребацивање по

кућства. — Пртљау Габељи, бјдоше

негђе. Пртља велика војска проз Бjeлопа

влиће. Ео пртљамо у другб село. Пртља

мо на Лукавицу, остаћемо цијело љето.

Пртљали су намљешћај и отпртљали. Пр

тљаху Талијани ка су капитулирали

свашта: камионе, топове... 3. паковати

(нпр. покућство). — Пртљам мобиље за

ону ђецу што ми уче у град. 4. одлазити.

— Сваки дан пртља у Нишић на поса. 5.

радити несистематично. — Пртља по

кући, не зна што ће пријед.

прћакнут се, -нем се, свр. ритнути

се, бацити се увис (најчешће о риби, када

скаче из воде); уп. праћакнут се. — Што

се оно прћакну у они вир, има ли у њега

рибе?

прћија, -е, ж. 1. дјевојачка опрема,

опрема коју невјеста донесе из рода;

нешто што је однекуда донесено као

лична својина. — Донијела је из рода ве

лику прћију, обогатила је ону сиротињу

у коју је дошла. Прћију су јој поћерали

Истбга дана ка се удала. С малом прћијом

је пошла. Сва задруга ка да је била ње

гова прћија. 2. фиr. неправедно стечено

власништво, или утисак да је нешто

(некоме) у власништву. — Је ли му они

ауто оста у прћију од оца, богоми ка да

није државни.

пруга, -е, ж. 1. аутобус. — Иде ли

пруга с Цетиња на Кчево? У Пећ смо

пошли пругом Покрклића. Је ли додила

пруга исТитограда? 2. жељезнички ко

лосјек, жељезница.

прусе и (ређе) типрусе, узв. за тјерање

магарета. — Прусе, малб, позобали те

ђаоли! ТпруĆе, црка дабогда!

прут, -а, м. шиба. — Узми чесови

прут па оћера те бвце из лоза. Ови мали

је усбван, сваки дан га исфрскам прутом,

И НИШТа,

прућит се, -им се, свр. опружити се,

поставити се у лежећи положај, пасти

и опружити се; уп. oпрућит се. —

Прућио се на кревет и дремуцка. Спотаче

се некако и прући се по ливади.

прцање, -а, с. гл. им. од прџат 2. —

С планине смо шљегли у прцање (у ври

јеме када...) коза. Наш је прч свуђ стига

на прцање, то је јарчина. фиг. сексуални

чин. — Милица воли прцање.

прцат, -ам, несвр. П. 1. расти. —

Немо пушит е нећеш прцат виши. Пасуљ

на Бобовиште није прца, била му је суша.

Није ми лук прца и земље. Оно мало

Jбшöво се скаменило, ео година не прца
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ни лијека. 2. спаривати се вршити пол

ни чин (о јарцу, а у шатр. и о мушкој

особи). — Сваке године Петров јарац

прца ову козу. Набоље прца козе Јованин

јарац. Прцаш ли што, муро? П. — се спа

ривати се, вршити полни чин (о кози, а

шатр. и пејор. и о особи). — Прцау се

козе, већ је јесен. Прца ни се санска коза,

морамо тражит питомбга јарца. Она се

скубна прца с ким стигне. Прцау се ови

млади по тија долина, и не крију се.

прцат (се), прцам (се), несвр. лома

тати се ходајући (по тешком терену

или на дугом путу). — Не прца(ј) ту ђецу

за живијем по тија главица. Што сте се

прцали данас да додите, а није било

преше.

прцо, -а, м., мн. прцуљи нешто мало,

ситно, малешан човјек, мали клип куку

руза и сл. — Што дадосте онакву ђевојку

за онога прца, није јој до рамена.

прцоје, -а, м, мали, ситан човјек, чо

вјечуљак. — Што ће ти они прцоје, нађи

стасита момка! Чије ово прцоје, изгледа

неће цицат виши. -

прцољак, -бљка, м. нешто врло сит

но (плод биљке или особа). — Колик је

они прцољак, нема метар а има више о

триесгодина. У умертин — све прцбљци,

ниједан није виши от прста.

пршуљ, -а, м. в. прцољак, прцун. —

Они класови нијесу виши от прцуља.

прцуљак, -уљка и пршуљак, -а, м.,

мн. прцуљци и прцуљаци нешто ситно,

мало (обично о плоду биљке, али и о чо

вјеку, или животињи). — Немо се јакат

с оним прцуљком, ето колик је, обалиће

те. Ви, какав је они прцуљак, ни от педе

ни од ромаче. Колик је они прцуљак Ни

колин, неће оно прцат више но што је

стигло. Дуван ми је никакав, остали све

они прцуљци от прољетос ка сам га то

пио. Они краставци нијесу расли, све пр

цуљаци, ка палчеви. Побра сам оне пр

цуљаке с овршине, нема тун ништа.

прцуљас и пршуљас, -ста, -сто који

је ситног раста, који је ситан. — Умер

тин ми је прцуљас, неће жита бит ђаоље

зрно. Кртола ми је остала нешто прцуља

ста, не знам да то није због ćемена.

прцун, -а, м. нешто мало, сићушно.

— Мали они гроздићи, ка прцуни. Није

дан клас није виши от прцуна. Што ће ти

они прцун, није ти ни до рамена, каква

ће виђеца бит?

прцунчић, -а, м. ситни дјечак, ситни

плод биљке и сл. — Родили су шипкови

све оне прцунчиће, ка љешнике. Виђи

ове краставчиће — све прцунчићи, мало

виши од ђечињčга палца. Перица никако

да порасте, прцунчић прави.

прч, -а, м. 1. јарац за приплод, јарац

уопште. — Међу десе коза имамо два

прча. 2. фиг љут, прчевит, набусит чо

вјек. — Не свађа(ј) се с ониjeм прчом Ми

лановијем, избиће те.

прчевина и прчевина, -е, ж. 1. месо

од јарца (прча), које је посебног мириса,

козје или јареће месо. — Наио се прчеви

не, па може цио дан. Ниједно ми неће пр

чевину (= неће да једу). 2. мирис прча од

носно прчевине. — Мирише на прчевину.

Прчевина је мирис јарца, али овна ујесен,

ка се овце мркау.

прчевит, -а, -о опор, љут (о човјеку,

производу, а и о животињи), набусит (о

човјеку). — Прчевит бљеше Васо, лако се

ћаше посвадит. Прчевита ти је овуго

дишња ракија, јака је. Ви колико је ово

пашче, па прчевито ка стрж. Нешто ти је

прчевих ови дуван, не може се ђавољбм

пушит, прејак је, Прчевита су јој ђеца ка

и она, љути су ка оса.

прчигуз, -a, M. 1, отровни инсект.

шкорпија; уп. прчиреп. — Закла ме

прчигуз, забољело ме ка да ме змија

печила. 2. ситна и злочеста, отровна

особа. — Је ли ти долазио они прчигуз

од Радована.

прчиреп, -а, М. отровни инсекат,

шкорпија; уп. прчигуз. — Свако јутро из
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међе изиде покоји прчиреп, чува се,

отpбвни су. Виђе ли колик је прчиреп на

зид” Прчиреп је сличан раку, исто ка он

има крив реп.

прчит (се), -им (се), несвр. 1. Љутити

се, „подизати нос“ у љутњи. — Не прчи

се на мене, ништа ти нијесам крив. Стал

но се нешто прчиш на нас ка да смо ти

учињели зло. 2. истицати (се), по

нашати се набусито, јуначити се, по

стављати се у борбени положај. — Не

прчи гузицу по селу! Не прчи се пред не

јакијем, прчи се ако смијеш прет силни

јем. Прчи нос ка да је везир! Не прчи ту

њушку е ћу ти је разбит! Нешто ми се

млого прчиш!

пршељав, -а, -о ситан (о снијегу); ко

ји се лако ситни (о сиру, камену и сл.).

— Па бјеше пршељави сниjeг, покрио зе

мљу. Вазде јбј је сир пршељав.

пршкање, -а, с. гл. им. од прикат. —

Какво је то пршкање по моијема ствари

Ма?!

пршкат, -ам, несвр. чачкати, дирка

ти, задиркивати, џарати (ватру), би

скати, прегледати, испитивати, тра

жити, претраживати нешто као да се

тражи што непознато. — Не пршкај ту

рану да ти се не загади! Што но пршка

кокошка по буњишту? Нембте то дијете

пршкат, зар не видите да је и бес тога

ијетко. Не пршка у та огањ, дијете, да не

изгориш! Не пршка око те пушке, можеш

погинут! Све нешто пршка око куће, ка

да је што изгубио. Кад је уљегла, нашла

га је ђе (ј)ој пршка по скрињи.

пршнут, -нем, свр. подстаћи (о ва

три), гринути; задјести, подбости, иза

звати. — Пршни мало та огањ, утули се

пред нама! Пршну Милан Николу — не

знам око чеса, али се умало не побише.

прштит, -им, несвр. 1. гњечити. —

Прштим ćутра грожђе, имам три бачве.

Не пршти те мраве, што ти сметау.

Прштио је та доста ђевојачкије прси. Ми

грожђе прштимо вазде ногама. 2. дроби

ти, ситнити. — Не пршти леб, но му да

цио комат. Што прштиш та кам, оћеш ли

шкаље од њега да направиш? 3. по

нашати се силеџијски. — Пршти та све

редом, нико га не може зауставит.

пршћевина, -е, Ж. Помијешани стари

сир и кајмак. — Наио сам се пршћевине

с врућијем лебом, одавно такб слатко ни

јесам ио. Пршћевина ти је оно ка се по

мијешау стари сир и стари скоруп, то је

царски смок.

пршћење, -а, с. гл. им. од прштит.

— Теже ми је ујесен пршћење грожђа нб

икакав други рад.

пршут, -а, м. суво месо од задње

свињске ноге. — За шурину свадбу сам

спремио два велика пршута. Кад смо сти

гли, начео је највиши пршут кои је има.

пршута, -е, ж, шунка (свињска, за

остало ће се рећи: говеђа п., телећа п.,

али чешће кошет), као врста меса. —

Најели смо се, вала, ове зиме пршуте до

ста, јесенас смо заклали четворо крмади.

псоглав, -а, м. замишљена мушка

особа која има људско тијело и псећу

главу, по вјеровању — то је здувач, вје

догоња, он људима увијек мисли о злу и

наноси им га. — У поноћ је, вели, срио

на Комуницу псоглава — глава му паса а

тијело љуцко, отадер ка да није чис.

псоглавиле, -а, м. особа лошег по

нашања, љута мушка особа, бескарак

терна мушка особа. — Довео ми је у го

сте онога псоглавила, не знам откуђ му

друштво ш њим.

пуват, пувам, несвр. дувати. — На

овб брдо никад не престаје да пува вље

тар. Пуни мало у та огањ, дако се разгоре

та сирова дрва. Ео три дана пува вљетар,

не престаје.

пуваћ, -а, м. пољски миш, пух. —

Пуваћи су ми нагрдили смокве на ону пе

тровачу. Ове године су се намлбжили

пуваћи, нагрдиће воће.
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пувица и пуфица, -е, ж. ситна изра

слина на кожи, врста митесере, понекад

гнојна, обично са црвенилом. — Напунила

ми се кожа некаквија пувица, не знам од

чеса су ако ме нијесу изели невиди. Све

су му по образу искочиле некакве пуфи

це, ка оно ка се дијете разболи од оспица.

пувичав и пуфичав, -а, -о који је пун

пувица, митесера (о кожи људског ти

јела). — Видиш ли е ово дијете цијело

пувичаво по образу, што га, црна друго,

не водиш ко доктора?! Сва је пуфичава

по образима.

пуздрен, -а, м. неваљала мушка осо

ба; м. надимак. — Никако се са онијем

пуздреном не могу договорит. Неко је

побра оне Пуздренове смокве.

пуздро, -а, м. мушки полни орган. —

Бљеше му пуздро ка у магарца.

пукнут, -нем, свp. тући, експлодира

ти, треснути. — Што је оно пукнуло иза

куће, јако је праштило? Кад му је пукнула

она штица по ртеници, савио се до земље.

пуктат, тим, свp дахтати. — Иде

Јован уз долине, али га не чујеш како

пукти. Што но пукти у ви грм, да није

каква баречина?

пула, -е, ж, дугме. — Покидале су ми

се пуле на кошуљу, уши ми их. Нема ти

ни једне пуле на капот, како ћеш тако?

пулица, -е, ж, дугме, дем, од пула. —

Ова се ђеца играу некаквијама пулицама,

виђи да их нијесу поскидала с робе. Оли

ми пришит ову пулицу ко доње рупе на

Капот?

пуљање, -а, с. гл. им. од пуљат се. —

Маните се, ђецо, пуљања но узмите књи

гу!

пуљат се, -ам се и пуљат се, -ам се,

несвр. играти се дугмадима, дићати се.

— Оли да се пуљамо у пулице или у ду

ван? Сваки дан ка се врћемо и школе пу

љамо се на Котлијеш. -

пуљит (се), пуљим (се), несвр. исту

рати, избацивати, чинити видљивијим (о

органима човјека или животиње). —

Што пуљиш уста? Не пуљи гузицу тако,

e ће рећ да заводиш момке. Што се

пуљиш, јеси ли љут? Виђи је, тако те јади

не виђели, како пуљи гузицу, ка да је

нико нема до ње.

пумпарице, -ица, м., pl. t. врста муш

ких панталона, пумпозне. — Пумпозне и

пумпарице су ти Истб, обоје су мушке

гаће, до испот кољена.

пумпбзне, -бзна, м., pl. t. врста муш

ких панталона (до испод кољена, са су

жењем ногавица на крају), пумпарице. —

Пријед су млоги момци носили пумпб

зне, и збрили се ш њима. Пумпбзне су

биле госпоцке гаће, мало их је ко од се

оцке младежи носио.

пумпунан и пунпунан, -а, -о пун кр

цат. — Донијела ми је баба Анђе јутрбс

пумпунану корпу крушака здолине.

пунан, -а, -о пун (чешће је у употреби

већи степен који означава да је нешто

сасвим пуно, пун-пунан). — Бистијерна се

пунана напунила воде. Што је, дијете,

ово сито пунано длака?! Пунан му је та

кулин пара. Понијели су пунану торбу

крушака. Пунани је пара од икога.

пуначак, -чка, -чко дебељушкаст,

угојен. — Ти си мало пуначка, не знам

оћеш ли моћ обућ бабину јакету.

пуномасан, -сна, -сно који садржи

пуну природну масноћу (о сиру, кајмаку

и сл.). — Вазде смо сирили пуномасни

сир, ниједно не може они с којега је ско

руп макнут.

пунорук, -а, -о пуноручан. — Пунору

ки су сви у кућу, нете они никога оставит

ни гладна ни жедна, а ни без дара. Не

треба бит премлого пунорук, нема се о

ILITа.

пуноручан, -чна, -чно који је широке

руке, који није тврдица, који је даре

жљив, издашан, пунорук. — Пуноручни

су сви у њихову кућу, не знаш које је од

којега чазбеније. Жена ми је пуноручна,

може ме осиромашит.
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пуноручно, прил. нештедимице, рас

кошно, богато. — Не треба се понашат

пуноручно ка да имаш свега.

пунпунан, -а, -о в. пумпунан.

пунут, пунем, свр. дунути. — Пунуо

је некакав студени вљетар, оштетиће ово

воће. Пуни мало у огањ, утулиће се.

пуње, -a, c. (арх.) вино (особито о

слави или каквом празнику, иначе вино),

не употребљава се у свакодневном гово

pу, везано је за емоције, пиће или јело

(или обоје) које се даје за Божић, значе

ње пренесено на било које јело или пиће,

али у изразу (најчешће) пуње Ристово

(Христово јело и пиће, чешће пиће), и

најчешће у заклињању. — Попите овога

пуња Ристовога, добро ми дошли дабог

да! Успи тога пуња Ристовога да ти на

здравимо! Наздравимо пуњем Ристови

јем! Разгубало ме ово пуње коијем се го

стим у вас ако сам ишта о тога узео! Ни

јесам га такла овога ми пуња Ристова!

пупак, пупка, м. улегнуће на трбуху.

изр. завит пупак лијечити на посебан на

чин. — Дако му Раке завије пупак, сву

ноћ није спава.

пупољ, -а, м. пупољци, вријеме када

биље развија пупољке. — Цио пупољ јој

је пропа, опали су пупуљи. Ако воћки у

пупољ буде мраз, може се осушит.

пупуљ, -а, м. пупољак. — Замисли,

она трешња што сам је калемио пуштила

је на сваки калем по неколико пупуља.

Има више од десет новија пупуља на ону

младу смокву што сам је прољетбс нака

лемио. Један пупуљ ми је напа црв. Ве

лике пупуље пријед нападау штеточине.

изр. калемит на пупуљ калемити биљку

на тај начин што се извади пупољак са

кором и тако накалеми на нову биљку.

пупуљање, -а, с. гл. им. од пупуљат.

— Све до пупуљања лозу или што друго

можеш резат, неће јој шкодит. Ако мраз

удари у пупуљање, лоза може да се

осуши.

пупуљат, -ам, несвр. 1. пуштати,

развијати пупољке (о дрвету). — Почеле

су лозе да пупуљау, могли бисмо их на

прскат нечим. Ове године воће пријед пу

пуља но осталија година. Ео су почеле

да пупуљау лозе, брзо те почет да перау.

Пупуља гора, брзо ће прољеће. 2. фиr.

развијати се, дјевојчити се. — Ова мала

је почела да пупуља.

пурењак, -а, м. кукурузни клип који

се може пећи за јело (дакле, још недо

вољно зрио за бербу). — Наио сам се ље

тбс пурењака с Видовога умертина ис

Почкаља, сваки дан сам пека по десет

-петнаес класбва.

пурећак, -а, м. недозрио клип кукуру

за погодан за печење; уп. пурењак. — Ис

пекли смо јутрбс неколико пурећака ја и

Мируна и подијелили ђеци мјесто пред

ручка.

пус, пуста, пусто празан. — Оставили

су ону пусту кућу онако, без икога. Ка

тунска нахија је пусти крај, безводан.

пус, узвик на вука, узвик када се осје

те у близини вукови. — Пус, а пус, ђаволи

те от куће одмакли! А, пус, а, пус!

„ пусник, -а, м, 1. шаљивчина. —

Оћаше, пусник, да ме наћера у кафану.

2. халапљив човјек. — Што му је, пусни

ку, зинула гузица на туђе!

пустара, -е, ж, празан простор, леди

на, кршевит предио. — Немаy што чуп

нут брави у ну пустару у Гарчић. фиr.

празна кућа. — Живим овако, у ву пуста

ру, нигђе ништа у њу нема.

пустећија, -е, ж. осушена кожа с ву

ном за простирку у кући, пустина. — Кот

кревета ми стоји једна пустећија, ка се

дигнем, на њу станем.

пусти, -öга, м. именовање вука; узвик

за тјерање вука. — Чува браве да их не

напане пусти! А, пусти, а, пусти!

пусти, -а, -ö фиг. појачајна ријеч, као

квалификатив већег степена особине

(немања и сл.). — Неће, пусти, да по
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пушти да би га убио! Оће пуста (Јована)

да се уда за онаквога добрбга момка.

пустимице, прил. тупом страном

сјечива. — Млати говеда пустимице ко

сијером, и тако их може окрвавит.

пустина, -е, ж. осушена овчија кожа

са вуном, која служи као простирка за

патос, уп. пустећија. — Пустина је овча

или јагњећа чапра с које није макнута

вуна.

пустиња, -е, ж. 1. пусто, ненасељено

мјесто, пустара. — Тешко је живљет у

ну пустињу, нигђе никога на далеко. 2.

имање које је остало без мушких пото

мака, па га користи одива. — Је ли ти

остало што пустиње у род? Имам рôцке

пустиње преко дваесрала земље. 3. има

ње које је остало без власника (раније —

без мушке главе). — Продала је ону пу

стињу у Брда. Је ли му остало што пу

стиње?

пусто, прил. празно, несрећно (у кле

тви). — Пусто ти остало! Пусто ми је не

како беж ђеце. Остало ми све пусто ако

те варам!

пустолија, -е, Ж. 1. пуст, безводан

крај, невидбог; уп. пустолина. — Како

можеш живљет у ну пустолију божу, да

нима не можеш срес живога створа? 2.

фиг, велика и празна кућа. — У пустолију

ђе живи нема ништа до она четири зида.

пустолина, -е, ж. 1. пуст, забачен

крај, празан, ненасељен простор. — Оно

је пустолина божа, тун се не може

живљет. 2. фиг. имање које је остало без

домаћина, које је спало на одиву; уп. пу

стиња 2. — Ону пустолину у рбд ми нико

ове године није радио, све је остало не

узорато и непокошено.

пустосват, -а, м. сват који нема по

себног задужења у сватовима. — У сви

јама сватовима сам био пустосват, то ти

је најљеше.

пута, пута, с., pl. t. специјална веза

(од канапа, каиша или сл.) којом се путе

крупније животиње (коњи, магарад, го

веда) да се не крећу мимо одређеног про

стора (јер се уз њих тешко крећу), путо.

— Направи ми једна јака пута за оно ма

гаре, непослушно је, а ја не могу трчат

за њим. Свеза сам коња у пута, спутио

га конопом.

путаљ, -а, м. Путоногаст коњ, коњ са

бијелом шаром над копитима; уп. пу

таш. — Мој путаљ може да понесе товар

oт сто бка.

путаш, -а, м. коњ који има изнад ко

пита бијеле длаке а остале су друге боје,

путаљ. — Васо јахаше једнога путаша,

нигђе беж њега није одио.

путијер, -а, м. стаклена винска чаша,

стаклена чаша за воду без дршке. — Они

мали попи пунан путијер вина, да се не

опљани!

путит, -им, несвр. спутавати (обично

завезивањем ногу животиње канапом).

— Сваки дан путим краву и пуштам је у

зграде, нема што поарат, а не може

ижљећ.

путљага, -е, ж, неутабан, „неуређен,

лош путељак, ружан пут. — Идите том

путљагбм навише и ижљешћете прао на

џаду. Не може се тудијен проћ, то је само

нека путљага којом ни чељаде не може

да се провуче.

путнина, -е, ж. оно што се узме (или

добије) за пут — храна, новац и др. — За

путнину су ни давали и ране и пара до

ста. Ка смо одили на осуство, за путнину

су ни давали само паре за билет и цибоке

за јело.

пућ, пукнем, свp., 3. л. мн. през. пучу

и пуцау пући. — Не дира пушку, може

пућ. Пукла му је бомба тачно на три ме

тра од њега и није га ранила. Пукнуће та

мљехир, не стиска га тако! Пучу пушке

пољем, неко се, изгледа, жени.

пућакнут и пућикнут, -нем, свр. 1.

напујдати пса на некога или на нешто.

— Пућакнуо је пса на мене чим ме видио.
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Само ако те још једанпут чујем да

пућакнеш пса на чељад — припази ми се!

2. фиг. наговорити особу или више њих на

сукоб. — Пућакнула онблико ђеце на

мене самога, ка Пашчад.

пућерица, -č, ж, дрвена посуда за во

ду, за мужу млијека и сл., слична дрвеној

канти али плића од ње, на горњем дијелу

је шира него при дну. — Пријед смо све

пућерицбм вадили воду из бистијерне,

није било лама.

пућикат, -ăм, несвр. пујдати (пса) на

некога или на нешто. — Реци Јагоди да

не пућика овога пса Петровбга на мене е

ћује избит! Не ваља да се пућикау пси

на живб.

пуфица, -е, ж, в. пувица.

пуфичав, -а, -о в. пувичав.

пух, -а, м. пољски миш. — Замисли,

почели су пухови да нападау грожђе, ни

кад га пријед нијесу дирали.

пуцат, -ам и -чем, несвр. пуцати. —

Пуче неко у Поврхпољину цијелб јутро,

фала богу да се није коме родило мушко

дијете? изр. пуцати од здравља бити изу

зетно здрав. — Чињело ми се е пуца од

здравља, а он болесан грдан.

пуце, -ета, с., мн. пуца, зб. пуцад дуг

ме (било које), посебно украсно дугме на

дијелу народне свечане ношње. — Виђи у

Наму има ли онија пуцади ка за зубуне.

Пришила сам ти једно пуце на кошуљу

што ти се било изгубило.

пучина, -е, ж. 1, широк простор. —

Ка смо се нашли у ону пучину од ливаде,

нијесмо знавали от кое стране да почне

мо косит. 2. мноштво народа. — Бљеше

јутрбс пред ждребаничкијем манастиром

работан, -тна, -тно радан, послован.

— Работна су ваша чељад сва, а ја ове

пучине да не би игла имала ђе пас на зе

МЉу.

пучит (се), -им (се), несвр, љутити

(се). — Пучиш ђецу бес потребе, па се

чудиш што те не слушау. Милена се лако

пучи, и без разлога. Пучим се на ове ста

рије, а млађи не разумију ништа па се на

њих и не љутим.

пушкарица и пушкарица, -е, ж.

шанац, ров, заклон (од камења и сл.) ода

кле се пуца, отвор на бункеру или згради

кроз који се протиче цијев од пушке (или

др. оружја), пушкарница. — Имали смо

оне пушкарице на Брдањол за свакојега

војника по једна. Бранили смо се ис

пушкарица. Била је у Гођене једна турска

пушкарица.

пушкомет, -а, м. растојање до којега

може пушка да добаци. — Куће су ни на

пушкомет далеко једна о друге.

пушконос, -а, м. (пејор.) онај који но

си пушку. — Знамо ваше пушконосе, били

су борци теке таквија није било надалеко,

макар по грдилу. |-

пуштават, -јем, несвр. пуштати. —

Не пуштаи ми више живб на ливаду, али

не видиш с сам у њу побо бијеле колче

ве! Свакбга је она пуштавала у кућу и

код ђеце, а сад ми нешто премизгује.

пуштег, -а, м. вријеме послије подне

када се стока изгони у пашу (послије по

дневног одмора). — Поша је данас око

пуштега у Град и још се није врта, дати

ће доћ до мрака.

пуштит, -им, свр. пустити.

пушчетина, -е, ж. аугм. од пушка. —

Сваки бљеше потрга по једну пушчетину

талијанску, па пјевау нис поље тудијен и

шенлуче.

мое не могу наћерат ни краву да свежу

На Ливаду.
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работат, -ам, несвр. радити, послова

ти. — Работате ли сутра што с онијем

ћуреком, треба би ми нешто ако не рабо

тате? Што ти работау јутрбс дома? Јучен

смо цио дан работали нешто око струје.

работник, -а, м. онај који ради (ма

какав посао), радник. — Зли су работни

ци мои синови, нема од њих фајде ни у

орање ни у косидбу. Таман бљех поније

ла работницима предpучак кад аоли Јо

ванка.

работница, -е, ж, жена која ради,

жена која добро ради. — Нема работни

це ка што је Стане у цијелб племе.

рабош, -а, м. дрвена справа за биље

жење података, биљежење се обављало

зарезивањем, рачун, рачунање. — Отпријед

се није писало нб се све биљежило у

рабош, и у њега се ножићем урезивало.

Баба добро памти, има она рабош у главу.

равнодневица, -е, ж, вријеме када су

дан и ноћ исте дужине, постоје про

љећна и јесења. — Оно Мило пође у пар

тизане око јесење равнодневице, је ли

тако? Око прољетње равнодневице већ

лозе пупуљау.

равњак и равњак, -а, м. сорта дува

на. — Ми садимо само равњак, то је ду

ван кои не треба топит, а вазде роди. Ку

пио сам ćеме од равњака, имаћемо зимус

лијепога дувана.

радилица, -е, ж, пчела у кошници која

прикупља мед. — У мало улиште је млого

трутова а радилица — пођекоја.

радиш, -а, м, чигра. — Ка смо били

мали, све смо од рондолица откбнца пра

вили радише и такмичили се коме ће

више да се окрећу.

радиша, -е, м. добар радник, радан

човјек, добар домаћин. — Буљовићи су

били радише каквија није било надалеко.

Не можеш се ти равнат с Милошем, он

је радиша да му нема равнога. Покојни

Радован је био радиша, а синови су му

досталијени.

рађат, рађем, несвр. 2. и 3. л. jд. през.

-еш, -e, 3. л. мн. през. рађу и рађаурађа

ти. — Рађау ове наше долине добро само

кад има кише. Кртола бђен добро рађе.

Јованова невљеста рађе сваке године.

ражалит се, -им се, свр. 1. постати

ожалошћен. — Грдно се ражалио кад је

чуо е погинуо Душан. 2. зажељети се.

— Ражалила се на мајку, па је пошла мало

у род. 3. смиловати се. — Да се Савић

не ражали на ону ђецу, убише они и оца

им и мајку.

ражани/ражани и рикани/ржани, -а,

-б који је одражи. — Не продаје се више

они ражани леб, нигђе га нема. Наио сам

се у Њемачку ражанбга леба за цио

живот. Не могу ја ђаољбм ржани леб. По

јату сам покрио ржаном сламбм, купио

сам пет товара у Бошка.

ражаница, -е, ж, в, pжаница.

ражељет се, ражелим се, свр. неутра

лисати, изгубити жељу, задовољити

жељу за нечим или неким. — Љетбе сам

се ражелио диња, изио сам их толико да

ме за више неће бит жеља за дуго. Била

сам се ужељела свија у род, па сам у

неђељу одила те сам се мало ражељела,

све сам их виђела.

разабират, -ирам, несвр. схватати,

поимати, разумијевати, долазити себи.

— Ништа им се не разабираше што

причаху. Нико га ништа не разабираше.

разабрат (се), -берем (се), свp. схва

тити, појмити, разумјети, доћи себи. —

Разабери се, зар не можеш да сватиш што

ти се прича! Док сам разабрала што би,

они утекоше.

разагонит и разгонит, -öним, несвр.

1. растјеривати. — Ови пас ништа не

ваља, теке што ми разагони браве ка су

на испашу, 2. разносити. — Разгоним

гној по долини, ускоро ћу да брем.

разаднит, -адним, свр. маћи са буре

та једно од два дна, направити од буре

та кацу мицањем једног дна. — Разаднио
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сам ону вишу бачву, немам у чем прштит

грожђе, нако да га прштим у гвоздену

бачву.

разапет (се), -пнем (се), свр. 1. ра

змаћи (се), растегнути (се), раширити

(се). — Разапео сам све коже од оваца

што смо их поклали, оћу да шестам опу

ту. Стубове за струју смо поболи, само

да ни мајстори разапну жицу, и имаћемо

струју. 2. фиг. ангажовати се премного

(на више мјеста). — Разапео се ка Ри

стос, не зна ђе ће пријед.

разапињат (се), -њем (се), несвр. 1.

раширивати (се), ширити (ce) (на нечему

или нечим), растезати (се). — Никад ни

јесам разапиња телећу кожу, па се боим

e ћу је оштетит. 2. фиr. ангажовати се

на више мјеста. — На све стране су га

разапињали, па је свуђ заостаја.

**".

разбијат, -ијам, несвр. 1. раздрабати.

2. ситнити (о новцу). — Још нијесам раз

бија ону иладарку што ми је дала Милка.

разбистрит (се), -им (се), свр. разја

снити (се), разумјети, схватити; учини

ти бистријом неку течност, поми

јешати неку течност са чистом водом

да постане жиђа и бистрија, постати

провиднији, јаснији, прозирнији (о време

ну и сл.). —- Разбистри ти то мене просто,

не разумијем ти ја науку! Разбистри ми

мало тога вина е га не могу тако пит. Раз

бистрило му се у главу пошто је видио е

су му подметнули. Разбистрило се од

Гарча, неће пас ђаоља кап кише. С про

љећа јој се разбистри варевина и постане

ка вода. Нека се мало разбистри вода, па

ћемо онда погледат је ли у њу упало.

разбит, -јем, свр. 1. раздробити. —

Мбраћемо ови станац разбит мином, ма

љевима и ћускијама му нећемо моћ

ништа. 2. уситнити (о новцу). — Пођи у

Задругу те ми разби ову иладу динара,

треба да вратим Петру три стотине.

разбожит се, -им се, свр. постати

безбожан. — Народ се разбожио па не

вљерује ни у што.

разбраздит, -ăздим, свр. ослободити

волове (или коње) јарма по Завршетку

орања. — Разбразди волове, нека мало

одану, ору од јутрбс без одмора. Разбра

здио сам коње, оћу да их ћерам на

Сушицу да пију.

разбрат и разбрат, -ата, м, онај за ко

га се више не рачуна да је брат, кога се

одрекао неко као брата. — ПаČa ćexa, Tô

је разбрат а не брат. Не прича ми о раз

брату ништа.

разбратник и разбратник, -а, м. онај

који се одвојио од браће због свађе и су

коба са њима, онај који завађа браћу и

напушта их када им је тешко. — Онога

разбратника више не пуштајте у кућу!

Није ни више брат, поста је разбратник,

свијема ни је зло нанио.

разбудит (се), -удим (се), свр. пробу

дити (се), расанити (се). — Разбуди ђецу

е те опознит у школу. Разбудила сам се

јутрбс прије зоре.

разбулат (се), -ам (се), свр. распако

вати (се), отворити (се) (о нечему што

је спаковано у папирни Омот — писмо,

пакет и сл.). — Оли ми ти разбулат ови

пакет, мокре су ми руке, да видимо што

није послала. Поштијер је разбула писмо

из Америке, мислио је е у њега има пара.

Неко га је дира, е се писмо само не може

разбулат. Видиш ли е ти се то разбулало,

нете ти га примит на пошту.

разбурдат (се), -ам (се), свp. срушити

(се), обуpвати (се). — Разбурдала се она

међа испод Бобовишта, мораћемо некбга

зват да је озида. Разбурдала су ђеца сва

дрва на дрвљаник, речи им нека их

сложе.

разбуцат (се), -уцам (се), свр. поције

пати (се). — Разбуцах кошуљу на драче,

оли ми је закрпит” Ђе су ти се то разбу

цале гаће, дијете?

разбучит (се), -учим (се), свр. посјећи

(се), расјећи (се), разбуцати (се), расци

јепити (се). — Разбучио је Владо Мила
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шишом у дроб. Разбучио сам се на оне

розге. Разбучих капот на зид. Разбучио је

Миланов во Драгана. Разбучила ми се

кошуља, оли је закрпит?

развигор, -а, м. прољећни повјeтaрац

који потпомаже листање дрвећа. —

Како је јучен било лијепо у Загарач, само

да знаш — пува је цио дан развигор, ми

лина је било радит око лоза, а дан сунчан

и топал.

развиђет се, -дим се, свp. сванути,

разданити се, освијетлити се, учинити

(се) видним. — Таман се бљеше развиђело

кад запуцаше они громови небески од

ббмба. Пуче бомба, замрачи се све, а кат

се развиђе, видим Ббра да лежи у локву

крви. Још се није било развиђело ка су

пошли у млин. Пуну вљетар па се брзо

развиђе, а дим не био потпуно обавио и

од њега се ништа није виђело.

развргават (се), -јем (се), несвр. раз

метати (се), растурaти (се), рушити

(се), разилазити се. — Ето ти ђеца раз

вргају овршину, све је бачау по ливади.

Немоте се развргават док дођемо.

разврнут (се), -рнем (се), свр. раздво

јити (се), разломити (се), покварити (ce)

(о каквом уређају), растати се (о сје

дјељци). — Разврнула су говеда цио они

плот од живица, са проз њега може

свашто проћ. Јеси ли виђела како се раз

врнуо они стог Милованов, дати од вље

тра. Разврнуло се коло у Дом још дамно.

развртат (се), -ћем (се) и -ргајем (се),

несвр. разбијати (се), разметати (ce),

разилазити се. — Разврћу се са игранке,

није нико оста. Немоте ми развргават ту

кртолу! Разврћемо лис, дођи да ти дам

два бремена. Развргајем казан.

разврћ (се), -гнем (се), свр. размет

нути (се), разврћи (се), разбити (се), рас

тјерати. — Развргло се коло прије

пбноћи. Разврга сам последњи стог сије

на. Немоте, ђецо, развргнућете то сијено.

развршит, -ршим, свр. открити

стог сијена, маћи са њега окапину и та

ко омогућити да се с врха узима сијено

(како се не би скубио из средине или сје

кло сјекиром). — Ајде разврши они стог

у зграду, у појату више нема ни лијек си

јена, морамо њега начет.

разгалит (се), -алим (се), свр. освје

жити (се) (водом или освјежавајућии

пићем, млијеком и сл.), раскрaвити (ce),

развеселити (се). — Разгалило ме онб

млијеко ка бит може, сад могу да про

дужим да косим. Разгалио сам се на Јаму,

фино сам се одморио послије копања.

Разгалили смо се поред извора по

врућини. Разгалила ме она диња фино.

разгаљиват (се), -ујем (се), несвр.

освјежавати (ce), раскрaвљивати (ce),

развесељавати (се). — Ето се разгаљује

пивом. Разгаљиваше причом свакога.

Разгаљивали смо се љетбе на Лукавицу

и ваздухом, и јагњетином и весељем, и

друштвом.

разгицат се, -ам се, свр. растрчати

се ритајући се. — Разгицаше ми се го

веда е су их напали обади. Што су се раз

гицала она ђеца по ливади, неја — е ће

изгазит сву траву.

разглавит, -авим, свр. покварити,

размонтирати. — Разглавио је неко ону

ограду с обора.

разглiiбит се, -ибим се, свр. разбла

тити се, постати блатан. — Разглиби

ле су покајнице обор, па се претворио у

глиб. Не можеш орат док је долина раз

глибљена.

разговорџија, -е, м. мушка особа која

доста говори и зна говором да забавља

људе, добар говорник. — Није у Загараче

било таквога разговбрџије ка Милоша

Живкова, прича је љеше от правника.

разгодит (се), -öдим (се), свр. раски

нути погодбу. — Разгодио сам се с Видом

окб оне ливаде, није стио да ми даде ка

пару коју смо били договорили. Све што

сам рачуна ш њим да тргујем и што сам

тргова разгодићу.
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разгонит, -öним, несвр. в. разагонит.

разградит (се), -адим (се), свр. раз

градити (се), разметнути (се), срушити

(се). — Разградили су му они напасници

све оно што је био озида, фиг. растурити

(кућу, дом). — Разградише му, начисто,

кбмшије дом и кућу, било је боље да их

није слуша.

разграђиват, -ујем, несвр. разграђи

вати, размицати, рушити. — Маки оне

живице помеђу нас да их ја не раз

грађујем.

разгрис, -изем, свр. гризући раскину

ти, расточити, уништити (болешћу или

каквом киселином). — Какав је, дабогда

га рак разгриза! Причува се от коњскога

камена да ти не разгризе руке.

разгрнут, -рнем, свр. маћи са по

вршине да се учини видљивим нешто

што је испод, раздрљити. — Разгрните

та жар да се мало згријемо. Разгрнуо сам

земљу окб смокве и убачио мало гноја,

дако се окопирне. Што си тако разгрнула

ту блузу, виђећете неко, кукала не била!

разгубат (се), -ам (се), свр. 1. разбо

љети се од губе, од свраба, или какве

друге сличне болести, огубати (ce),

oкрастати (се). — Свега га је губа раз

губала. Био сам се цио разгуба у затвор.

Разгубала су се сва ђеца у школу, немау

воду. Разгубала се, веле, тамо ђе љетова

ла. Разгубало га мајчино млијеко! Разгу

бале те моје сузе! Какав је, губа га раз

губала! 2. покварити се, постати нечo

вјечан. — Разгубала га она његова

дружина. Разгубале су га паре, па се оси

лио,

раздвоит се, -öим се, свр. 1. раста

вити се одвојити се. 2. прекинути се (о

борби). — У мрак се раздвои бој и ми и

Турци остадoсмо у своје шанчеве.

раздвој, -а, м. растанак, развод (бра

ка). — Таман смо дошли на раздвој ноћи

и зоре. Тражила је раздвој од мужа, па

јој нијесу дали.

раздбм, -ома, м. пропалица, расипник,

онај који уништава кућу, распикућа, ра

зурено домаћинство. — Вазде је био раз

дом, да није такав, и он би ка остали сви

јет има дом и кућу а не би скита по сви

јету. Остала је сама у раздбм.

раздомит, -öмим, свр. уништити

кућу и домаћинство, прокоцкати, рас

кућити. — Раздомила му је кућу а била

је богата ката.

раздријет, раздерем, свр. 1. подера

ти, утрошити. — Не носи те цревље у

чобанство, раздpијећеш их, па нећеш

имат у што ижљећ. 2. фиг. промијенити

више њих (о браку). — Раздро је неколике

жене, а ето му шија ка у бика.

раздријешит, -ијешим, свр. распе

ili bати, одријешити. — Раздријеши ми

ови чвор, не виђу. Спетљало ми се пре

диво, оли ми помоћ да га раздријешимо?

Раздријешићемо ми ту свађу међу собом.

раздрљит (се), -pљим (се), свр. рас

копчати горњи дио одјеће тако да се ви

ди оно што је испод, или се неуредно за

копчати. — Што си се раздрљио на та

вљетар, фино то запучи, е можеш нала

дит. Иде по селу онакб раздрљена ка ка

ква манитуља.

разјагмит, -им, свр. разграбити. —

Четреспрве народ разјагми све што је

наша у војне магазине. Разјагмише ми

фуцмути све смокве и грожђе, нијесам од

њих има вајде.

разлезат се, -езам се и -ежем се и

разлијезат се, -ијезам се и -ијежем се,

несвр. гласно се чути, правити одјек, од

јецати; уп. разлијегат се. — Разлеза се пуц

њава по тија брда, почео је лов на зечеве.

Цио дан се разлезаше у њихову кућу дер

њава ђечурлије. По цио дан се у њихову

кућу разлијежу свађе. Како свитка, што се

негђе пут мора разлијежу громови.

разлећ се, разлежем се, свр: одјекну

ти. — Кад је пукла граната, разлегла се

до Бандића.
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размлазат серазливат (се) —

разливат (се), -ивам (се) и разлије

ват (се), -ијевам (се), несвр. 1. изливати

(се) на већу површину. — Сваке године се

Сушица разлијева по ливадама и чини

сијену штету. 2. уливати врело млијеко

у посебне посуде (карлице) за хлађење и

стварање кајмака. — Разливате ли ви ва

равину за скоруп? Стално баба разлијева

варанику, вели оће скоруп да купи. Ва

раника се разлијевала пријед у карлице а

сад то нико не чини. Варавину разлије

вам у карлице у мљечар.

разлијегат се, -ијегам се, несвр. одје

цати се; уп. разлезат се. — Нешто се раз

лијега од Горњега Загарача, изгледа је

почела некаква грмљавина.

разлит (се), -јем (се), свр. 1. излити

(се) на већу површину. 2. улити врело

млијеко у посебну посуду (карлицу) од др

вета да се хлади и да се на површини хва

та кајмак. — Сваки дан разлијем варавину,

оћу да скупим мало скорупа за ђецу. Ва

раника се прво разлије у карлице...

разлучит (се), -учим (се), свр. раздво

јити (се), одвојити младунчад стоке од

мајке и дојења. — Разлучићу јагњад од

öваца пријед Ускрса. Сваке ноћи кад иду

дома наше и Савове бвце се саме разлуче

а прије тога су по цио дан заједно. Раз

лучили смо волове, више не оремо зајед

НО.

разманут се, -анем се, свр. разведри

ти се, прољепшати се (о времену). —

Дако се ćyтра мало размане да покосимо

ону ђетелину у Криваче. Размануло се,

öће да се изгледа разведри.

размахат се, -ахам се и -ăшем се, свр.

почети махати; учинити да нешто узме

маха; раширити се. — Ето се Мбмо раз

маха уз долине, нешто је љут. Размахале

су се ове шипковине овудијен, брзо те за

узет цио обор. Размахали су се ка нијед

ни у вб поље, све им иде од руке.

размес, -тем, свр. рашчистити, раз

мести. — Размети мало ови роваш по

кужини, како можеш то гледат?

размес, разметем, свр. мијешањем

брашна и воде направити тијесто за

хљеб, направити качамак или кашу. —

Олити размес ови качамак, љеше ћеш нб

ја? Да то мене, размешћу га ја, није лако

леб замијесит, све зависи о тога како га

разметеш.

разметач, -а, м. дрвена алатка за ми

јешање качамака и каше, дрвена лијеша

лица за кување качамака. — Кртолови ка

чамак се не може мијешат разметачом нб

туцњем, е треба стућ кртолу. Имала сам

два разметача, па ми бестрегаше ђеца они

љеши. Направио ми је Мусо фин разме

тач од дреновине. Може се разметачем

мес и скроб, не само качамак.

разминут се, -инем се, свр. 1. проћи

супротним правцем, један насупрот дру

гом, мимоићи се. — Разминули смо се

негђе про село. Данас се разминух на

пљацу с Милошем, једва га познах. 2. по

свадити се ријечима, сукобити се. —

Умало се не разминуше Милош и Илија

окб имања и медника међу њима. Гадно

смо се разминули због ђеце.

размињиват (се), -ујем (се), несвр. 1.

пролазити мимо (некога). — Прошири

они путељак, не можемо се овако разми

њиват. Размињујемо једно поред друго

га... 2. разилазити се, сукобљавати се..

— Размињивали су се они и прије ове

туче, никад се нијесу вољели.

размјерак, -рка, м. оно што је раз

мјерено на ситније дјелове, нешто што

је мало, ситно, мала порција, мали дио

нечега. — Сво су теле подијелили на раз

мјерке и мога је свако да бира комат кои

ће. изр. дават на размјерке давати у ла

лим количинама, шкртарити. — Све што

ми дау дају ми на размјерке, нема тун

живота.

размлазат се, -ам се, свр. пустити

јаке млазеве (о биљци), разгранати се. —

Свака од погребенија смокава се размла

зала, расту ка из воде.
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разобадат (се), -ам (се), свр. раштр

кати (се) (о говедима). — Разобадала су

се говеда, никако их не могу скупит.

Припази краве да се не разобадау е је

вруће. Нешто је телад разобадало. фиг.

остати без надзора, подивљати. — Кат

се ђеца разобадау, треба млоговљештине

да се доведу у ред.

разор, -а, м. бразда којом се отпочи

ње орање, или мањи канал на њиви којим

се циједи вода. — Направи ми ти плугом

само разор, а ја ћу осталб. Кат се оре ве

лика баштина, треба оставит разоре да

њима вода отиче.

разубит (се), -им (се), свр. расадити

(се). — Разубила ми се секира, а не уми

јем је сам насадит да ваља.

разудат (се), -ам (се), свр. поудавати

(се). — Јесу ли се разудале оне Јолетине

ђевојке? Разуда је шћери по дворбва, све

за принчеве и краљеве.

разудит, -им, свр. расјећи месо на

(већу или мању) парчад да би се лакше и

брже осушило. — Разуди ми Милован

цијелб прасе, све је кости одвоио.

разуларит (се), -арим (се), свр. 1.

маћи с коња или магарца улар. — Разу

лари то магаре, не може тако јеc. 2. рас

пустити (се), дати превелику слободу. —

Разуларила је сву ђецу, усбвна су поста

ла. Маки, сва су им чељад разуларена,

тун се не зна што ко ради. Ђеца су ти се

разуларила.

разур, -а, м. раскућивање, уништење

нечега што је заједничко. — Мбрало је

доћ до разура те фамеље док су се онако

ђеца владала.

разура, -е, ж. слом, разбијање, раз

двајање. — Оно што је учинио је разура

дома. Дошло је до разуре фамеље.

разурат (се), -урам (се), несвр. разби

јати (се), рушити (се); разилазити се. —

Разурали су ову кућу, и громови и људи,

и нико је не разури. Аjте да се разурамо,

вријеме је да идемо дома.

разурит (се), -им (се), свр. разгради

ти (се), разбити (се), уништити (ce);

разићи се. — Разурила му је дом и кућу,

кућа се њој лише њега ископала, срамот

ница ниједна! Мбра сам да разурим ови

горњи зид čбио накриво озидан. Разури

ла ми се лијева листра от појате. Разури

ли су му кућу злотвори. Разурила се та

ваша игранка одамно, никога у Дом више

нема.

разуpник, -а, м. онај који разура кућу,

расипник, раскућник. — Има једнога

сина, таквога разуpника нема у деве

држава. То нијесу чељад нб раскућници

и разуpници.

рајтбзне, -öзна, ж., pl. t. (новије) вр

ста мушких панталона, панталоне ши

роких ногавица до кољена а ниже су ус

ке, шумадијска врста панталона, рајт

хозне. — Данас носе и ове гаће што их

зову рајтбзне, а пријед смо ми носили

оне димије мушке.

рака, -е, ж. гробница, тј. удубљење у

којему се прави гробница. — Ископа сам

раку, оћу да направим гробницу за живо

Ta.

ракијски, -а, -ö који се односи на ра

кију, који служи ракији (о посуди). — Сад

праве оне велике ракијске казане, а ми

смо пријед имали само оне мале от пе

десет ока. Требау ми двије-три ракијске

боце киленице.

рало, -а, м, 1. ралица (пољопривредна

алатка за орање). — Раник на рало се

затупи, па га треба покаткад острит. 2.

мјера за површину земљишта, 18 apи, тј.

1800 m2. — Имамо неколико рала под

шеницбм, а све друго је ливада и шума.

Обрадиве земље немам него једно рало.

рамат, рамљем, несвр. храмати. —

Али нијеси зна е она рамље од рођења,

једна јб је нога краћа.

раматиз, -а, м. реума. — Čбоје стари

ја су ми болесни од раматиза, а друго их.

ништа не боли.
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рамо и раме, рамена, с. дио људског

организма.
-

рана, ране, ж (новије) храна. — Вели

е им је слаба рана у интернат, па долази

кући те узима понешто.

раник, -а, м. раоник, лемеш. — Јеси

ли видио колики су раници на оне трак

торске плугове. Ако се само једне године

не оре, раник зарђа.

ранка, -е, ж. рана воћка. — Двије

крушке су ранке, а она велика је јесенка.

рањ, -а, м. врста храста (Ошегcus

conferta). — За бачве су најбоље штице

од рања, то је једна врста дуба. У Гођене

сам видио неколико финија рањева, треба

их пуштит да расту да се од њих праве

дуге за бачве. Нијесу добре дуге од пре

старбга рања.

рањевач, -а, м. прут или штап одра

ња (врсте храста). — Узми какав рање

вач и ошини то магаре е ће, видиш, у

жито.

рањевача, -е, ж, даска, греда, каца и

сл. од рања, врсте храста.— Од штица

рањевача је најачи шувит. Имаш ли коју

рањевачу међу овијема бачвама?

рањеви, -а, -ö који је од рања, врсте

храста. — Све наше бачве су од рањевија

дуга. Имаш ли коју рањеву штицу? Само

је дно овој бачви рањево, све осталб је

јеловина. Рањеве дуге трају дуже од свија

другија.
-

рањевина, -е, ж, дрво од рања, врсте

храста. — Направио ми је двије бачве од

рањевине Спасоје још прије десет годи

на. Рањевину највише користимо да пра

вимо дуге за бачве.

рањеница, -е, ж, жена која је рање

на, жена која иреживљава шешке иси

хичке болове (због смрти драге особе,

због тешке увреде и сл.). — Помријеше

јој ђеца брзо послије смрти мужа, остаде

рањеница несретња да тугује међу онија

ма зидовима.

рапа, -е, ж. рупа, удубљење; уп. рупа.

— Треба да поравнамо ови пут, пунан је

рапа.

рапав, -а, -о рупав, — Рапав ти је оста

зад, можеш ли га како изравнат?

рапаво, прил. рупаво, неравно. — Ово

ти је остало рапаво, треба га изглачат.

расад, -а, м, младе биљке никле из сје

мена које служе за расађивање; расад

ник. — Прода сам по расада дувана а пола

сам оставио да садим на Бобовиште. Ку

пио сам једно сто калембва црнија лоза

у расад у Титоград.

расадит, -ăдим, свр. пресадити биљ

ку из расада на мјесто гдје ће да расте.

— Расадио сам цио грм слива и усадио

их по оберу.

расадит се, -адим се, свp. извући се

из ушију алатке (о држалу). — Расадио

ми се коcijep, а не умијем га насадит.

расадник, -а, м. мјесто, површина

гдје се сије сјеме и ствара се расад би

љака за пресађивање. — Поред лучњака

имам расадник за дуван.

раскалашан, -шна,-шно 1. комотан,

богато урађен (нпр. о одјећи). — Зна је

ка нико да направи раскалашно свитно

ођело, нема више таквијех мајстбра. 2.

разуздан, разбашкарен, комотан у по

нашању, исувише трошљив. — Благота је

био раскалашни от свакога Загарчанина,

трошио је паре немилице.

раскалашнос, -сти, ж. особина онога

који је раскалашан, комодитет (и у из

гледу предмета и у понашању људи). —

Такве раскалашности ка његове нијесам

гледа, ка да има банку.

расквоцат се, -ам се, свр. престати

носити јаја и почети квоцати (о ко

кошки). — Расквоцале су ми се кокошке

до ђаоља, морамо куповат јаја. фиг. рас

причати се, разбрбљати се. — Умирите

се, жене, што сте се тун расквоцале!

раскićелит (се), -им (се), свр. раз

мекшати (се), натопити (се) течношћу,
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омекшати. — Раскиčелили су ми се опан

ци, па ми млатарау. Раскиčели мало оно

га сувога козега меса. Раскиčелила се она

телећа кожа, а шћела сам мало опуте да

учиним.

раскишат (се), -ам (се), свр. расква

сити (се), омекшати квашењем. — Рас

кишали су ми се опанци, па ми млатарау

око нога. Скорча ми се ремик, имаш ли

нешто да га раскишам, е не ваља у воду.

расклатит (се), -атим (се), свр. раз

љуљати (се) из коријена, раздрмати (ce).

— Расклатили су ми се горњи зуби, љу

љау ми се. Брзо ће се ови колчеви рас

клатит, треба их боље утврдит. Рас

клаћене су ми све розге на они први ред

ЛОЗа.

расклинчит и расклинчит, -им и

расклинчит, -инчим, свр. расковати ек

сере, маћи ексере из предмета у који су

били уковани; расклимати се. — Рас

клинчиле су ми се стубе, треба да их

ојачам нечим. Кад смо расклинчили сан

дук, виђели смо да је пунан бомба.

раскокотит, -кокотим, свр. разреза

ти лубеницу или дињу. — Раскокоти ову

дињу, а пола остави Мију, фиг. искасапи

ти. — Бљеху један другога добро раско

котили бијући се.

раскол, -а, м. распад, уништење, су

коб. — Оно што чине није слога нб рас

кол.

расколат (се), -öлам (се), свр. разли

јепити (се), одлијепити (се) једно од дру

гога. — Расколале су ми се нове цревље,

одвоила се кожа од ђона. Расколај то пи

смо, али немо да се познаје, е немам дру

гу куверту. Вели поштијер да ти није он

раскола оно писмо из Америке но га је

расколано узео испоште.

расколецат (се), -ецам (се), свр. рас

климатати (се), разљуљати (се), разгла

вити (се). — Што се расколецала ова ка

ринга овакб, а скоро смо је купили. Рас

колецала су ђеца све столице, брзо ће се

распас ако их не утврдимо. Ти си раско

леца ову столицу јахањем на њу. Раско

леца се кревет, треба га притврдит.

расколит се, -öлим се, свр. учинити

раскол, раздвојити се, посвадити се. —

Расколили смо се ми ш њима давно. Рас

колићу се с њима, нете ни бвце заједно.

раскос, -а, м. 1. површина која се по

коси ширином замаха косе, ОјлКОС. — Да

ти ови раскоси нијесу широки, нећеш

моћ до краја толику ширину издржат. 2.

пролаз направљен сјечењем дрвећа, раз

личите ширине. — Направи проз шипко

ве раскос да се може пролазит, е све за

расло у шипковине.

раскосит, -öсим, свр. просјећи биљни

густиш (дрвеће, шибље, траву и сл.),

прокосити; посјећи биље (коров и сл.) са

одређеног простора. — Раскоси мало оне

драче ко ждријела, сметау ка се пролази.

Раскосио сам обер, није остало ништа до

покое кошћеловб дрво.

раскошан, -шна,-шно који расипа. —

Раскошно је свако чељаде у ту фамељу,

па отку те имат. Прекомотан је и рас

кошан, не би га банка подмирила.

раскрдит (се), -им (се), свр. раздвоји

ти (се), разбити стадо (стоке), уни

штити (о стоци). — Раскрдили смо бра

ве Манојло и ја, са су ни одвојени. Оће

ли се раскрдит Душаново и Лазарево

крдо, нешто сам начуо? Раскрдили смо

ми све наше живб.

раскребечен, -а, -о раширен, развр

нут.

раскребечено, прил. раширених ногу.

— Иде некако раскребечено

раскребечит (се), -ечим (се), свр.

раширити (се), раширити ноге, раздво

јити (се), разврнути (се). — Ено је рас

кребечила ноге на трешњу, свашто јбј се

види. Мичи се отoлен, што си се раскре

бечила на врата! Раскребечио ноге ка

жабац и онако иде. Раскребечи му јаг

њету) задње ноге.
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раскривање, -а, с. гл. им. од раскри

ваш.

раскриват, -ивам, несвр. откривати

на више мјеста, откривати. — Сваке го

дине ми вјетрови раскривау појату.

раскрит, -јем, свр. открити на више

мјеста (нпр. цријеп са куће, покривач са

сијена, са младих биљака и сл.), откри

ти. — Раскрио ми је вјетар задњу банду

појате. Боље утврди то сијено да га не

раскрије вљетар. Вријеме је да раскрије

мо они расад дувански.

раскрбчит (се), -öчим (се), свр.

раширити ноге у стојећем ставу, раско

рачити. — Раскрбчила ноге ка да ће да

се пиша онако стојечке. Што си рас

крбчио ноге над бистијернбм, да нећеш

да се попишаш у њу?! Не ваља се ђевојци

да раскрочи ноге е је неко може виђет.

Раскрбчила ми се жена на праг, па ми

брани да уљежем у камару. Што си се

раскрбчила на(д) тијем ђететом.

раскрчит, -рчим, свр. 1. рашчистити

неред и створити ред, средити нешто

што је у нереду. — Раскрчила сам јутрбс

они велики роваш у собу, са се у њу

може барем уљећ. 2. крчењем дрвенастог

растиња учинити земљу обрадивом. —

Раскрчио сам они обер от шипковина,

претрапићемо га за кpтолу.

раскубање, -а, с. гл. им. од раскубат

(се). — Какво је то раскубање, око чеса

се отимате?!

раскубат (се), -убам (се), несвр. рас

трзати (се), разбацивати (се), разноси

ти (се), уништавати (се), раздирати

(се); отимати (се), пребацивати из јед

ног мјеста у друго, из руке у руку, рвати

се; свађати се. — Раскуба им имање и

куси и репати. Раскубау се око те сиро

тиње, не ваљало им! Раскубаху се пси не

каквом цркотинбм. Раскубау пси некакву

стрвину у шкрипове горе. Раскубоше ми

вукови зимус Шарова, не знам што ћу

љетос бес пса. Што се раскубате око тога

ђетета, пуштите га на мир! По ваздан се

раскубау око некаквија тракалица, један

дан су се и побили.

раскумит (се), -умим (се), свр. раски

нути, прекинути кумство: посвађати се.

— Распршили су они та поса, раскумили.

су се. Раскумићу ја ш њим то лако,

нећемо се више супоњиват.

раскупусит, -им, свр. растpћи, иско

мадати. — Јеси ли чуо како су вукови

раскупусили ономе Марковљанину овце?

Чува се пса е би те раскупусио да се

раскус (се), -убем (се), свр. раскуп

сти (се), растрћи (се), разнијети (се). —

Имаше ме раскус Миланови пси, једва

се спасих. Вукови су наћас раскубли оно

несретнб Миројево магаре. Не дајте да

ви раскубу фићфирићи то мало грожђа.

Раскубла су пашчад крмећи дроб свуђ по
„…“У

Ооору.

раскутарат, -ам, свр. направити ку

тару, неред (нпр. по соби). — Што сте то

раскутарали ствари, да нијесте ђе крену

ЛИ Да се селите?

раскућа и раскућа, -е, м. расипник,

раскућник. — Ништа не може скрит од

онога раскуће. С раскућама се не тече

имовина.

раскуће, -a, c. 1. раскућа, раскућива

ње, уништење имовине, раскућништво.

— То што чините је право раскуће, ко то

тако ради, само луди или пљани. 2. рас

кућник. — Нема раскуће ка што је Радиша

нигђе.

раскућeник и раскућник, -а, м. рас

пикућа. — Нијесам јенча да ми и не до

водиш онога раскућeника, од њега ти

ништа добро не може пријенут. Ова моја

ђеца су прави раскућници, нијесу ка дру

га ђеца.

раскућит (се), -им (се), свр. уништи

ти, расути домаћинство. — Раскућили

су они то што су имали у Загарач. Давно

се раскућила њихова кућа и фамеља,

остали су без ичеса, она јадница мајке им

сат проси по селу.
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расо, расола, м. слана вода из купуса

или слана вода у којој се држи сир. —

Јели смо у рат качамак и с расолом, кад

није било варевине или млијека. Ка се на

пије расола откупуса, река би е се напио

вина.

распадат се, -ам се, несвр. раздраба

ти се, одвајати се од цјелине, разбијати

се, пропадати. — Распада се, кукавица,

жива, све су јој плећи у живе ране. От

чеса се распала столица?

распазарит се, -арим се, свр. раски

нути трговину, пазар, подмирити се,

раскусурати се. — Распазарио сам се с

Видом око оне ливаде, није има да ми да

паре о року. Једва се распазарисмо Илија

и ја окб дугова.

распас се, -нем се, свp. бити у рас

падању, подерати се. — Бљеху се тадер

на Коравац распали три њемачка војника

од онија што су их побили партизани ка

су уљегли у Јабуке. Распале су ми се цре

вље, немам у што поћ на пазар.

распасат (се), -шем (се), свp. скинути

(са себе или са другога) појас, распојаса

ти (се). — Распаса је гаће онбуђен прет

свијама, само што их није скинуо. Не

распасуј се тун наизван. фиг. разуздати

(се). — Распасана су јој ђеца ка ниједна.

Распаса се код бабе и ђеда, па сад ни за

кбга не чује.

распекмезит (се), -им (се), свр. рас

појасати (се), учинити некога неотпор

ним, размаженим. — Распекмезили су ми

ђецу баба и ђед, сад им не могу ништа.

Распекмезили су их у село, ништа тамо

нијесу радили. Код мајке си се распекме

зила, са ти је све тешко.

распечит, -им, свр. отворити „пе

чу“, балу (текстила или сл.). — Добили

су у Задругу нови без, данас је Раде ра

спечио једну балу.

распиздит, -издим, свр. жестоко

ударити. — Умири се е ћу те распиздит

задлaнкoм да ти скоче свијетњаци. Ка

сам га распиздио, откотрља се низ међу.

распичит, -им, свр. разврнути, рас

трћи, разбити, разградити, уништити.

— Распичио је вљетар сву појату, открио

је и развалио кров. Требало је да ми по

прави астал, а он га је потпуно распичио,

цио је у комате, не вљерујем е ће га моћ

саставит. Распичио сам сва гњијезда вра

нама. Ко је распичио кревет овако? Ра

спичио сам Миличину и Јованову везу,

нете се више гледат.

распластит, -астим, свр. открити

стог (сијена) у циљу отпочињања

трошења сијена одозго: разбацати сије

но из пласта или стога (у циљу про

сушивања и сл.). — Распластио сам они

мањи стог, у њега је слабије сијено, нека

прво њега изеду. Распласти оне пластове

сијена дако се мало просуши.

располовит (се), -им (се), свр. поди

јелити (се) на половине. — Располови ту

јабуку на двоје и дај ђеци! Располовили

смо се, па су обоје ђеце у град, а ми стари

смо овођен. фиг. постати неодлучан. —

Располовила се између Јовице и Милана,

па не може да се одлучи.

распонтит (се), -öнтим (се), свр. рас

полутити (се), распасти се оштрим

ударцем на два дијела: добро (се) удари

ти. — Муч, е ћу те ударит овијем коси

јером док ти распонтим ту погану чутуру

да више не лајеш! Распонтила му је гра

ната главу по средини. Распонти га напо

ла! Распонтио је онога брава на два ди

јела. Чува се да те не распонти онијем

штапом.

распредат, -едам, несвр. 1. распе

тљавати нешто штоје опредено (од ву

не). — Распредам џемпер, оћу да испле

тем од њега нешто другб. 2. правити ред

(у лозама или сл.). — Распредам ове лозе,

ë ћу да их режем. Распредали смо цио

дан оне купине у долину. 3. причати на

дуго и нашироко. — Распреда о бојевима

от Косова, ника да се заустави.

распрес, -éдем, свр. распрести (не

што што је, нпр., запетљано). — Распре

ла сам вуну, оћу да је предем.
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распричат (се), -ичам (се), свр.

раширити причу. — Распричала је по се

лу е су је покрали. Ако њој кажеш, све

ће распричат одоле до Града. Бљеше се

распричало о партизанима свашто.

распртит (се), -им (се), свр. ослобо

дити се бремена, скинути терет са се

бе, уп. испртит се ослободити се (нече

га). — Распрти бреме — да попијемо по

ракију. Распртио се на пут.

распрцат (се), -рцам (се), свр. поха

бати (се), издријети (се) (о обући или од

јећи). — Распрцала ти се та обућа, не

можеш тако на čедник. Брзо сам распрца

нове ципеле. Морам носит распрцану

робу, немам боље.

распукнут се, -нем се, свр. расције

пити се на одређеном мјесту, распући

се. — Распукнула ми се црепуља по сре

дини, не може се више у њу пећ.

распућ се, -кнем се, свр. расцијепити

се на одређеном мјесту, распући се. —

Распукли су се ове године сви шипкови

от кише, не могу се продават.

распучит (се), -им (се), свр. раскоп

чати (се), отворити (ce).

распушћеник, -а, м, човјек који је

раскинуо брак, који се развео од жене,

распуштеник. — Удала се за некаквога

распушћеника што има с првом женом

троје ђеце.

распушћеница, -е, ж. распуштеница.

— Оженио се распушћеницом, довела му

је троје ђеце.

растегљај, -а, м. мјера за дужину

(око 1,5 m), размак раширених руку (мје

pи се дужина, најчешће кончаних пред

мета — канапа, конца, предива и сл.); уп.

шежањ. — Имам два конопа — један је

од шес а други од четири растегљаја.

растегнут, -егнем, свр. 1. развући. —

Растегнули смо по лозама жицу. Растегни

га цијелбм дужинбм. 2. обухватити. —

Растегни та шпаг око куће. Растегнуо сам

плот око ливаде. 3. временски развући. —

Растегнуо сам плату на два мјесеца.

растегнут се, -егнем се, свр. развући

се, одужити се. — Добро се растегнула

жица међу лозе. Растегла се зима, боим

се е ће нам фалит сијено.

растезат (се), -ежем (се), несвр. 1.

развлачити (се). — Не растежи та коноп!

2. ширити (се). — Што растежеш лозе

онакб2 Растега се на цијелб имање Јоле

тића, 3. временски развлачити. — Ра

стежем они дуг ео више од двије године.

растина, -е, ж. растиње, биље, једин

ка биљке. — Она банда Гарча од Горњега

Загарача је без икакве растине. Све

Гођене су покривене растином — јасе

ном, драчбм, дубовином.

растићит (се), -им (се), свр. 1. разо

pити (се), разбити (се), распршити (ce),

уништити (се). — Растићила је дом све

својом кривицом. Растићи она несретни

ца онакву кућу, остадоше само онб двоје

стараца. Растићила би она најсложнију

фамељу. Растићио им се дом завaзде. 2.

размножити се. — Растићиле су се драче
vУ де

по ливади, треба их све извадит.

растопит (се), -öпим (се), свр. 1. рас

творити (се) у течности, прећи у течно

стање, отопити (ce); нестати. — Неће

ови цукар никако да се растопи брзо ако

вода није млака. Растопио се цио они са

пун што је био упа у воду. Растопи мало

соли у воду и метни то мјесто расола.

Кад растопиш сало, добијеш лој, а он се

стврдне чим се олади. Виђе ли како се

растопило оно олово на фуруну? 2. фиг.

одушевити се нечим и тиме показати

спокој и блаженство. — Бљеше се рас

топила уз Милана, нико срећни од ње.

расторокат (се), -öкћем (се), свр. рас

причати (се), разгаламити (се). — Све је

по селу расторокала она кучка погана,

ништа пред њом не смијеш казат. Што

си се расторокала, нико о тебе до ријечи

Не може доћ!

расточит, -öчим, свр. разнијети, раз

бити, растворити, уништити. — Рас

точила га је губа свега. Расточила се она
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стијена на пут за Град, у Јамску страну,

нема од ње више ништа.

растрапит, -им, свр. претратити од

ређену површину земљишта, прекопати

(обично ашовом) земљу и припремити је

за сјетву. — Растрапио сам све зградице

у Вишњу, оћу да засадим понешто на

сваку.

растpвит (се), -им (се), свр. раштр

кати (се). — Растpвила су јој се ђеца чим

се преудала. Растpвио је фамељу ни те

ни ове, ниједноме се више стрва не зна.

растргнут, -нем, свр. П. искидати,

растpћи. — Имау пса кои би растргнуо

чељаде ка вук. Растргнули су пси јутрос

једну лисицу, није од ње остала ни кожа.

Растрга сам ове опанке. П. — се ангажо

вати се премного (на више мјеста); уп.

разапет се (фиг). — Растрга се на све стра

не, оће свуђ да стигне.

растpћ, -гнем, свр. П. искидати, иско

мадати, искасапити, растргнути. —

Растргли су ми вукови Шарова горе

негђе у Гарчић, оста је био иза живога.

П. — се ангажовати се премного (на

више мјеста).

растpубит, -им, евр. распричати,

гласно проширити (какву злобну) причу.

— Растpубиће Марија све што је чула.

Растpубила је прет свијема да се неће

удават за Јоца.

расукат (се), -учем (се), свр. 1. рас

плести (се), размотати (се); разгради

ти (се), растурити (се). — Расучи ми

онб клувко пређе е ћу поново да га на

мотам да буде тврђе. Сва су му се цри

јева расукала, тако га је избо шишом. 2.

растањити, развити (нпр. јуфку). — Ју

трбс сам расукала јуфку за ђецу, оћу да

им печем питу.

расушит се, -ушим се, свр. остати

без течности, тј. осушити се толико да

се не држи течност (о дрвеној посуди),

остати сув, — Расушиле су се дуге на

бачве, а нема доста воде, док не пане

киша, да их забрецамо. Не држите ону

пућерицу на сунце, расушиће се, фиг.

остати жедан, јако ожедњети, дехи

дрирати. — Ови мали се изгледа

расушио те попи оволико воде. Нигђе ус

пут није било воде, па сам се расушио.

paćес се, -дем се, свр. провалити се,

пропасти (у клетви). — Расела се ш ње

зинијем ćедником, што ме одрони данас!

paćећ (се), -чем (се), свр. расјећи (ce).

— Пала сам тун на обор и један кам ми

je paćека кољено, све ми је крв липтала.

ратит (се), -им (се), несвр. ратовати

(се); бити у сукобу. — Ратили се ђе овија

дана, Никола? Ратили смо ми у Турски

рат о својему круву и руву, а без ичије

помоћи. Ратиће се јопет, не може остат

овако. Пријед смо вазде ратили с Турци

ма а у потоње вријеме с Њčмцима и Та

лијанима. Те двије фамеље стално рате,

не зборе има више од двадес година.

раца, -е, ж. раса, сој (о животињи,

или пејор, о човјеку). — Била је она раца

санскија коза добра. Телад јбј могу бит

добра ако се води с биком какве добре

раце. И Никола ми је, вала, нека добра

раца.

раша, -е, ж. сукња. — Обукла плиси

рану рашу, па мисли нико јој није раван.

Какав је, боље да носи рашу нб гаће.

рашетина, -е, ж. (аугм. и пејор.)

раша, груба и велика раша, лоша сукња.

— Какву си то рашетину обукла, не

можеш с њом излазит.

рашето и решето, -a, c. плехана по

суда у виду тепсије чије је дно избушено,

служи за сијање брашна. — Кат просијем

брашно на рашето, прође доста мекина.

Решето није исто што и сито, сито има

доље ону мрежу а решето пробијену

тенећу.

рашље, рашаља, ж., pl. t. рачвасте

мотке (двије) на којима се човјек креће

(стављањем ногу у рачве и држањем

мотке руком). — Умијеш ли да идеш с
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рашљама? Ка смо били мали, Божо и ја

смо се све такмичили ко ће дуже моћ

одит на рашље.

рашта, прил. зашто, због чега. —

Рашта си одио у Град? Немаш га рашта

За ТО ПИТАТ.

раштањ, -а, м. врста купуса (Вrassica

oleracea acephala) (има слободне листо

ве, не завија их у главице). — Нема

љешега јела од раштања с кастрадином.

Ми садимо раштања не купус бијели.

раштркат (се), -ркам (се), свр. рас

тјерати (се), растурити (се), разбацати

(се). — Раштркала је ђецу у најам, па

ужива на самштину. Раштркала су ми се

говеда, не могу их окупит. Све јој је по

кући раштркано, тун се не зна ђе је што.

рашћетат се, -ам се, свр. 1. расцвје

тати се. — Ове године су се џање

рашћетале раније но иједне године досад.

2. фиг. раширити се (о рани). — Рашћета

ла му се она рана, нешто ми грдно изгле

да, боим се, нијесам жива.

рашчепит (се), -епим (се), свр.

раширити (нпр. ноге) до краја, раздвоји

ти нешто што је ракљасто. — Бљеше

јој рашчепио ноге, па што су радили —

не могу ти рећ. Рашчепио ми је неко ону

младу трешњу, таман је била почела да

рађе. Скини се, што си се рашчепила на

ту смокву, па те оздо гледау та ђеца.

рашчеречит, -им, свр. 1. растpћи. —

Вукови су ми рашчеречили једну овцу. 2.

раширити ноге (најчешће на силу). —

Рашчеречио јбј ноге и тако је силова.

рашчкљокат се, -öкам се, свр. раздр

мати се, деформисати се. — Док је била

ђевојка, изгледала је ка дријен, а са се

рашчкљбкала, сва је некако ка старица.

рбат, -а, м. 1. хрбат, леђа. — Цијелб

га живота сам носила бремена дрва, види

ми се на рбат, о тога сам се и згучила.

2. фиг. организам. — Зна ми га рбат како

ми је.

pвашан, -шна,-шно ратоборан, ста

мен, постојан, снажан, отресит, ду

рашан, јак, издржљив. — Јеси ли видио,

тако ти бога, како је рвашно оно Мили

војево момче, јака се с вишијама и све

обаљује. Оно Филипово момче је ка најр

вашније у Загараче, да знаш како ми брзо

натовари коња, за час, а ја бих оста по

уре. Новка је вазде била рвашна, добро

се носила са сиромаштинбм и невољама.

práње, -а, с. гл. им. од реат. — Знам

ја твоје ртање, да га нијеси дира, не би

ти ни ријеч река.

pгат, рrам, несвр. пиљкати, гршкати,

прикати, дирати, пипкати, испипава

ти; задиркивати, чикати. — Не рга(ј) ту

пушку да ти се не омакне! Немоте ми

које рrат око левора! Што то ргаш у ту

рупу? Неја да не рга оно дијете чивијбм

у зид е онођен има она рупа за струју.

Кад гођ овудијен прођу, она Станина

унучад ргау Шарова, па их он поћера

лајући.

ргнут, фгнем, свp. дотаћи нешто,

пиљнути, проприкати, додирнути тра

жећи шта. — Мало ргнух ови зубац и

проради. Ргни мало у ту банду, дако се

НаМЉеCТИ.

рђа, -е, ж. 1. корозија. 2. фиг. лош ка

рактер, неморална особа. — Не помињи

ми ону рђу, стужи ми се чим чујем ње

гово име.

peав, -а, -о који је са ријетким зрни

ма (об о грозду грожђа); уп. рејав. —

Онб peавб најраније здрене. Убери онога

peавöга, може се јес.

peавица, -е, ж, врста лозе, има гро

здoвe са ријетким зрнима, изванредног

укуса; уп. рејавица. — Тркни, донеси кои

гроз из Вишње, убери с оне реавице,

здрелије је.

ребреница, -е, ж, једна од више дрве

них пречки на самару. — Замијенио сам

двије ребренице на самар, биле су се ско

ро сломиле.

ребро, -a, c. 1. дио скелета. 2. бочна

страна правоугаоне куће. — На кућу се
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морау повезат макар оне тигле изнад ре

бара. Предњи и задњи зад су от камена

а ребра од опеке.

ревина и ревина, -е, ж, нешто што

је пропало, што је уништено. — Ко ће

ми чуват оне ревине от стараца дома?

Нема тун куће, то је све стара ревина,

само што се није скљокала.

реденик, -а, м. платнени или кожни

каиш са мјестима за метке (дио војнич

ке опреме). — Напунио је био реденик

метака и поша је да се јави команди у

Комане.

редовито, прил. редовно. — Доланик

редовито ми је дбдио, а отадер је нешто

проређа. Редовито смо је посећивали у

болницу.

редуша, -č, ж, жена у бројнијем до

маћинству која се брине о одређеном по

слу у току дана или седмице (о кувању,

о лужи стоке и сл.); уп. планинка. — Од

нас три јетрве најчешће је Милена била

редуша, она је најбоље знала и да свари

и да среди живб, и све друго, а ми двије

смо биле дрвенасте.

рез, -а, м, 1. мјесто гдје је нешто за

резано (нпр. на кожи, на биљци и сл.). 2.

правоугаоно парче сланине, дио горњице:

уп. ријез. — Послала сам Јошу два-три

реза сланине, има више од двије оке.

резат, режем, несвр. обрезивати (о

лози). — Још режеш лозе онијама стари

јама ножицама!

резидба, -е, ж. резање лоза, вријеме

кад се режу лозе. — Дођи у резидбу да

ми поможеш.

рејав, -а, -о в. реав. — Ономе цикве

тину (жутом кукурузу) зрна су рејава,

свега их је по неколико на окласину. Нај

слађе ми је оно рејавб (грожђе) изнад

куће. Рејава је сва розаклија ове године.

рејавица, -е, ж, в. реавица.

реквизиција, -е, ж, жито, стока,

воће и друго што се предавало властима

послије Другог свјетског рата за „на

родну привреду“. — Узели су ми у рекви

зицију једину козу коју сам има. Све смо

дали у реквизицију. Покупише све за ре

квизицију.

реликвија, -е, Ж. (цркв.) нешто осо

бито значајно и вриједно, предмет који

се посебно поштује. — Чувау јединицу

шћер ка реликвију.

ремик, -а, м. каиш. — Ови мој ремик

за сат је од чисте коже. Ремици за пушке

се праве од сактијана. Опасала се нека

квијем црвенијем ремиком, па иде ка ка

ква госпођица.

ренгеле, -а, с. рендген. — Био је на

ренгеле, па су му рекли да ће мбрат

лежат у болницу. С ренгелом су га сли

кали да виде је ли болесан. -

реп, -а, м. изр. подвит реп ућутати

се, посрамити се. — Ништа није рекла

нб је подвила реп и утекла. — реп на кр

сти оставити све и отићи, не бринући

ни о чему.

репање, -а, с. гл. им. од репат. —

Прекини више с тијем репањем по селу,

уозбили се једном.

репат, -ам, несвр. ићи бесциљно неу

редно одјевен, базати. — Не репа(ј) по

селу, е ће ти се спрдат. Репаше ђевојана

Савељина пут Града, Репа цио живот

онако, народ се уклина ш њим.

репати, -öга, м. (супстантивизовано)

1. вук. — Репати му је закла обије козе,

биле су горе у брањевину. 2. ћаво, сото

на; уп. репоња 1. — Срио га је на Кому

ницу по ноћи репати, има је, вели, два

poга и велики реп, а очи ка фењери, и

отадер је шенуо.

репати, -а, -о који је репат, који личи

на ђавола, који је немиран, груб. — Репати

те ђао позоба! Повеза се с типатницима ре

патијама.

репина, -е, ж. 1. аугм. од реп. — Кад

је био у Београд, видио је, вели, некакву

тицу са репином вишбм но у магарца. 2.

фиr. лош глас, изгубљен углед. — Вазде је
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вукла за собом какву репину, била је пре

слободна, и никат се није удавала.

репља, -е, ж. репа. — Посија сам у

зградицу репљу. Има она прасећа репља,

а има и она питома што је ми ијемо.

репоња, -е, м. 1. haво (с репом), со

тона. — Једне ноћи га је срио репоња и

отадер се више није диза искревета. Ре

пöња је ђао репати, вљештац. Воде виле

коло, а међу њима репоња, по му образа

црно а пола бијело 2. неуредан, разба

рушен човјек. — Сретох синоћ у мрак

онога репоњу Милованова, боже ме са

брани — чисти ђао. Како онога репоњу

пуштау те репа по селу?

репух, -а, м. врста биљке (Onopor

don). — Ништа од живбга неће да ћје ре

пух до понекад, и то, кад је добро гладно,

магаре.

реса, ресе, ж. 1. китице на неким

биљкама које су њихов цвијет, нпр. на

лијесци и сл. — Пун је љешник реса, биће

љешника. 2. ресица у грлу, говорни орган.

— Реса у грло се фино види ка се зине.

ресат, -ам, несвр. пуштати ресе, цви

јет (о биљкама ресачама). — Ресали су

добро љешници, добро ће родит. Кад

рано љешници ресау, веле е ће љето бит

топло. -

ресач, -а, м. и ресача, -е, ж, крпа са

ресама. — Старије жене су носиле

ресаче, а млађе обичне крпе.

рефена, -е, ж, једнак улог свих уче

сника у игри или сл. да би се купило

нешто за јело или пиће. — Рефена ће

наћас бит по двјеста динара. Дадосмо ре

фену да се попије и поије. То је игра с

обавезнбм рефенбм. За рефену се не мо

рау дават паре, може и нешто друго.

рефенит се, -им се, несвр. улагати

једнаки дио (за сваког учесника) ради ку

повине нечега што се заједнички троши

(јело, пиће и сл.). — Ми се, кад гођ играмо,

рефенимо, тако да сви једнако плаћамо.

речит, -а, -о говорљив, који умије да

каже мисао лијепо, љепоречив. — Радо

ван је био најречити Загарчанин, мога си

га слушат гладан и жедан. Речита је ка

правник.

речитос, -ости, ж. способност за ли

јепо говорење. — Речитбс се код нас ва

зде цијенила, ко је умио лијепо да прича

сматра се паметни од другија.

решето, -a, c. в. рашето.

решњача, -č, ж. марама (за главу) с

ресама. — Отпријед су жене носиле

обичне крпе и решњаче, а сад више

решњача нема.

ржани, -а, -ö в. ражани.

ржаница и ражаница, -е, ж, хљеб на

прављен од ражи. — Ржаница је здравија

од шеничнбга или умертиновбга леба.

рз, -а, м. част, образ, инат. — Учиње

ла је то из чиста рза, за инат Јовану.

pивоточина, -е, ж, нагнуто зе

мљиште које је изровано водом и сл., во

додерина. — Што ти паде нам да купујеш

ону ривоточину у Крста, бњен се ни што

може посијат ни се може заливадит, све

јесење кише понесу.

ридање, -а, с. гл. им. од ридат. — Ка

сам уљега у собу, чујем некакво ридање,

кад оно она несретница од Владове не

вљесте, дати је јопет истука.

ридат, -ам, несвр. горко и болно пла

кати, тихо плакати (ређе: гласно плака

ти), јектати. — Она му мајка несретна

ништа не чини само што по ваздан pида

и јекти, неће ни она дуго.

ризикат, -ам, свp. и несвр. ући у ри

зик, одлучити уз ризик, улазити у ризик,

одлучивати се на нешто уз ризик, са не

сигурношћу. — Ризикаћу да купим ону

ливаду па што бог да. Добро си ризикaлa

да дођеш!

ризиковат, -ујем, свp. и несвр. в. ри

зикат. — Неће он ништа да ризикује, оће

да му је све начисто.

ријез, -а, м. дуго парче сланине, дио

горњице или веће фаше сланине с бочног
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дијела свиње; уп. рез 2. — Послала сам

му два ријеза сланине, има три кила.

Офои ножем они ријез сланине.

ријечање, -а, с. гл. им. од ријечат се

— Што ће ви то риjeчање јутрос, али не

можете фино поćеђет и причат.

ријечат се, ријечам се, несвр. свађа

ти се, препирати се, сукобљавати се ри

јечима. — Никат се они двоица нијесу

срели а да се нијесу ријечали, ка да им

је то у крв.

рилица, -е, ж, усна; рило. — Намазала

рилице ка госпоица из града, па трања по

селу. Има дебеле рилице ка коњ. На рили

це су ми искочиле неке красте. Јеси ли ви

дио какве јеж има рилице, исте ка прасе.

риљање, -а, с. гл. им. од риљат. —

Ови вепар не може без риљања, стално

нешто тражи у земљу. Оно бјеше риљање

што чињаше она, а не ручавање. Какво

је ово риљање по стварима?

риљат, -ам, несвр. 1. риљати, рови

ти. — Риљау прасад ливаду, неја! Сваке

године пуштимо те ни кртињаци риљау

ливаде. 2. фиг. (пејор.) халапљиво јести.

— Риља тун, и мучи! Не ије нбриља ка

прасица. А не рачунаш оно што си риља

ла код мене. Риљау они код Јована, не

бој им се. 3. роварити по стварима и

предметима. — Што риљаш по тијема

стварима?

рипа, -е, Ж. камен који се можеухва

тити једном руком и бацити (отприли

ке, до 1 kg тежине). — Гађала га једном

рипом, да га је потрефила, разбила би му

главу. Не фрљепате се тијама рипама да

ко не наљеже путем!

Ристбс, -а, м. Христос.

pишкат, -ам, несвр. рибља)ти по по

вршини, не залазећи у дубину. — Пушти

прасад нека ришкау по обору, не могу

све у појату, треба и она да ижљегу.

ришћанин, -а, м. хришћанин. — Ни

јесам видио ришћанина кои је одио у цр

кву колико Митар.

ришћанство, -а, с хришћанство.

pка, -е, Ж. треска, галама, ко

мешање. — Каква је то рка тамо, ђецо!

Нећу да чујем и видим никакву рку бђен,

ако ћете да скачете и вриштите, идите на

изван!

рњавина и рњавина, -е, ж, гужва,

треска, галама, неред у већој скупини

особа; уп. рњаца. — Каква је то рњавина

тамо?! Бљеху се на пазар побили неки

људи, па ка сам доша, видио сам само

велику рнавину и ништа више, тун се не

знадиваше ко кога бије.

рњат се, рњам се, несвр. рвати се,

гурати се, додирујући се тијелима (или

тијелом) правити метеж, чешати се

трљајући тијело о што усправно (зид,

дрво и сл.). — Рњау се она ђеца, виђи да

се не потуку. На коло (игранку, забаву)

је била таква гужва да смо се све једно

ö друго рњали, и мушко и женско. Рња

се ова омладина сваке вечери на игранке,

све по двоје танцују и чешу се једно о

друго. Припази говеда да се не рњау о

стбг е ће га обалит.

рњаца, -е, ж, гужва и тучњава више

учесника; уп. рнавина. — Направише

pњацу, не знаваше се ко кога бије. На

стаде рњаца, млозина утекоше. Кад се

утули свијетло, наста у Дом таква рњаца

да је све једно друго газило и ударало.

Некаква млађарија чини рњацу по тија

долина, да не поберу оно зеленб грожђе.

роб, -а, м. 1. затвореник. 2. члан по

родице, чељаде. — Колико имаш роба у

кућу. Имам пет роба на ручак, а немам

iим што дат.

роба, -е, ж. одјећа, одијело и др. што

се одијева. — Остала су ми ђеца без робе,

а најесен ће у Подгорицу у школу, не

знам што ћу. Бљеху мpцу купили нову

робу — и одијело и кошуљу, и цревље.

робит, робим, несвр. 1. тлачити, по

коравати: одводити у ропство. — Нај

горе је ка те роби свој, о туђега то очеку
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јеш а од своега не. Бљеште у Гарач, е

Талијани робе све мушко. 2. одузимати на

силно, пљачкати. — Робио не сваки војник

— и Талијан, и Њемац, и четник и партизан,

и сваки ђао, све што су налазили — узима

ли су, а нијесмо се смљели чут.

робље, -а, м., зб. 1. робови, затворе

ници, сужњи. 2. кућна чељад, станов

ништво (које је немоћно, нпр. у избје

глиштву). — Онб моје робље ће поскапат

о глади данас, а ја се заигра с вама. Посла

сам робље на планину, а ја сам оста да

пазим кућу. Како ти је кућнбрббље? По

кућама је остало робље а јачи су се ма

КЛИ,

роваш, -а, м. неред (обично међу

стварима у просторији), закрчење про

стора предметима. — Вазде јб је у кућу

роваш, а мисли да се удаје. Среди мало

Задругу, како можеш продават ка ти је

унутра овакви роваш!

ровит и рофит, -a, -o 1. полускуван,

накуван, мало скуван (о јајету). — Јаје

сам му рофито дала, то је здраво. Само

сам јутрбс попио једно ровито јаје и то

ми је данас све јело. 2. подложан боле

сти, осјетљив, неотпоран, начет бо

лешћу. — Ровитбга је здравља, мора се

пазит. Свака жена је послије порођаја

мјесец-два ровита, посебно ако је више

oćетљива.

ровитат (се) и рофитат (се), -ам (се),

свр. мало (се) скувати (о јајету), да буде

меко. — Оли ми рофитат једно јаје е не

могу предpучковат. Ровитало се јаје.

рог, рога, м, 1. рожнати изданак на

глави неких животиња; мекани изданак

на глави неких животиња (нпр. змија),

рошчић. — Најопасније су змије што

имау на главу они рог. 2. (об, у множи

ни) греда на крову куће, косо поста

вљена, на коју се прикивају кантињеле

за покривање (цријепом, сламом и сл.).

— Греде за кућу сам купова у Нишића

poгoве сам направља од онија багрема

иc Почкаља.

póгаљ, -а, м, ован или јарац с великим

poговима. — Даћу ти најбољега овна,

видиш онога рогаља, ако погодиш ђе сам

био сиНбlh.

рогоња, -е, м. 1. онај који има велике

рогове. 2. човјек којему је жена „набила

рогове“, чија жена одржава интимне

односе с другим људима. — Не зна, рбго

ња, да га жена вара с ким стигне.

pôгоша, -е, ж, вјештица. — Јесте ли

чули да је Милица била рогоша, зла која

су спопадала њезину фамељу вазде је она

чињела, ка свака вљештица на свој род.

род, рода, м. мјесто (породица, село

и сл.) одакле је дошла невјеста, одакле

се удала дјевојка (не односи се на

мушкарца). — Мој род је у Загарач. У род

немам више никога. С родом се ријетко

виђам.

родбина, -č, ж, шира породица у којој

је неко рођен, мјесто поријекла. — Вели

ка ми је родбина у Загарач, а има их и у

Бандиће. Родбина су они што су ми бли

ЗO.

родиља, -е, ж, жена која је родила,

жена послије порођаја, док се још опо

равља од порођаја, породиља. — Код ро

диље се првија неколико дана не долази

у госте.

Рождество, -а, с. Божић (обично у ве

зи са Христосом, у емоционалном гово

pу). — Каква је, Рождество је Ристово

спржило! Тако ми Рождества, истина је

ово што ти велим.

рожник, -а, м. угао, кутак у кући, со

би и сл., забачени дио просторије или

отвореног простора. — Црепуљак се

прави вазде у рожник откужине, не може

стојат на срет кужине. Не ваља му да му

мајка čеди стално у рожник, није она

крива што је онемоћала. У они рожник

президе изнад Бобовишта ћу да ускопам

за лучњак.

розаклија, -е, ж, врста грожђа, дри

јенак (розе боје и дугуљастих зрна, об
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лика шљиве пожешке); уп. лозакрија. —

Имали смо на Бобовиште розаклију да је

такве није било у Загарач. Новка је пекла

одличну ракију од розаклије.

розга, -е, ж, дрвена соха која се по

ставља уз лозу да се млазови лозе пењу

(и држе) уз њу. — Поставио сам све лозе

багремовијама розгама. За лозе су

на(ј)боље јасенове розге, па багремове.

розгање, -а, с. гл. им. од розгат. —

Сви дођу кад зријева грожђе а нико кад

је резидба или розгање, ка треба потећ.

розгат, -ам, несвр. постављати розге

уз лозе. — Оћемо ли розгат лозе данас

или сутра? Лозе је фино розга покојни

Мијајло. Још нијесам розга лозе, а врије

ме је.

роит се, роим се, несвр. 1. скупљати

се у рој(еве), у гомиле, умножавати се. —

Роје се мухе око тога сира, покри га. Што

се рђите тудијен, ајте играјте негђе друго!

Pöје им се ђеца ка челе. 2. парити се (о

пчелама). — Јесу ли ви се роћле челе?

poj, poja, м. скупина (летећих) инсе

ката (пчела, мува и сл.). — Покри тога

малога, али не видише га по образу напа

рој мува. Доша је у Загарач само с ројем

чела, а сад је најбогати домаћин овођен.

фиг много особа (обично дјеце). — Имау

рој ђеце, све једно другоме до уха.

роктат, рокћем, несвр. 1. гроктати.

— Што нброкти крмача, да је није што

напало? 2. фиг. негодовати. — Немо да

póкћеш, но се прифати каквога посла!

ромача, -е, ж. размак (дужина) изме

ђу отвореног кажипрста и палца (око

15 cm). — Ромачбм можеш измљерит

дужину исто ка метром. Фали ми само

још пет ромача жице, изр. ни од педе ни

од ромаче бити ситан, мали.

ромињање, -а, с. гл. им. одромињат.

— Ромињање је кат пада киша по мало,

кад ромиња.

ромињат, -ăм, несвр. ситно, помало

падати (о киши), росити; уп. ромоњит.

— Почело је да ромиња, ајмо да унесемо

дуван у појату. Свуноћ је ромињало, али

није ни траву сквасило.

pôмица и ромица, -е, ж, хрома овца

или коза, слабашна овца или коза. —

Имам двије козе ромице, али дају доста

варавине. Боља је она ромица од које

било друге овце. У крдо имам неколико

póмица, дати их је заразила она овча бо

лес на папке.

ромоњење, -а, с. гл. им. од ромоњит.

— Негђе око поноћи чуо сам ромонвење

кише, па сам се дига те сам унио оне

гривње дувана што се сушио у зграду.

ромоњüт и ромонит, -öњим, несвр.

ситно падати (о киши), једва чујно си

пити. — Нема тун кише, само ромони.

Наћас је, изгледа, ромоњила киша, баба

вели е је чула.

póмбр, -а, м, тихо жуборење воде;

тихо говорење више њих истовремено,

вишегласје. — Нема от Сушице ни ромб

ра, оће да пресуши. Чује се у кућу нека

кви ромбp, мора да има некбга унутра,

нб збвни. Чујаше се унутра неки ромбp,

али ништа нијесам мога разабрат што

причаху.

роморит и роморит, -öрим, несвр.

жуборити, шумити (о води); тихо и мо

нотоно говорити, говорити полушапа

том (о више лица), бити у вишегласју. —

И кад је највиша суша, Вучjи студенац

не пресушује, вазде иж њега барем ромo

pи по мало воде. Сушица теке што ромo

ри, не би се рекло е ће ускоро виша уста

јат. Што нб синоћ ромoрaсте ти и Дани

ца, нешто сте крили од осталија? Ромори

неко уз улицу, да нијесу ови з Драчице,

среди мало то— могу свратит. Ово дијете

све понешто ромори, али му ништа не ра

зумијем. По цио дан само што ромори ус

пријеклад, а што прича, ако знам јади ме

знали. изр. ни збори ни ромори не чује се

од њега гласа, утихнуо је.

рондолица, -е, ж, дрвени калем на ко

ји се намотава шиваћи конац. — Купи
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ми двије-три рондолице конца у Град,

али они мало подебљи. Виђи како је од

четири рондолице направио кола!

Прошла ми је рондолица конца док сам

му закрпила робу.

póтит се, -им се, несвр. правити за

вјеру, припремати изненађење, подвалу и

сл. — Ротили су се против ње сви у

комшилук, шћели су да јој подвале, али

се она не пушти. Чува се међу онијама

вуковима, они умију да се роте против

свакога кога мрзе.

рофит, -а, -о в. ровит.

рофитат (се), -ам (се), свp. в. рови

тат (се).

роцки и роцки, -а и роцка, -бироцко

који припада роду (удате жене). — Имам

нешто мало роцкија пара, не смијем их

трошит. Од онога роцкога имања остала

ми је само једна ливадица. Роцко имање

су ми узели за економију. Све ми је роц

кб уништено.

рошчић, -а, м, дем, од рог. — Неке

змије имау рошчиће на главу ка оно

спужаљ.

pтеница, -е, ж. 1, хрптењача. — Ка

се закоље прасе, ртеница се одваја од

сланине. Боли ме ртеница од проље

тошњија бремена. 2. фиг. организам. —

Зна ми га ртеница колико сам радио ље

тос, сад ми треба да одморима не могу.

Подига сам ову кућу све на моју ртеницу,

ни ђеца ми нијесу помогла а камоли ко

други.

pтењача, -е, ж, хрптењача. — Све

ово што видиш овођен — све сам ја то

донијела на моју ртењачу, више од мље

сец дана сам се пртила и јадила усте

стране.

pубит, рубим, несвр. фиг. јести. —

Руби талеб и муч!

руво, рухо, руо и руфо, -a, c. 1. опре

ма коју доноси невјеста из рода (тек

стил). — Више од двадес година нијесам

куповала ништа од робе, још ми траје не

вљестачко руво. Донијела је богато рухо

— и за себе и за дбм. Спремили су Дари

богато руо. Руфо ми, вели, спремате

брже, оћу да се удајем. 2. одјећа (у цје

лини). — Обукла је била ка се удавала цр

ногорско рухо.

pуга, руге, ж. ружна особа, особа

лошег изгледа и понашања, ругоба. — М.

је био руга о чоека. Седи руга накрај пута

— свакбме се руга, а њој свако (послови

ца).

ругање, -а, с. г1. и 1. од ругат се. —

Остави се ти ругања другијема, нб при

пази себе и своју фамељу!

ругат се, ругам се, несвр. подсмија

вати се, говорити некоме ружне ријечи

или му упућивати ружне гримасе. —

Нико овођен није доша да му се она није

pугала и подругивала. Не ваља се ругат

са сиромашнијем и болеснијем.

руд, -a, -o 1. мекан (о вуни, нпр.). —

Жуји је вуна руда, фина, мека, наљеша

је за фањелу. Купила сам сину један руди

вунени џемпер, када је од памука. Руда

ти је коса ка свила. 2. црвенкаст, боје

pђе. — Ујесен је Присоје вазде рудо од

pујевине, црвени се из даљине ка крв.

Наш рудоња има руду, црвенкасту длаку,

ђеца у прољеће од ње праве лопте. Оне

стране више Моракова су све руде ка да

си их посуо црвеном бојом.

руда, -č, ж, коврџава мекана вуна:

штрингла или клупко памучног дебљег

конца за плетење или везење гоблена;

име овци руде вуне. — Исплела сам Мију

фањелу од оне фине руде од Лабе. Купи

ми у Град двије-три руде памука! Ојаг

њила је Руда финб шаренб јагње.

руда, руде, ж. греда односно дебља

мотка на ралу, плугу, колина и сл., за

коју се веже јарам за вучу. — Направио

сам руду за рало од сувога багрема, на

дам се да ће дурат дуго.

рудина, -е, Ж. земљиште у пристран

ку са мало или нимало вегетације, гола
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страна, чест микротопоним. — Оћерај

овце ус ту рудину дако што нађу да

очопле. Вазде је чува овце и козе руди

ном од Гарча с горњозагарачке стране.

рудица и рудица, -е, ж. мекано упpe

дене нити рудасте вуне или памука од

којих се плету финији џемпери, дјечје ка

пе и сл. — Донијела сам исПодгорице

седам-осам штрингла рудице да оплетем

унуку џемпер.

рудоња, -е, м. во црвенкасте длаке;

име таквом волу. — Ови рудоња ће ти

бит добар за рало. Изведи Рудоњу на ону

ђетелину, гладан је.

руђет (се), -дим (се), несвр. 1. изгле

дати рудо, црвенкасто, бити црвенкаст.

— Руди се страна од Гарчића од pујевине.

Руђеле су се оне године кад није било

кише све ове стране около ка крв. 2.

почети зријевати (о грожђу, шљивама и

сл.). — Почело је грожђе помало да руди.

руина и руина, -е, ж. остатак нече

га, рушевина, једва жив човјек (од ста

poсти и болести). — Остала је од старе

куће само руина, ето — познаје се е тун

била кућа. Онб двоје стараца — ка двије

руине, копне сваки дан. Сад је Божо ру

ина от чоека, а čећаш ли се каква то ма

зија од момка бљеше.

руј, -а, м. ситногорично, жбунасто

дрво чије лишће радо једе ситна стока,

које ујесен добије златножуту, рујеву

боју, рујевина (Côtinus, Rhus). — Свуђ по

Гарчићу има руја, на њега трче козе и

овце ка на солило.

pујеви, -а, -ö који је од руја, од рује

вине. — Ништа за козе није боље од ру

јевога брста, од њега најбоље дају вара

нику. Ону рудину у Гарач неко зове Ру

јева страна или Рујева рудина е је пунана

pујевине.

pујевина, -е, ж, дрвеће, жбуње руја

(Côtinus, Rhus). — Свудијен по Загарачу

има рујевине, а нарочито дном Поља. Ка

се осуши, pујевина гори боље нб икакво

друго грање.

рука, руке, ж. орган човјековог тије

ла, изр. Туђа рука сраб не чеше (= брини

се сам о себи...], Рука руку мије — образ

обадвије (= моралне мрље се тешко од

страњују...], На руку си му онођен (= мо

жеш да му будеш од помоћи...], од руке,

за руком успјешно, рука руци додавати

преко руке, преносити у каквом ланцу,

преносити гласине или вијести, бит

срећне руке имати среће у животу и по

словима; рука работе има нешто тајно:

дават испод руке давати тајно...

руковат се, рукујем се, свр. поздра

виши се стиском руку; уп. ручит се.

руковет и (ређе) руковијет, -и, ж.

свјежањ пшенице, ражи и сл., или тра

ве, цвијећа и сл., који се може обухвати

ти једном шаком, најчешће оно што се

пожање српом, сноп биља који чини ру

кохват. — Таман смо биле пожњеле по

неколико руковети кат поче киша, па смо

мбрале да престанемо. Пожњела сам по

онијама шкриповима у Гођене једно де

сет руковијети виша, магарету је мио.

Пођи те пожњи српом пешес руковети

ђетелине, крепа ни ово теле јутрбс од

глади. Таман сам била пожњела двије ру

кoвијети, теке почела, кад аоли Мируна

и Стане да ми поможу. -

румењет, -ним, несвр. П. Постајати

румен. — Румени розаклија, још мало ће

ваљат зобат. II. — се бити румен, имати

руменило. — Румене јој се образи ка ја

бука.

руња, -е, ж, длаке по тијелу (код чo

вјека), вуна (код оваца) или кострет (код

коза). — Отку ти толико руње по ногама?

Н. Имаше свуђ по тијелу густу руњу, ка

мајмун. Нашијама овцама је свијема ри

јетка руња, мало вуне дају.

руњав, -а, -о који има по тијелу мно

горуње, који је длакав. — Нећеш, чоче,

да се ш њом жениш, дати не видиш како

је сва руњава, ка какав старац. Испсова

ме јутрбс на пасе обојке оно на(ј)млађе,

онбрунавб Јоксимово дијете.
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руњавац, -ăвца, м, човјек који је мно

горуњав, који има по тијелу, нарочито

по грудима, много длака. — Чува се да

те они руњавац не избије, оно је здепасто

и јако.

руњавица, -е, ж, претјерано длакава

(по ногама) женска особа. — Оће, вели,

да се жени оном руњавицом, када у село

нема друге ђевојке.

руњавбс, -ости, ж, особина организма

(обично људског) да има много длака по

кожи (нпр. по рукама, ногама, леђима,

трбуху и сл.). — Ништа није грђе нб кад

руњавбс обузме женско.

руњавче, руњавчета, с. дијете које је

премного руњаво, које је много длакаво.

— Виђе ли оно руњавче како је љуто.

руњас, -ста, -сто руњав, длакав, који

је зарастао длакама на мјестима која

нијесу космата (обично о човјеку, али и

о биљци, посебно њеном плоду), који је

покривен ситним длачицама (нпр. млада

дуња). — Они су сви у фамељу руњасти,

и мушко и женско. Дуња док не здрене

је сва руњаста, а и кад здрене, мора се ш

ње понекад очистит она руња.

руњат, -а, -о који је покривен длакама

више него што је обично. — Покојни

Нико је био руњат и по плећима. Нијесам

видио руњатијега створа одједнога чоека

ис Котора.

руњат се, -ам се, несвр. добијати (гу

сту) длаку. — Руњау ми се ноге све више,

веле има некаква мас што миче длаке ка

се ш њом намаже.

pуо, -a, c. в. руво.

рупа, -е, ж, удубљење, шупљина, про

валија, јама; уп. рапа. фиг. a. hумез, неу

гледно склониште. — Како могу сви да

стану у ну рупу от појате?б. слаба тачка

у нечему. — Има он рупе у сећање, не

пита га изр, девета рупа на свиралу оно

што је неважно.

рупезе, -еза, Ж., мн. заравни у удубље

њима, ливаци и њивице у кршевитим

странама, најчешће у топонимизиране

лексеме (Рупезе). — Има ли рупеза у

Ћерете? Ја знам Рупезе Ивановића, а

знам и оне рупезе у Осоје.

рупчага и рупчага, -е, ж. (об. у мно

жини) нераван терен (пут или сл.), руте

тина. — Јесте ли могли доћ прео онија

рупчага од нашега пута? Направили су

кртичњаци рупчаге по ливади, тешко ће

се косит. Свуђ су рупчаге по путу.

рус, -а, -о риђ, смеђокос. — Милорад

је има русу косу, а ви остали плаву.

рутав, -а, -о длакав, ласат. — Сви у

кућу су рутави по раменима и плећима,

тудијен се могу шишат.

pухо, -a, c. в. руво, изр. о својему руву

и круву на свој рачун, о свом трошку. —

Ратили смо о својему руву и круву.

ручерда, -е, ж. аугм. од рука. — Кад

га је уфатио ониjeма ручердама, умало га

није задавио.

pучит се, ручим се, свр. поздравити

се стиском руку; уп. руковат се. — Ручи

ли се синбћ с тобом Саво или још не

зборите? Кад дођеш тамо, фино се ручи

са свијема, немо да речу како ово дије

те Блажово не зна ни да се пита ш

чељадма.

ручица, -е, ж. 1. дем, од рука. 2.

дршка на каквој алатки, дио алатке који

се при употреби држи руком (на ралу,

плугу, коси и сл.). — Држи плуг фино за

ручицу, исправи га, немо да те волови

воде ђе они оће. Бабак на косиште неко

зове ручица. Сломила ми се лијева

ручица от плуга.

ручни, -а, -ö 1. који припада руци, ко

ји је при руци, који потиче од руке. —

Најбоље су биле ручне бомбе иc Крагу

јевца, боље су биле и од њемачкија, и од.

čнглескија, а о талијанскијема да не

причамо. 2. који је близак (о дјеверу).

који је први до невјесте, који је најбли

жи у роду, главни. — Ручни ђевер сам

био свакој снахи, невљестама свакојега
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брата, сви су мене узимали за ђевера.

Има прави, ручни, свекар и има извањи,

сабљица, -е, ж, биљка перуника

(Hermodactylus), не расте самоникла, већ

је гаје уз гробове, ређе уз кућу. — Поса

дила сам сабљицу код маминбга гроба.

Фино расте сабљица на грббље.

сабор, -а, м. скуп народа о црквеном

празнику. — Загарчани су пријед сваке

године имали сабор пре црквом на Спа

совдан, а од ослобођења се више не

држи.

сабранит, -аним, свp. изр. боже сабра

ни (боже) забрани, не дозволи, сачувај,

не дај, не. — Не бих то учинио, боже са

брани! Боже сабрани да знам! Тешке ли

болести, боже ме сабрани! Колико би на

рода, боже сабрани! Нађе ли га? Боже са

брани. Јесу ли ви дали? Боже сабрани.

сабрат, саберем, свp. I. сакупити у

већем броју. — Сабра је овце иc цијелбга

комшилука и ш њима је поша на Лука

вицу. П. — се 1. сакупити се у већем бро

ју. — Бљеше се данас пред Ждребаник са

брало чудо народа. 2. схватити, доћи се

би. — Кате бидну питали, лијепо се са

бери, немо да те ништа збуњује, нб речи

све што знаш. -

савијат, -ијам, несвр. 1. сагињати,

увијати. — Немојте, ђецо, савијат гране

оне трешње, нб се фино попните и бери

те! П. — се 1. сагињати се, увијати се.

2. задржавати се око некога или нечега,

окупљати се око некога, бринути се о не

коме или нечему. — Савијау се овце око

чобана лијепо, не иду у поару, када знау

е не смију. Савијам се око онб двоје ста

pија, па не могу никуђ ижљећ. 3. фиr.

удварати се, полтронисати. — Све се

увија и савија око власти.

савит (се), -јем (се), свр. 1. савити

(се), скупити (ce). 2. задржати се око

нечега, повести бригу о некоме или нече

извањи је брат мојега свекра. Збpки је

Драго био ручни ђевер ка се удавала.

му, боравити негдје. — Сави те браве

мало у Гођене, наће понешто да чупну.

Савила се, јадница, око оне ђеце и нигђе

не излази. Сави се мало кући, треба

понешто и учињет. Давно си пошла код

Гбспе, а велише се код ње нијеси савила

ни по уре, па ђе си била?

савјетан, -тна, -тно изр, ни сетан ни

савјетан недужан.

саврдак и соврдак, -а, м. специјални

тип куће (тј. зграде уопште) купастог

облика, од дрвета (плетен је прућем или

направљен од дугих мотки постављених

у купу). — Послије рата је у Загарач био

само један саврдак, они Симона Спасоје

ва. Пријед се више живљело у соврдаке

нб у куће.

сагет се, сагнем се, свp. савити се

према доље; уп. сагнут се. — Ка сам доша

са косидбе, нијесам се мога сагет от кр

сти колико су ме бољеле.

сагнут се, сагнем се, свp. савити се

према доље; уп. сагет се.

сагоња, -е, ж, неки демон, нешто не

познато што је опасно и што може на

нијети зло, некакво митско биће слично

медвједу, које напада и убија људе, осо

бито дјецу. — Умири се, дијете, да не зо

вем сагоњу да те понесе у јаму! Сагоња

је нешто ка вампир. Снијева сам наћас

некаквога сагоњу, био ме уфатио канџа

ма за главу.

садеке, садечке и садечкле, прил. са

да; уп. саекле, сасчкле. — Е, садеке ћеш

ми морат казат што си оно синоћ причала

с Мирунбм о Дари! Зар нијеси мога прије

доћ нб тек садеке? -

садијеват, -ијевам, несвр. слагати у

стог (о сијену, слани, листу и др.). — Ја

вазде сам садијевам моје сијено, свика

сам да ми нико не помаже.
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садница, -е, ж, биљка за расађивање,

расадна млада биљка (дрвенаста, не и

поврће). — Оне саднице от пожешака што

сам их јесенас купова у Град — све су

ми се примиле.

садно, -а, с. рана коју направи самар

или седло (о коњу или магарцу). — Не

могу товарит магаре, има на ртеницу ве

лико садно још од зимус кад га је нагр

дио самар.

сађевен, -а, -о који је сложен у стог.

— Стогови су ти фино сађевени, нете от

кише мрднут. Све ми је сијено на

Почкаље сађевено, само га нечим треба

пренијет овамо.

сађенут, -нем, свp. садјенути, садје

сти (сијено, сламу и сл.). — Сађенусте ли

оно сијено на Почкаље? Сађенућемо ćy

тра и сијено и сламу.

сађеc, -дем и -нем, свp. садјести (си

јено), сложити у стог (сијено, сламу,

шашу, лист и сл.). — Садио сам љетбс

два листа јасенова, биће и за козу и за

краву зимус доста. Јесте ли сађели оно

сијено на Почкаље.

caекле, прил. сада; уп. садеке. — Гле

ja caекле што ћу ја да радим!

caечкле, прил, сада; уп. садеке. —

Пођох до Петра, caечкле ћу доћ. Сaечкле

сам јој каза да не часи. Неће ми вала

више пакостит, сâечкле идем да јој завр

нем шију! Немо ми сâечкле то причат,

требало је да ми кажеш пријед. Ка ћеш

доћ? Caечкле, одмах.

саждит (се) и сажђет (се), саждим

(се), свр. запалити (се). — Ка се подије

лио, саждио је колибу и све што му је

пало у дио, био се нешто поиеђа ш

чељадма. Чим су дошли, саждили су не

колико кућа у Загарач. Коме су оно

сажђели партизани кућу, знаш ли? Чије

су оно сијено сажђела ђеца?

сажећ (се), -жем и -гнем, свр. упали

ти (се), запалити (ce); уп. зажећ (се). —

Неко је сажега два стога на Почкаље, још

никога нијесу уфатили. Чула сам да је

негђе на Жабљак гром убио крдо оваца,

сажега их је ка да су печене на огањ.

Сажегла му се шћер кресалицбм.

сазут (се), -јем (се), свp. изути (ce).

— Сазујте се прво, па уљежите у собу,

чистила сам је цијелб јутро! Таман

бљеше сазуо опанке и кренуо да прилег

не кад му дођоше синови из Београда, а

није знава е те доћ.

сакагија, -е, ж, врста болести коња,

коњски свраб. — Купио сам мас да

лијечим коња от сакагије. Заразише ни се

коњи у војску сакагијбм, свако јутро смо

мбрали да их трљамо неком машћу.

сакат, -а, -о који је без једне или обје

руке. — Ђе му је они син што је сакат у

једну руку? фиг, који је онемогућен, спри

јечен нечим или у нечему. — Сакат сам

без алата а ја бих знава све то поправит.

сакат, -ам, несвр. I. тешко живјети,

животарити, радити много ситних, не

много корисних послова; уп. секат (се). —

По цио дан сака и мучи се а користи ни

какве. Само сакаш потија долина, смири

се већ! Н. — се рвати се, носити се с

пословима. — Сакали смо се два-три пута

и он је вазде био јачи. Сакам се са ђецом

по цио дан. Цио живот сам се сакала з

бравима.

сакатит, -им, несвр. чинити сака

тим, осакаћивати, смањивати (се), од

узимати некоме способност, моћ и сл.;

при резидби воћа премного резати и сма

њивати способност рода. — Чујала сам

да Габељи сакате ђецу која не слушау

старије. Не сакати то дијете тешкијема

пословима, нб га пушти да живи ка друга

ђеца! Ео неколико година откако ми Јо

ван реже лозе, све их сакати и не рађау,

дати не зна да реже. Не сакати му те гаће,

бите му мале!

сакељат, -ам, несвр. траљаво живје

ти, некако пролазити, с напором живје

ти, борити се с недаћама, напорно ра

дити, мучити се радећи различите
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ствари, обављати ситне послове; на

порно ходати; ићи незграпно и носити

много предмета; пресељавати се (са

много ствари). — Сакељамо некако док

добијамо ову помоћ, а потље не знам

како ћемо. По цио дан нешто сакеља и

работа, а од свега никакве фајде. Сећаш

ли се како Мируна несретна сакељаше да

подигне ону ђецу. Све нешто сакеља,

преноси, пребачује, трања, никад нема

смираја.

сакет, -а, м. плетена кеса, џакчић. —

Донијели су ми сакет брашна. У ви сакет

може стат само четири кила.

сакетић, -а, м. дели, од сакет. — Рас

подијели цукар по тија сакетића. Подије

лили су ни по сакетић брашна и то ни је

све за мљесец.

саклонит, -öним, свp. сачувати,

заштитити (обично у заклетвама). —

Саклони ме боже о те невоље. Саклони

свети Василија Острошки! Саклони ме

свети Илија од зла!

сакрилит, -илим, свp. сачувати, одр

жати, одбранити (као крилима заклони

ти). — Неће га сакрилит нико о тога, изр.

— Боже ме сакрили (о тија чудеса).

сактијан, -а, м. врло дебела ушта

вљена кожа од које се праве јаки пред

мети. — Чантре за леворе се праве от

сактијана. За војску се све кожно прави

от сактијана.

салиџање, -а, с. гл. или од салиџат.

— За салиџање требау мајстори, не умије

то свако радит.

салиџат, -ам, несвр. поплочавати,

стављати камену основу на подлогу за

бетонирање. — Салиџам пут да га по

спем пијеском, да се може проћ и аутом.

самак, самка, м. самштина, усамље

но мјесто. — Ми смо овођен на ви самак,

па ни је тешко доћ. Нема самка ка оно

ђе кућа Миличина у Барјамовицу.

самарит (се), -арим (се), несвр. ста

вљати самар (коњу или магарету); то

варити (се), оптерећивати (се). — Сама

pите ли још ово магаре? Што самариш

тб дијете толикијама бременима, греота

ти је! Не самари се толико е ћеш потље

да се жалиш да те боле све кости.

самарiћи, -а, -ě који се самари, који

је способан да носи товар (о коњу), који

је за товарење а не и за јахање. — Војска

на Веље Поље имаше оне велике, сама

риће коње и покојега јаићака.

самдруга, -č, ж, која је у другом ста

њу, која је трудна; уп. сандруга. — Била

сам самдруга с Николом кад је умро

Бöжó.

самдруги, -а, -ö који је у заједници с

још једном особом; уп. сандруги. — Био

сам самдруги, само је са мнбм био

Милош, па нијесам смио да их напанем.

самоват, -yjčм, несвр. живјети уса

мљено, бити усамљен, сам. — Самује не

колико нас стараца у село зими, нико ни

не доди. Самујеш у кућерину по цио дан,

ижљежи мало у људе! Самује и Ристо и

кућа му у врх стране.

самокрeс, -а, м. врста старинског

револвера. — Још чувам један самокрeс

што га је ђед донио из Балканскбг рата,

ми га зовемо Турски рат.

саморан, -a -o који је сам, који је без

икога, коме су помрли сви и остао је сам,

самохран. — Овођен је послије рата било

више саморанија жена нб игђе. У ну кућу

нема више нико нако један саморани ђед.

саморанац, -ăнца, м. човјек који је

остао без икога свога. — Је ли одило које

одавно код онога несретнога саморанца.

Оста је саморанац без икбга.

самораница, -е, ж, жена која је без

породице. — Оће ли дават што овијама

самораницама? Остала је самораница

одавно. Никога нема, самораница.

самотан, -тна, -тно који је усамљен,

на самштини, који нема више чланова

домаћинства или др. колективитета. —

Ја сам бђен самотан, ништа не знам што
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се чини ђе друго. Некако смо самотни,

боим се е ми то нећемо моћ завршит до

јесени.

самотиња, -е, ж. самштина, усамље

ност. — Тешко ми је у ову самотињу,

нико да ми се нађе ни ка се разболим. И

ја бих утекла из самотиње, али куђ? Са

мотиња и чамотиња ме убијау и зими и

љети, ђеца ми не доде а комшија немам.

самотништво, -a, c. самоћа, самшти

на. — Пб живота сам провела у самот

ништво, муж ми је рано умро а ђеца

пошла своијема путевима.

самотоват и самотоват, самотујем,

несвр. бити усамљен. — Што ће кукала,

самотује онбњен, нико да јој принесе ни

шољицу варевине.

сампас, -а, м. слобода, ширина, нео

бавезност, раштрканост, разбијеност:

обично у изразима — бити слободан, би

ти распуштен (о стоци, али и о човјеку).

— Пуштим овце свако јутро у сампас у

те стране и саме се чувау и увечен саме

дођу кући, тако су навикле. Ђеца су јој

вазде у сампас, не зна ђе јб је које, изр.

дат мозак у сампас не размишљати, дан

губити.

сампети, -а, -б који је са још четворо

њих. — Сампети сам био у Задругу ка се

запалила и ништа јбј нијесмо могли, а све

јачи од јачега.

самцијат, -а, -о потпуно сам; уп.

самцит. — Самцијат сам ја на ону вјетро

метину, не могу ни крави ништа а нек

моли да држим још што. Остала је сама

самцијата, без игђе икога.

самцит, -а, -о потпуно сам (најчешће

у спрегу са сам: сам-самцит); уп. сам

цијат. — Остаће самцита она несретница

у онблику кућерину. Оставили су дијете

само самцито, и имало се угушит.

самштина, -е, ж. самоћа, усамље

ност, изолованост, удаљеност од оста

лих (Људи, предмета). — Повука се у

самштину, нигђе не излази. Самштина

ме, лијепо, уби, нико ми не доди. Куће

су ни на самштину, лако ћеш их познат

кад дођеш у село.

сан, -а, м, лавор (обично од неемајли

раног плеха). — Пријед су сва чељад јела

из онија санбва, а потље су дошле пјаде

ле, и иза њих пљатови. Све вина што ми

је остало од зимус стало ми је у један

велики сан. Пријед су сви јели заједно ис

сана, а није свако имало ни ужицу.

сандале, -ала, ж., мн. врста љетње

обуће, умјесто коже на горњем дијелу и

позади налазе се каиши. — Направио је

сам сандале од онија старија цреваља,

свашто он умије да ради.

сандруга (само ж. род) трудна, која

је у другом стању (о жени); уп. самдру

га. — Сандруга му је жена. Са сандругом

мораш бит пажљив.

сандруги, -а, -ö који је у друштву са

још једном особом; уп. самдруги. — Био

сам сандруги у бункер. (Напомена: По

ред овог значења, за женску особу и: би

ти трудна, бременита, гравидна.)

сандук, -а, м. мртвачки ковчег, лир

твачки сандук (новије) било који сандук.

— Погинуо је у планину, и тун су му ис

тесали другови сандук и укопали га под

једну јелу.

санитет, -а, м, медицински техничар.

— Је ли додио овија дана санитет у абу

ланту, треба да примим некцију.

санталете, -ета, ж., мн. (новије, жарг.)

неукусна одјећа, ружна а помодна од

јећа. — Ударила на себе некакве сантале

те, тако се нико не ооукује.

сантрач, -а, м. четвороугаона камена

ограда на огњишту, пиџун. — Превисок

је ови сантрач на огњиште.

сапет, -а, -о неспретан, незграпан;

некомуникативан; уп. саплетен. — Не

умије она ништа, некако је премлого са

пета и неспретна. Сва су ми ђеца сапета,

ка да се сраме от свега.
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саплеменик, -а, м, човјек из истог

мјеста, из истог племена, истог порије

кла. — Сви ми Загарчани смо саплемени

ци, нема јабане међу нама. Било не у

Неђмеђер неколико саплеменика.

саплетен, -а, -о неспретан, незгра

пан; некомуникативан; уп. сапет. — Са

плетено ли си, дијете, фала богу, зар не

умијеш то да развежеш.

саплијетат (се), -ијећем (се), несвр.

запетљавати (се), спотицати (се). —

Вазде су ни они саплијетали ноге. Стално

му неки наставник саплијеће ноге, не да

му мрднут.

сапљет (се), саплетем (се), свp. сапле

сти (се), заплести (се), спотаћи (се), за

петљати (се). — Саплио се у жицу и

такб су га уфатили. Сапљела сам се у

неке дугове. Чува се Ивана да те не са

плете су чим!

сасијецат, -ијецам, несвр. 1. правити

кров на кући, планирати и израђивати

кровну конструкцију. — Ко ће ти сасије

цат кров“? Појату је сасијеца још покојни

Душан. 2. тесати, „оштрити“ млински

камен. — Ка ћете сасијецат ови млин“? Са

сијецали смо га ланик.

саста(в)љат, -ам и -љем, несвр. 1.

спајати. 2. повезивати млијеко, непре

кидно давати млијеко (о домаћој мљеч

ној животињи). — Крава ни га састаље

иако је озимачна. Новкина коза је ка кра

ва, саставља млијеко.

caćећ, -чем, свр. 1. формирати кров

куће, планирати и извести кровну кон

струкцију (греде, кантињеле и др.) без

покривача, тј. црепова (који се накнадно

стављају). — Није добро сасека ови кров,

па се тигле морау добро везат. 2. отеса

ти воденични камен, „наоштрити“ во

денични камен (или камен на жрвњу). —

Јучен је сасечен млин, па ће брашно бит

мало крцкаво. Не умијем сасећ ждрмњи.

сач, -а, м. плехани поклопац за црепу

љу, на њега се ставља жар и тако се

поклапа црепуља у којој је тијесто за

хљеб. — Покри црепуљу сачом. Љеши је

леб испосача нбис фуруне али шпорета.

Сачеве купујемо обично код Цигана.

сацак, -а, м. метални уређај с три

ноге који се ставља непосредно на ог

њиште и на њега посуда у којој се кува,

тј. пече јело (не употребљава се за ку

вање течних, тј. чорбастих јела). — Не

кују Габељи више оне саџаке, а треба би

ми један, е бих шћела да печем тепсију

за сватове Миличине.

свадбар, -а, м. учесник свадбе. —

Било не свадбара, ја мислим, седамнаес,

без невљесте.

свадбовање, -а, с. обављање свадбе,

присуствовање свадби. — Свадбовање му

је трајало три пуна дана. Био сам на свад

бовање у тазбину, био сам барјактар.

свак, -а, м, сестрин муж (за женску

особу), својак. — Мој свак, Милушин

муж, никад ме није увриједио. Свак је

својак, сестрин муж.

свакако, прил. в. свакојако.

свакодневица, -е, ж, свакидашњица.

— Једнаке су ми свакодневице, вазде за

бравима, по цио дан само што чувам

живб.

свакојако и свакајако, прил. на сва

ки начин, на било који начин, у сваком

случају. — Доћу, свакојако. Свакајако ћу

те чекат.

свакоруко, прил. на сваки начин,

вишестрано; на други начин, иначе. —

Свакоруко су је тамо частили. Што гођ

ти учинио, они ће, свакоруко, учињет по

своме.

сванут, сванем, свр. 1. сванути. 2.

фиг. ослободити се брига и тешкоћа. —

Свануло је оној фамељи откад су пошли

у Град, овођен — сто година деведесет

гроша.

сварит (се), сварим (се), свp. скувати

(се). — Је ли се више сварио та ручак,
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чем -

цркох од глади! Сварите му чај планин

ски, то је најбољи чај.

свастика, -е, ж, женина сестра. —

Дошле су му у поčету три свастике, не

зна се која је от које љеша.

сватит, -им, свp. схватити. —

Можеш ли ти сватит колико ни је било

тешко ка су не окружили на Сућевску са

свија страна.

свашточиња, -е, ж. особа ниских мо

ралних особина, која прави неугодности,

која је спремна да слаже, украде, шпи

јунира, особа која не зазире од својих по

ступака. — Маки га, вода га понијела,

оно је свашточиња, за динар би те убио.

Свашточиња је то, из ока би ти укра.

Опањкала га је она свашточиња. Мичи

га, био је свашточиња за вријеме окупа

ције. Рећу му, вала, да је свашточиња, па

што бидне.

свевишњи, -ега, м. (супстантивизова

но) онај који је на небу, који све може,

свемогућа сила, Бог (најчешће у клетва

ма, пријетњама и сл.); уп. свемогући. —

Неће му ни свевишњи помоћ кад га Мујо

уфати! Дако свевишњи да мало кише.

Свевишњи те нагрдио! Свевишњему

фала е ме спаси.

свевишњи, -а, -ě јаки, снажни, све

могући, божји (најчешће у клетвама,

пријетњама и сл.). — Свевишња га сила

убила! Ајде, свевишње те зло снашло!

Колико бљеше народа, свевишња сило!

Свевишњи га гром спалио! Спржила те

свевишња Богородица!

сведно, прил. свеједно. — Изгледа је

њему сведно оћеш ли му рећ „киш!“ или

„гујč!“, такав је чоек.

свезат, свежем, свр. завезати, изр.

Вода му се свезала (= затворен му је мо

краћни канал и не може да мокриј, (као

клетва) Вода му се свезала!

свекрва, -е, ж, мужевљева мајка. —

Бљеше Стане дошла у род са свекрвом,

муж јој је негђе у другу земљу ео по го

ДИНе.

свемогући и свемогући, -ћега, м. в.

свевишњи. — Помози ни данас свемогући

ако икад мислиш. Ако те уфати,

тражићеш свемогућега у помоћ.

светац, свена, м. 1. светитељ. 2. цр

квени празник. — Сутра је Јовањдан, ве

лики српски светац.

светковат (се), -ујем, несвр. празно

вати (се), означавати свечаност, бити

у свечаном расположењу; (пејор.) вен

ствовати. — Моја фамеља светкује сва

ки празнfiк што је Бог оставио. У Загарач

се светкова Троичиндан све док се зара

тило четреспpве. Овођен се више не свет

кује никакав светац. Ништа не чини,

светкује по цио дан.

светковина, -е, ж. свечаност, пра

зник, весеље, вријеме кад се не ради: (пе

јор.) љенствовање. — Била је јучен на

Ждребаник светковина ката, тринаес по

пöва је служило летурђиу. Сваки дан му

је светковина, само се излежаје.

свећица, -е, ж, муња.

свештат, -ам, несвр. 1. освештавати.

— Долазио је поп те му је свешта масло.

2. фиг. и изр. казнити. — Ка ти ја будем

свешта масло, добро ћеш упамтит за вазде!

свиђат, свиђам, несвр. понашати се,

радити на одређени начин (само у кон

струкцијама са свој). — Своју свиђа, а

свачију слуша. Он свачију слуша, али

своју свиђа.

свиђат се, свиђам се, несвр. допада

iliti Ce.

свиђет се, -дим се, свp. допасти се.

свијес, -сти, ж. способност расуђива

ња. — Добро је кад је остала у свијес по

слије онога што је снашло.

свијета, -тла, -тло свијетао.

свијетљет, -лим, несвр. испуштати

свјетлост. — Што је оно свијетљело

прео Бандића цијелу ноћ?

свијетњак, -а, м. свитац; уп. бли

јешњак 1, кријес. — Ви колико је свијет
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њака. Са свијетњацима су се ове године

појавиле неке друге мушице, некакви не

види.

свијећа, -е, ж. свијећа, штерика

(обично направљена од воска); муња, тј.

бљескање муње. — Чим је умрла, син јој

је запалио свијећу изнад одра. Сијева пут

Барјамовице, свиткау свијеће, биће кише

наћас. Какав је, свијећа га опалила!

свиколици, свиколикија, замј. сви.

свила, свиле, ж. 1. свилена тканина.

2. влакна на клипу кукуруза, чији врхови

вире из омота клипа. — Сварио си кла

сове са свилом заједно, па се не могу јес

док се не очисте. Свила се на умертин

већ осушила, можемо га закршат.

свилање, -а, с. гл. им. од свилат. —

Умертин у Брда је у свилање. Бјеше тек

почело свилање умертина.

свилас, -ста, -сто мекан, који личи

свили (по мекоћи). — Сви у кућу имау

свиласте косе, само Перо тврду ка длаке

у прасета.

свилат, -ам, несвр. почети цвјетати

(о кукурузу), почети испуштати влакна

на кукурузним клиповима. — Почео је

умертин да свила, треба га нагрнут. Сви

ла ли умертин“? Свилаће иако још није

пöчео.

свинут, свинем, свр. озарити се,

освјежити се (о човјеку), освијетлити

(се), обасјати (се), учинити (се) јасним,

обновити изглед. — Свинуо си у ново

ођело, река би да ти нема још педесет го

дина. Бјеше се разданило, и свинуло сун

це ка смо стигли. Свини ми мало том

лампом, не видим источит ракију. Видиш

ли како је свинуо капот послије прања?

Свинула је кућа от кречења.

свирала, -е, ж, дудук или какав други

инструмент направљен од дрвета. —

Кад је Бано био мали, све је правио сви

рале од врбовине. Узме у чобанство сви

ралу и по цио дан свира за живијем.

свиралица, -č, ж, дем, од свирала. —

Остави ту свиралицу и тантару, па узми

нешто да учиш, от свирања се не може

живљет!

свиригуз, -а, м. 1. човјек који нена

ништа, коле „свирају“ панталоне (коме

су прсле панталоне), сиромах. — Сви су

oни свириузи, никад ништа неће имат.

Не удајте такву ђевојку у онија свиригу

за, она треба да се уда у богату кућу. 2.

блебетало, трчкарало, нерадник, распи

кућа. — А зар слушаш онога свиригуза?!

Мишо је озбилно момче, није он свири

гуз ка Ј.

свиригуза, -е, Ж. 1. женска особа ко

ја нема ништа. 2. брбљивица.

свиригузат, -узам, несвр. 1. ићи (би

ти) недовољно уредно одјевен, ићи пр

cлих панталона (и друге одјеће). — Вазде

су му сви свиригузали, никад ништа ни

јесу имали. 2. ићи без циља, дангубити

у немаштини. — Свиригуза по селу по

цио дан, а у кућу ничеca.

свиринизда, -е, ж, женска особа која

лута, која се слободније понаша и не во

ди рачуна о одијевању, непаметна жен

ска особа, женска особа лошег по

нашања, (пејор.) женска особа. — Што

нб ćерпа она свирипизда? Не смијеш се

дружит с оном свирипиздбм иc Поља! Са

је љепота божа, а ка мала бљеше права

свириПИзда, све млатараше от куће до

куће.

свитан, свица, м. свијетњак, крије

сница (Latnpyris noctiluca). — Замисли

што му је пало нам — оће, вели, да лови

поноћи свице, само он зна што ће му.

свитна, -а, -б свечани, парадни (о од

јећи). — Црногорско свитно ођело је мало

ко има. Имала сам свитни зубун, чувала

сам га за укоп, али су ми га свега про

гризли мољци. Обука је свитно одијело,

па се позорио. Још кад је био мали, ку

пили су му свитно ђечиње ођело, и у

њега је са једанаес година поша у Спуж

да проси ђевојку. Отпријед су ђевојке ка

су се удавале обуковале свитне зубуне,

срамота се било удат без зубуна.
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свиштит и сфиштит, -им, свp. сна

жно ударити, треснути (често у кле

тви); уп. фиштит. — Свиштило га ка ма

љем, није грома чуо. Ћут, сфиштило те

у мозак!

свјештит и свљештит, -им, свр. нау

чити вјештину за неки посао, извјежба

ти се у нечему. — Добро сам био свље

штио да правим лакомице, па ме нијесу

ћерали на друге послове.

свлак, -а, м. змијска кошуљица. —

Виђех два велика свлака од змије у не

шипковине кот крушке, а змију тун ни

јесам никад гледа.

свод, -a, M. 1. Сволтани дио неке гра

ђевине; покривени дио бистијерне напра

вљен волтањем каменом. 2. шири про

стор око бистијерне или отворене воде

с којега се вода слива у бистијерну. —

Не пуштај ђецу на свод од бистијерне е

опасно, неки дан је из волта па један ка

мен у воду. Наша вода има велики свод,

па се брзо напуни чим пане киша.

свозит (се), свозим (се), свр. воже

њем силазити или пребацивати нешто

према доље — превозним средством или

вучом. — С воловима свозимо низ ову

страну оне највише шуме, а оне мање

пресијецамо у шуму. Глеја сам како се

људи свозе у некакве корпе са врједне

стране доље у варош.

своит (се), своим (се), несвр. ocje

ћати се родбином или блиским; милуши

ти се. — Ми се своимо са Велимиро

вићима и Шћепановићима. Свое не и дру

ги, не само они. Ви како се ово дијете

свои ка да ме познаје.

својак, -а, м. в. свак. — Милан ми је

својак, за њим је моја старија сестра.

својан, -јна, -јно својтљив, присан,

умилан, умиљат, који воли људе; уп.

својтљив. — Умиљата је Милица више од

осталија, некако је својна мимо ђеце, не

плаче ко је гођ узме.

својбина, -е, ж, зб својта, родбина,

сродници, шира породица; уп. својта,

својштина. — И ми ћмамо својбину у Бе

оград. Дошла је Анђи својбина из

Нишића.

својски, прил. ангажовано, активно

на (добар) свој начин. — Ако се својски

заузме, моћ ће запослит онога момчића,

да не дангуби по Загарачу.

својта, -е и својте, ж, зб. родбина,

сродници, шира породица; уп. својбина,

својштина. — Велику својту има Плане.

Сва својта је Драшку дошла на весеље.

То му је некаква својта из Марковине.

(Напомена: својта, својбина, својиштина

— могу означавати и једну личност (нпр.

у посљедњем примјеру код својта), али

је најчешће у питању множина, мноштво,

више њих (дакле, збирно).)

својтљив, -а, -о присан, умилан, ули

љат, који воли своје и друге; уп. својан.

— Ђеца су јој својтљива, мимо другија,

свакоме се фино јаве. Одамно ми се

стрићи нијесу додили, нијесу својтљиви

ђаољом.

својштина, -е, ж, зб. род, сродници,

шира породица; уп. својбина, својта. —

Својштина су, не ваља им се узимат.

Бјеше му на покајање сва својштина.

сволтат, -ам, свр. направити свод у

виду куполе, волтом. — Сволтаће ми би

стијерну Петко. Добро си избу сволта.

Неће мрднут, добро је сволтано.

сворцат, -ам, свр, в. сфорцат.

свратак, -тка, м. (нема множине) на

задак, заостајање; непријатности ви

шег нивоа, несрећа, пропаст. — Одавно

ми је доша свратак у кућу, још ка смо

продали ону најбољу долину. Велики је

свратак доша у народ, неће ово изаћ на

добро. Обрнуло им се на свратак отка су

је довели, неко им је зло донијела. Све

је пошло свратком и ђавољијем путем. У

наша имања, Драго, велики (иначе: вели

ки) је свратак наста ка смо уљегли у за

другу. Оćетићете ви свратак у дом чим

прође стари! Велики свратак смо дожи

вљели четрес прве и ми и држава. Задеси

|-
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ме зло, свратак у дом. Сваки ме свратак

наша отка сам те срела! Одавно није

било такве погибије и свратка. Свратак

му у дом био! (клетва)

свратит, -ăтим, свp. I. наићи. — Ајде,

чоче, сврати мало, нијесмо јабана! II. -

се поћи у назадак. — Свратило јбј се от

како се удала за онога ожуљова, није, ку

кала, имала селамета.

свратиште, -a, c. мјесто гдје се ко

мотно долази као да је ничије, мјесто

гдје сви свраћају (нпр. кафана или друго

мјесто гдје се окупљају људи без икаквих

обавеза). — Њихова кућа је постала свра

тиште и куcбга и репатога.

свргнут, -нем, свp. скинути, скинути

нагло, присилно, маћи с положаја одно

сно власти. — Оли ми свргнут с петра

мало класбва да окорубам кокошкама, не

могу се пењат? Свргли су онога коман

дијера з Града, није више у милицију.

сврда, сврдла, м. сврдао. — Пођи код

ДИća те ми донеси они сврда да пробијем

рупу на жбањ. Овијем се сврдлом то не

може пробит, треба она бор-машина.

сврдлат, -ам, несвр. 1. бушити, про

бијати сврдлом. — Што то сврдлаш ту

штицу?! 2. фиr. пробадати, осјећати

оштре болове. — Нешто ми сврдла у мо

зак ка да ме неко боде иглама.

сврнут, сврнем, свp. I. навратити,

свратити, наићи. — Свpните на ракију!

Сврнем ја сваки дан, не бој се е ми је

криви дио од ње. Сврни каткад до онија

старија да видиш макар како су. П. - се

поћи наопаким путем, назадовати, уне

срећити се. — Све му се сврнуло откако

се раставио с оном добром женом. Свр

нуло јој се онда кад се удала за онога

несретника. Сврнуће се и њима, ја се на

дам, па се нете више кокотит. Река сам

тија е ће ви се такб сврнут, нема у њих

вљеpč. Сврнуло им се у дом откако су

довели ону скубну. Сврнуће ти се ш

њим! Ако знам, у дом ми се сврнуло (за

клињање)
|-

свртат, -ћем, несвр. свраћати. — Оли

свртат на кафу? Кад гођ дође, сврће ко

свија рођака. Је ли свртало које од ђеце

ове неђеље?

сврћ, -гнем, свp. скинути; маћи с по

ложаја. — А ну, свргни један пршут с

петра, ево иде Милутин, није одавно био.

Припази се е те те сврћ с тога мљеста!

сврх и свр, прил. с горње стране, на

врх, изнад. — Метни свр главе нешто.

Сврх стога сам бачио цераду. Донеси ми

сврх ливаде гребуље.

свудијен, прил. свуда. — Свудијен су

налазили гранате послије рата.

свуђ, прил. свуда. — Могли смо тадер

свуђ путоват.

свућкудијен, свућкудијенаке и свућ

кудијеначкле, прил. свуда. — Прегледа

ме доктор свућкудијен. Послије рата

свућкудијеначкле су се наодиле заостале

бомбе.

се, речца, у узразима типа: Нико ми

није река тадер ни се ни бре /= био сам

свој, слободан човјек/.

севап, -а, м, 1. доброчинство, племе

нитост. — Севап је оној ђеци помоћ, ко

ће ако ти нећеш. Не очекуј ништа од ње

зинбrа севапа. 2. корист. — Пожњела сам

оно по окрајцима што Милан није мога

да покоси, севап је да се и нарамак ис

користи.

седланик, -а, м, јахаћи коњ, коњ који

се (само) седла и не служи за друго: коњ

који је стигао до узраста да се може

јахати односно употребљавати за вучу.

— Има сам седланика да му није било

равнбга у ве крајеве, нб ми га поведе вој

ска, јаха сам га вазде ка сам одио у Под

горицу или у Град.

седлат, -ам, несвр. стављати седно

на коња. — Још нијесам почео да седлам

овога ждријепца, још му је рано.

седмина, -е, ж, седморица, седми дио.

— Дођоше синоћ седмина код Сава, ни
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кога нијесам позна. Све ћете подијелит

на седам дјелбва, па ће свако добит по

седмину о дијела.

сеир, -а, м, шала, пошалица, смијех,

шаљива особа. — Направише с онијем ја

банцем спрдњу и сеир. Немо ми сеир у

кућу чињет, ово је поштена фамеља.

Уфатио ме некакав сеир, све сам се боја

да се не осрамотим. Радован бјеше сеир

о чоека, ђе гођ дођи — шаљаше се.

сеирит (се), -им (се), несвр. правити

сеир, правити шале, смијати се: спрда

ти се, ругати се. — Сеире у Ђбка сву

ноћ, поцркаше о смијеха. Вазде се у Ла

зарев Крс сеирило по с неким. Сеирили

сте и ви с нама, не љутите се сад. Боим

се да се не сеире са мном. Сеире један з

другијем по цио дан, то им је поса.

сеирлија, -е, м, шаљивџија, шаљивчи

на; уп. сеирџија. — Нема данас више се

ирлија ка што их је било пријед, сат сви

некуђ трче и немау се кат састајат.

сеирџија, -е, м, шаљивџија, шаљивчи

на; уп. сеирлија. — Покојни Њако је био

сеирџија каквога нијеси мога наћ надале

ко, он ћаше свакога и свуђ насмијат.

секат (се), -ам (се), несвр. рвати се,

борити се, животарити; уп. сакат (се).

— По цио дан што се секам с овијама го

ведима, не фали ми заната. Некако ћу се

секат с кравом, но ђавољој кози не могу

ништа. Ето, некако секамо и пролазимо.

секачина, -е, ж, гужва, метеж, рва

ње. — Настала је некаква секачина доље

у Дом, но тркни и виђи да не настрадау

она ђеца. Каква је то секачина и рњаца,

ђецо, у собу!?

секлетар, -а, м. секретар.

селамет, -а, м. срећа, спокојство. —

Каква је, никад немала селамета, што ми

учиње от фамеље! Није имала, кукала,

селамета, па је остала неудата. Није се,

несретница, састајала са селаметом.

ceмер, непр. први члан имена игре

„труле кобиле“ (семер кобиле) у значењу

труо. — По цио дан ћасмо играт семер

кобила, а живб се само чува.

сенџир, -а, м. ланац. — Пса вазде

држимо на сенџир е би закла да га не

вежемо.

сердар, -а, м, положај, цивилни чин у

Старој Црној Гори, висок положај у

Старој Црној Гори. — Није свако племе

у Црну Гору имало сердаре. Ђбко серда

рев је био поштен и племенћТ За

гарчанин.

сердарски и сердарски, -а, -ö 1. који

припада сердару, који потиче од серда

ра. — Краљ Никола није лако дијелио

сердарске чинове. Они су сердарска фа

милија, није ти се лако ш њима такмичит.

2. фиr. који је племенит, који је више ври

једности, који је доброг поријекла. — То

је сердарска кућа и сердарска фамеља, то

су дочеклilје и прави љуђи.
|-

серигуз, -а, м. фиг. неуредна, некарак

терна мушка особа, нико и ништа. — Не

смијем с онијем серигузом у планину.

Уреди се мало, и тако те зову серигуз.

сероња, -е, м. нечиста, неуредна

мушка особа; некарактерна мушка осо

ба. — Не очекуј ништа добро од онога

сероње. Ето, спала си на онога сероњу,

немаш се за кога другога удат.

сестрић, -а, м. сестрин син, сестри

чић. — Дошли су ми синбћ сестрићи из

Београда, ćyтра ћемо на гробље, одамно

нијесу додили на мајчин гроб. Долазили

су ми јучен сестрићи с Кујаве.

сестричић, -а, м. сестрин син, се

стрић. — Довео је сестричиће да му

поможу сасијецат кућу. Гледаш ли ми

кад онога сестричића у Београд?

сестрична, -е, ж. сестрина кћи, се

стричина. — Удаје ми се у неђељу се

стрична, купио сам у Бошка једнога бвна

за пециво.

сигурават, -јем, несвр. припремати

јело, кувати; поспремати по кући, оба

вљати кућне послове; спремати стоку
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на починак. — Сигурајем за онолико

чељадијела, и то ми је доста да ништа

друго не чиним. Сигурајем по кући по

цио дан, никад мира немам, ни одмора.

Најмлађа јетрва сигураје живб увечен,

средња сигураје по кући а ја их све ра

ним. На планину ће живо чуват ђеца а ја

ћу сигурават у колибу.

сигурат, -ам, свp. спремити јело; по

спремити по кући прије спавања или

уопште послије оброка, спремити стоку

на починак. — Сигурала сам и за ручак и

за вечеру, па ћу поподне моћ мало предах

нут. Оће ли у Загарач имат ко што да ти

сигура пошто сам ништа не умијеш. Дођи

те мало довечен кад сигурате живб. Могу

одморит само кат све по кући сигурам.

сијамет, -а, м. в. сијасет. — Сијамет

народа бљеше дошло Божу на покајање.

сијање, -а с. гл. им. од сијат 1 и 3.

— Је ли почело још сијање умертина у

Брда? Досадило ми је сваки дан сијање

брашна проз прслб сито, купи ми ново.

сијасет, -а, м. много јединки, мно

штво. — Скупило се сијасет црва на ови

сир, опери га. Дошло је сијасет војника

на Веље Поље, веле е ће тун да се обуче

па да иду у друге војне станове. Доша је

са сијасетом другова, не знам какав ћу

им наћас џевап наћ.

сијат, -јем, несвр. 1. убацивати сјеме

у земљу. — Сваке године сијемо по мало

шенице, теке да имамо домаћега брашна.

фиг, расипати, разбацивати, губити (не

маром). — Свуђ по кући сијеш твоје ства

ри, научи се већ једанпут реду! 2. Проси

јавати кроз сито или решето. — Ео си

јем мало брашна да опpигам приганице.

3. фиг. прочешљавати, пропитивати,

претресати. — Сије ве изгледа ови

учитељ и на сито и на решето, њему не

смијете додит неспремни.

сиједе, сиједија, ж., мн. (супстантиви

зовано) сиједе власи, сиједа коса, фиг.

старост. — Није се удавала, нб плете си

једе у род. -

сијелит, сијелим, несвр. присуство

вати сијелу, веселити се, забављати се.

— Сијелимо сваке вечери, час код једнога

час ко другога, тако ни ноћи пролазе.

сијелб и сијело, -a, c. сједјељка, за

бава, игранка. — Оћемо ли наћас на си

јело код Јована? Синбћ је сијелб било

љеше нб икад.

сијељење, -а, с. гл. и 11. од сијелит. —

Рано је тебе, ђевојана, још да идеш на

сијељење. Доста ми је твојега сијељења,

сави се мало и дома!

сиктат, -тим и сикћčм, несвр. оштро

и гласно говорити о некоме или нечему,

пискавим гласом галамити, пролазити

уз писку и љутњу. — Бјеште с трешње,

али не чујете како Милена сикти испрет

куће. Фала богу, што му је данас, цио дан

сикће на чељад, а не знамо зашто.

силав, -а, м. посебна врста широког

мушког свиленог појаса (опасивао се пре

ко мушких димија, за њега се опасивала

кубура). — Вазде Радован носаше димије

и прео њих свилени силав, жут ка дукат.

силан, -лна, -лно 1. јак, снажан. 2.

добар, поштен. — Нијесам гледа силни

јега чоека од Јагоша, та никога не умије

одбит.

силеcija, -е, Ж. 1. нешто врло крупно

(човјек, животиња, предмет...). — Радо

ван бљеше силесија от чоека, свакојега

чоека је мога подић једном руком. Како

ћемо натоварит ту силесију? 2. мноштво.

— Скупило се пред задругу било силесија.

народа.

силобатас, -ста, -сто који је силеџиј

ског понашања, агресиван, нападан, груб.

— Одавно нијесам видио тако силобата

стбга чељадета ка што је он, свак му је

мали и слаб. Лако се ћаше посвадит,

бјеше силобатас. Силобатаста је ка да

није ђевојка.

силобатасто, прил. на груб, нападан

начин, агресивно. — Дочека ме силобата

сто. Силобатасто се понашаху Њемци.
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силобитан, -тна, -тно бахат, насил

нички настројен, силовит, снажан, груб

(по изгледу и понашању). — Силобитан

је, покојник, био, сви су се од њега скла

њали, е се лако оћаше побит. Силобитни

су Њемци били о Талијана, Талијани

бљеу некако питоми.

симит, -а, м, мањи хљеб, колач, од би

јелога брашна, пекарски бијели хљеб. —

Прије рата су се у Град продавали они

симити од сите, понеко их је смочио с

умертиновијем лебом.

симсија и (ређе) сисија, -е, ж, лула.

— Купи ми једну симсију ка пођеш у

град. Напраља сам ја сисије и од смрдља

Кé.

сингав и сињгав, -а, -о сив, сивкаст,

пепељаст (најчешће о вуненој одјећи или

платну). — Горе по Дурмитору су људи

све носили робу сингаву ка пепео. Имам

фањелу от сингаве вуне, ни је црна ни

бијела. Носиле су се пријед и оне нема

шћене сињгаве гаће, ни мрке ни бијеле.

синија, -е, ж. округла трпеза већих

димензија. — Ћасмо се сви окупи око си

није и на њу метни пјаделу с качамаком

и сви узимај из ње.

синовац, -öвца, м. братовљев син;

уп. братанић. — Два су ми синовца сад у

војску код вас у Београд. Од старијега

брата имам само једнога синовца, учи у

Подгорицу.

синовица и синовица, -е, ж, брато

вљева кћи; уп. братанична. — Слабо ми

доде синовице, а ја сам им једина тетка,

и од очеве и од мајчине стране. Синовица

ми се удаје око Ђурђевадне, па ме брат

зове на свадбу.

синотњи и синошњи, -а, -е и

синоћни, -а, -б који је био синоћ, који се

десио синоћ, који је направљен синоћ. —

Није тврд, што причаш, то је синошњи

леб. Изгледа те уназадило синошње

ćеђење у Васа. Је ли ово оно синоћнб

млијеко?

синут, синем, свр. 1. обасјати, осви

јетлити, постати свијетао, постати

свјеж (о човјеку). — Таман бљесмо уље

гли у поток, кат сину муња и запали ону

појату ђе смо били. Синуло је сунце, диш

се! Ето си синуо ка момак, добро те држи

она невљеста. 2. фиг. нагло нешто уради

ти, нагло реаговати, скочити; доћи у

мисао. — Сину на мене, не би жешће да

сам му оца убио. Синуше неколицина те

их раздвоише, а ћаху се побит. Сину му

нешто у главу, и оде.

сињ, -a, -e 1. сив, сивкаст, модри

каст, отвореноплав. — Имали смо једну

сињу декицу, 2. усамљен, несрећан. —

Што ће они сињи кукавац без игђе ико

га!? Остала је сиња несрећница, више ни

кога нема. 3. удаљен. — Далеко је сиње

море. Стан ти за сиње море био! (клетва)

сињгав, -а, -о в. сингав.

сипа, сипе, ж, нека врста мољца који

нагриза дрво. — ИЗела је сипа косиште а

сву зиму је било на петар у појату.

Држало или греда се могу сачуват од

сипе ако се добро намажу газом, али наф

ТОМ.

сипит, -им, несвр. ситно падати (о

киши или снијегу), сипати по мало (о

брашну или сл.). — Сипи киша, узми лум

беру. Сипијаше некакав пршељави сни

јег. Сипи брашно испот кола од млина.

сипљив, -а, -о који је болестан од си

пе, од задухе (обично о коњу, али и о чо

вјеку). — Коњ ми је сипљив, тешко иде

уза страну пот товаром. Дали су је јед

номе сипљивоме ђеду, боље јој је било

да је остала дома.

сирак, -а, м. неко ко нема никога, онај

који је сам и усамљен, неко ко је сиро

машан и несрећан. — Што ће они сирак

од ђеда у ну самштину, а неће да ојде

код синбва у Подгорицу!

сиревина, -е, ж, помијешани кајмак и

сир. — Донијела ми је Босе сиревине с

Лукавице, помијешала је сир и скоруп и

метнула у мијех.
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сирит (се), -им (се), несвр. правити

сир (помоћу сиришта), згрушавати се. —

Нијесам ове године сирила, сву сам ва

равину давала ђеци. Виђи сири ли се то.

сириште, -а, с. дио желуца телета,

козе или овце који се употребљава за си

рење млијека, тј. за прављење сира, си

рило. — Купи ми једно сириште у Задру

гу, немам чим више сирит.

сиромах, -а, м, 1. сиромашан човјек.

— Вазде смо били сиромаси и такви ћемо

остат. Кот сиромаха на час а код бога

таша на глас (пословица). 2. фиг, нејака

особа, особа која је за жаљење. —

Учинио би он, сиромах, све што би мога

и умио, нб не зна.

сиромашак, -ашка, м. сиромах чо

вјек, јадов, неугледан човјек. — Што ће

öн сиромашак, да има — да би. Д. је био

поштени сиромашак. Не зна, сиромашак,

ништа.

сиромашица, -е, ж. сиромашна же

на; добродушна сиромашна жена; уп.

испосница 3. — Вазда сам ја била сиро

машица, једва сам извела ову ђецу на

пут. Она је, сиромашица, жена добре

душе.

сиромашки, -а, -ö сиротињски, који

није богат. — Дошли смо у сиромашки

али поштени дом. То је сиромашко има

ње, нема тун среће.

сиромашки, прил. на сиромашки на

чин, сиротињски. — Сиромашки не доче

ка, није боље ни мога.

сиромаштина, -е, ж. сиромаштво. —

Цијелбга живота сам била у сиромашти

ну, никад на добро нијесам навикла. фиг.

имање, домаћинство; уп. сиротиња 2.

сирота, -е, Ж. усамљена женска осо

ба; сиромашна женска особа. — Како ће

ми она сирота мајка цијелу зиму у ову

бечалину от куће?! Вазде је била сирота

и ка сирота ће умријет.

сиротиња, -е, ж. 1. сиромаси. — Сви

су гола сиротиња, ништа немау, Новка је

била велика сиротиња. Није Машо сиро

тиња, има он, не бој се, свега. 2. сиро

маштина. — Не дирате ми ову сиротињу.

Ко така у ону сиротињу, бог му кућу

спржио!

сиротица и сиротица, -е, ж, дем од

сирота. — Она је, сиротица, све учињела

да је врати, али јој ништа није помогло.

сирћет и сирћет, -а, м. оцат, укисе

љено вино. — Сво онб вино у жбањ се

претворило у сирћет. Ио сам качамака са

сирћетом.

сирћетит се и сирћетит се, -им се,

несвр. претварати се у сирће, киселити

се (о вину). — Ово се вино изгледа

сирћети, боље да се у њега успе мало пе

Пела.

сис, сидем и сидем, свр. сићи, саћи.

— Мбраћу неки дан сис у Бјелопавлиће

до кума. Не могу, вала, више да сидем

ни у те долине. Сис ћу до Брда да узмем

мало ćемена за диње.

сисанче, сисанчeтa, c. младо биће ко

је сиса мајку (дијете, јагње, теле и др.).

— Јовица ми је још сисанче, немо га, тет

ка, грдит, он ми је мезимац.

сисача, -е, ж. сисата, прсата жена,

прсача. — Она сисача би сломила десет

таквија ка што си ти, но се причувај!

сисија, -е, ж, в. симсија.

сита, сите, ж, фино измљевено

пшенично брашно, тзв. нуларица. — При

јед је било онија лебова од сите, могли

су се јес бе смока.

ситан, ситана, ситaнo сит, нахрањен,

ухрањен, задовољан, издовољен. — Најела

сам се јутрбс, сит-ситана, зрелија

крушака. Немо да остану гладни, нека се

наију ситани. Предручкова је, ситан је,

не даи му више ништа. Ситан сам њихо

вбга дочека и њихове стиме!

ситан, -тна, -тно који није велик;

уситњен.

сић, -а, м. плехана посуда за воду

љевкастог облика (при дну је ужа). —
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се

Пријед смо воду вадили пућерицбма сад

сићевима.

сичија, -е, ж, нервоза, нервирање, сје

кирање, зла воља, особа лоше воље. —

Уфатила га је сичија ка да смо му што

криви. Пунан је сичије, љут је ка стрж.

Кад га уфати сичија, не дира га. Не виђех

сичије ка ђетета Миличинога.

сичијање, -а, с. гл. им. од сичијат

(се). — Било је тун и сичијања и свега.

Теже ми је сичијање због ђеце нб сиро

маштина. По цијелу ноћ не спавам од си

чијања. Сичијање ће ме у гроб оћерат.

*“ - -

сичијас, -ста, -сто који је склон сичи

јању, нервирању, нервози, љутњи. — Ио

нако је сичијас, не дира га. Сичијастога

чељадета, фала богу, наљути се низашто.
• чм

сичијат (се), -ам (се), несвр. нервира

пи (се), љутити (се), постајати љут,

постајати гњеван. — Добро сам нб ме

сичијау ова ђеца, нете ништа да уче. Си

чијала сам се зимус, за дуго ми се син

није јавља. Сичијала сам се због свега и

свачега. Сичија се због шћери те му не

ради. Немо се сичијат, здравије ти је!

сиџим, -а, м. крути, јаки дебљи ко

нац, тањи шпаг (обично од конопље, па

мука, јуте). — Кабаницу ми је закрпила

сиџимом, није имала тањега конца. На

сиџим нижемо дуван. Оћасмо шљежи у

Почкаље, па свежи удицу на сиџим, и

лови поваздан крапове.

сјавит, сјавим, свр. сићи са стоком

са планине, окупити стоку на неко ниже

мјесто. — Сјавићемо с Лукавице крајем

августа. Сјавите браве у ту долину, па да

играмо гуџе. Одавно су сви сјавили живо

на попасак.

сјављиват, -ујем, несвр. силазити са

планине, или окупљати стоку на голилу

на неко ниже мјесто. — Сваке године

ДИćöви с Лукавице сјављују пошто сви

други сјаве, они остају понекад и до Ми

трoвaдне.

сјагња избјагња, прил. Она која носи

плод јагњета (о овци). — Сјагње су ни

ове зиме све бвце.

сјактат (се), —там (се), несвр. сијати

(се), сјајити (се), обасјавати, пуштати

сјај. — Сјактаху му очи ка у звљерета.

Сјакти се она кожа на чизме ка восак.

Сјактало се нешто изна Спужа. Оно сјак

ти клачница у страну. Сјакти се нешто у

долину, но се не види от кошћеле.

сјарги, -а, -ö сјајни (забиљежено са

мо у једном примјеру код једног инфор

матора; ријеч је о некаквој сјајној, бли

ставој, митској, жар-птици — инфор

матор је причао неко предање/. — Сјарга

тица је долeћела.

скаланит, -им, свр. 1. узети, отети,

опљачкати. — Скалапили су ми све што

је било остало од алата, разграбили га

сви. 2. лоше урадити, урадити како би

ло, сландрљати. — Та не ради но скала

пи, ништа што учини не ваља. Ово ти ни

јесу покосили нб скалапили, не ваља то

ништа, такб се не смије косит.

скале, скала, ж. мн. степениште од

камена на кућа на које имају спрат, са

спољне су стране. — Таман сам била

дошла до скала Јолетинија кад аоли не

колицина Талијана... Престрме су ми ове

скале, па тешко уж њих излазим.

скалине, -ина, ж, мн. (ређе) аугм. од

скале. — Тешко је ижљећ уз оне Симове

скалине, има чељаде да се умори.

скалонит, -им, свр. пресавити; пре

творити у калопе (о дувану). — Скало

пио сам лас карте да напишем писмо. Је

сте ли још скалопили дуван за монопол”

скаменит се, -им се, свр. 1. стврдну

ти се, окаменити се, постати тврд и

укочен, престати се развијати. — Бог је.

сваку од онија смокава скаменио, не мр

дау, 2. укочити се, бити непокрета: (од

узбуђења или какве нагле несреће, или

уопште несреће). — Скаменила се по

смрти Марковој и нити што ради ни што
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прича. А што ће, несретница, скаменила

се у кревет и чека потоњу уру.

скањат се, скањам се, несвр. бити

неодлучан, бити у недоумици, покушава

ти нешто с неодлучношћу. — Неколико

пута сам се скањала да дођем до вас, али

никако да се уканим.

скањиват се, -ујем се, несвр. пo

кушавати нешто с неодлучношћу, бива

ти неодлучан у каквом покушају. — Ска

њивали смо се да дођемо, нб никако да

нађемо времена.

скапават, -јем, несвр. умирати, црка

вати, крепавати; мучити се, издржава

ти у мукама, пропадати, доживљавати

тешке тренутке. — Ето га сам у кућу,

скапаје од глади. Скапаје у болницу,

нико му не долази. Скапавала је од глади

док је душу испуштила. Скапавали смо у

затвор сви једнако. Скапаваће та ђеца зи

мус без млијека. Скапавали су по оној

рудини, нико им се није смио примаћfо

рањеним Њемцима, у току рата). Скапа

ваћу и посад ка што сам досад, но дако

се некако преживи. Немо да скапајеш

бђен од глади и невоље, нб се пресели у

град код ђеце. Не идите у Војводину, ска

паваћете од зиме.

скапат, -ам и -пљем и скапат, -ам,

свр. црћи, умријети, липсати (најчешће

без хране или течности), измучити се,

издржати велике тешкоће, доживјети

тешку судбину. — Живбга су га убачили

у јаму, тамо је скапа. Скапала је међу че

тири зида без игђе икога свога. Скапа је,

изгледа, о срца. Скапала му је прет праг,

тунаке су је нашли мртву. Скапало је не

чије пашче, ето га у ну шипковину. Ска

пали смо данас о жеђи. Скапали сте ми

данас од глади, са ћу ја нешто спремит.

Скапа би му чоек на праг колико је тврд.

Скапала сам наизван гледаући нећете ли

доћ. Скапала сам те године с цијелбм фа

мељом од зиме. Скапа ово живо данас од

глади, оће ли га кое изводит у пашу?

скапулат, -ăм, свp. спасити се, оп

стати, остати жив; уп. капулат. — До

бро је кад су ви скапулала чељад, а кућа

ће се нова направит. Једва је скапула,

спасили су га доктори. Оће ли скапулат

оно дијете? Једва смо скапулали живе

главе од бомбардовања. Рекли су докто

pи за Јована да ће скапулат, а живот му

је висио о кбнцу.

скастрит, -им, свp. скресати, искаса

пити, исјећи, искидати. — Скастрили

смо цијелб прасе за мање от по уре, али

је касап био добар. Скастри оне гране

што висе изнад пута да не сметау људи

ма. Чим смо стигли, скастрили су пршут.

сквикнут, сквикнем, свр. вриснути,

цијукнути (о свињи, псету и сл.). — Ве

пра није кла но га је ударио маљем, те

није ни сквикнуо.

сквичат, -чим, несвр. 1. вриштати,

цијукати (о свињи, псету и сл.). —

Сквичи онб прасе, виђи што му је.

Сквича је Зељов цијелу ноћ, нешто га је,

дати, бољело. 2. крчати, бити поремећен

(о цријевима, због глади или сл.). —

Сквиче ми цријева, морам нешто да изи

јем.

сквpчат, -чим, несвр. в. цквpчат.

сквpчит се, -им се, свp. смежурати

се, скорчати се, згрчити се, уп. спрчит

се. — Откако се оженио нешто се

сквpчио, нема по њега. Осушиле су се

крушке на ону велику крушку, свака се

сквpчила ка орашчић.

скика, -е, ж. скичање, вриштање (о

свињама). — Чује се скика прасади у

обор, виђи да се што није умутило у њих.

скитанче, скитанчeтa, c., зб. ски

танчад дијете које скита, скитница. —

Чије је оно скитанче што сваки дан до

лази у задругу, и све нешто ка прежи?

Не доводи ми свакакву скитанчад у кућу!

скитарања, -е, ж. скитња, скитање.

— По вас драги дан је у скитарању, не

могу му ништа.
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скитарање, -а, с. гл. им. од скитарат

(се). — Остави се, дијете, скитарања, нб

узми нешто да чиниш!

скитарат (се), -ам (се), несвр. скита

ти, скитничити, лутати тамо-овамо,

бесциљно се кретати; неморално се по

нашати. — Ништа подбог не радим нб

по ваздан скитарам по граду. Притегни

ону ђевојчицу да не скитара по селу, е

су већ почели да о њој причау.

скитат, скитам, несвр. бесциљно лу

тати, шетати без одређеног циља и

плана; тумарати; понашати се као

скитница; понашати се неморално (нпр.

проституисати се). — Ништа не чинимо

нб што скитамо по селу од зоре до мрака.

Почела си да скиташ, је ли!? Скитала је

по тијама градовима, и не зна се с ким

све није била.

скитач, -а, м. мушка особа која ски

та, бадаваџија, нерадник, бескућник. —

Онб нијесу ђеца но скитачи, свако је бог

да ка им стрица. Он је вазде био скитач

и нерадник.

скитачина, -е, ж, лутање, скитња;

несталност, непостојаност, бадаваџи

сање, блуд. — Пошла је у скитачину,

нема од ње ништа. Били смо у скитачину

цијелу боговетну ноћ. Чува ђевојчице да

ти се не одау скитачини.

скитачица, -е, ж, женска особа која

скита, нестална женска особа; немо

рална женска особа. — Нећеш се, дати,

женит оном скитачицом, ни да јаки бог?!

Ћеруна му је фастаче и скитачица.

скитња, скитње, ж, лутање, скита

чина; несталност, непостојаност, бада

ваџисање, блуд. — Пошла је у скитњу, ни

сама не зна куђ. Она најмлађа му је

пошла у скитњу, упутила се злијем пу

ТЕМ.

скичање, -а, с. гл. им. од скичат. —

Дај нешто прасадима, не могу да слушам

више то њихово скичање.

скичат, -чим, несвр. цијукати, ври

штати (о животињална — свињама,

псима и сл.); уп. сквичат. — Понеси

нешто опијама прасадима да не скиче

цио дан у појату гладна.

склањат (се), -ам (се), несвр. оста

вљати устрану, издвајати, изоловати,

мицати (се), скривати (се). — Кад гођ су

се овудијен водиле борбе, склањали смо

жене и ђецу у Гарчић. Склањај ту пушку

од ђеце да које не погине. Склањај се док

нијесу дошли за тебе.

склијештит (се), -ијештим (се), свр.

притијеснити (се), стијеснити (се). —

Склијештили смо се овођен у ову собицу,

немамо се ђе ни окренут. Комшијска

имања су ме склијештила, а ја бих мога

на сред оне долине да направим мало

кућице.

склонит, склоним, свр. принудити. —

Некад их на помирење склоне они кои су

тун, и не треба им другога суда. 2. скрај

нути се, сакрити се. — Склони ову нејач

док не прође ова фртутма.

склонит (се), склоним (се), свp. са

крити (се), ставити устрану, отклони

ти, одвојити, изоловати (ce).

скљокат се, скљокам се, свp. сруши

ти се, стропоштати се, нагло (нпр. због

изнемоглости) пасти. — Ка смо одили

некоме у Брда на покајање, Марко се од

једном скљока, дати га убила кап. Зајед

но смо одили прео Почкаља, и он се само

одједанпут скљока, ни грома није чуо.

Таман смо је били озидали, а она се

скљокала. Скљока се наћас кров от поја

Те.

скобаљ, -а, м. врста речне рибе. —

Уловио сам у Сушицу више от кило ско

баља. Данас на пјацу нема скобаља, ма

ни друге рибе. У Зету суше крапове а не

скобаље. -

скозна (само ж. род) која носи плод

јарета (о кози). — Суле је скознa, Теке

да се окози, донеси јој мало онија лозо
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вина, али пази — немо да береш оне бр

дуне што имау гроздове.

скокнут, -нем, свр. поћи негдје близу

накратко. — Кат пођеш у Пипере, скокни

и до моје тазбине, бњен су близу твоија.

сколетат, -етам, свр. заокупити, оп

хрвати. — Сколеташе она два кера лиси

цу, није им педесет метара бљежала, и

донесе је Жућов тачно код мене. Сколе

тала је онаквога момка, није чудо што је

весела. Чува се да те не сколетау они

фићфирићи из Града.

сколит (се), сколим (се), свр. опколи

ти, окружити, опхрвати, принудити;

окупити се, пустити; ударити. — Били

су га сколили у некакву шуму и мора се

предат. Сколише ме неколицина и не

дадоше ми да мрднем. Сколише ме и

проћердах све паре. Сколила га је нека

ква скубна. Сколише се сви на Котлијеш

и почеше пљесму. Сколио Бог грмљави

ну, не да ока отворит. Бог сколио опаку

болес на њих! (клетва) Вишњи на њу ско

лио сваки јад (клетва)

сколоврчит и сколофрчит, -им, свр.

обрлатити, навалити са захтјевом, ин

систирати на нечему, притиснути да се

нешто учини или дозволи. — Скoлoврчио

ону ђевојку, оће силу на срамоту да се

уда за њега. Бјеху га сколфрчили да им

прода имање.

сконтат (се), -ам (се), свp. израчуна

ти, прорачунати, процијенити, обрачу

нати (се). — Тачно смо сконтали колико

ни је оста дужан. Сконта сам да је то

било ланик. Изгледа нијесмо добро скон

тали због чеса онб би. Сконта се ти са

собом кад дођеш кући, па ћеш виђет ко

је у праву.

скопат, -ам, свр. Зграбити, нагло

ухватити, подухватити. — Не смијеш се

ти ш њима свађат е ће те скопат ка

ништа. Лако ти је ка си скопала онаквога

момка. Бјеж, дијете, скопаће те баруч!

Скопа га преко паса! Скопах ја мало ду

вана из монопола.

скопбе, -ости, ж. спремност, способ

ност (у физ. смислу), снага, тјелесна ја

чина, физичка (али и материјална) мо

гућност. — Од ланик немам скопости у

руке, ништа ш њима подбог не могу

учињет. Не бој се ти Милану ништа, са

његовом скопости он је свуђ добро доша.

Ослабио је ђед, нема више скопости ни

за што. Изгубио бјех скопбс на пругу.

Скопбс се и ствара и чува! Не прича ми

о Бранковој скопости, жнам ја њега, јачи

је и спретни од свија нашија момчади.

Скопос је вљештина, није само снага.

Има његова фамеља и његово имање ско

пости за све.

скопосан, -сна, -сно снажан, спре

тан, припремљен. — Није више скопосна

ни воде узет. Скопосан је Тиодор за све,

све му баста, и све умије. Скопоснија

момчади! — како вљешто бачау камена с

рамена. Скопосна је и да заради и, бого

ми, да узме, да украде. -

скорат се, -ам се, свp. скорчати се,

формирати покорицу. — Скораће ти се

туткало, промијеша га, неће лијепит тако.

Скора се они вир на Сушицу од лопуха

и жабокречине. Скораће ти се то ђе ти је

била рана брзо.

скорит се, скорим се, свр. формира

ти покорицу, смежурати се. — Скорила

ми се рана од аперације. Скорило ти се

то ђе си се поćека, не дира га ничим. Ско

риле су се оне бијеле смокве све, презре

ле су, фине ће бит за сушење.

скоруп, -а, М. Кајлак. — Ове године

нећу сливат скоруп нб ћу сву варанику

сирит. Јучен сам се код Рбсе наио мла

дога скорупа. Наљеши је кртолови ка

чамак са скорупом. Свари јутрбс мало

скорупа.

скорупача, -е, ж, здрава и снажна

сељанка, доброћудна али неелегантна и

неокретна сељанка. — Виђе ли ти ону

скорупачу Мишељину како танцоваше

данас.

скорчат (се), -ам (се), свр. 1. закра

стити (се). — Скорчала ми се рана, брзо
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ће проћ. Све ми се скорчало по плећима

од онија опекотина. 2. стврднути (ce),

отврднути (обично послије квашења и

сушења — о хљебу, кожи и сл.). — Не

гри опанке уз огањ, скорчаће ти се, па

ћеш их тешко обут. Све ије скорчани леб.

Скорчаће се та кожа на сунце, метни је

у лад. 3. наборати (се). — Сва му се кожа

по челу скорчала. Скорча се ка старац,

вас му је образ избраздан. 4. смањити

се. — Скорча се о старости, нема у њега

триес кила.

скот, -а, м, 1. (заст.) домаћа животи

ња. — Остадоше ни скотови непушћени.

Треба га држат међу скотове а не међу

чељадма! 2. безобразна, дрска особа. —

Не даде ми, скот, ни мало брашна за

ђецу. Скот је велики, немаш му што ис

кат, неће ти дат да ћеш црћ. Паси су оно

скотови а не ђеца.

скотан, -тна, -тно (углавном у ж. ро

ду) у којега је зачет ембрион, који у себи

носи плод (о животињи). — Сваки брав

ми је ове јесени скотан, на прољеће ће

бит јагњади и јаради доста. Изгледа да е

ова прасица скотна, а не знам кад се бу

карила. Скотна је Радева керуша, рећу му

да ми остави једно штене фиг. (пејор.) ко

ја у себи носи плод (о жени). — Скотна

је она кучка од оне шћере њихове, бог

зна с ким се ваљала!

скочањит се, -ăњим се, свр. укочити

се. — Скочањио сам се наћас од зиме. Не

пуштај то дијете напоље, видиш ли како

је студено, скочањиће се.

скрама, -е, ж, танки слој покорице

који се ухвати на површини течности

или друге материје. — Одавно нијесмо

дирали ону бистијерну у Гођене, па се

бљеше по површини уфатила некаква зе

лена скрама, не знам ваља ли више да се

пије.

скрамица, -е, ж, дем и хипок. од

скрама. — Каква је ово скрамица на ово

вино? Фино се виђаше како му се фаташе

скрамица на очи, и, не прође млого —

так, умрије.

скрасит се, скрасим се, свр. задржа

ти се на одређеном мјесту, смирити се.

— Што по цио дан луњаш, што се више

не скрасиш?! Свађали су се, свађали, и

напотље су се скрасили заједно у кућу ђе

су и досад били.
-

скрдит (се), -им (се), свр. умножити

(се), увећати (се) (обично о стоци). —

Скрдили смо љетбс велико крдо загарач

кија оваца. Скрдиће он брзо доста брава.

Скрдила су ми се говеда.

скренут, -енем, свр. 1. свратити с

пута, поћи другим правцем, не погодити

одређени смјер. — Чим смо скренули ж

џаде, упали смо у некакве рупчаге. 2.

скренути умом, полудјети. — Лијепа му

је била она најмлађа да није скренула

пошто су је оне ноћи испрепадали. Скре

нула је, кукала, памећу отка јој се син

убио.

скресат, -шем, свр. 1. посјећи, исјећи,

одсјећи. — Скреши мало кошћеловија

грана јарадима. Кад дођу, скресаћу они

вељи пршут. Владо брзо скреса онб месо

ка касап. 2. рећи све директно, рећи

отворено и оштро. — Скреса сам му све

у брк, ништа му крио нијесам. Скреса ми

га синоћ Јована, огањ из ње сијеваше.

скриња, -е, ж, већи сандук у којему

жена чува своју гардеробу, често

ишаран споља, најчешће га је доносила

невјеста из рода (са прћијом). — Мама

је почела да закључаје скрињу, изгледа

да у њу нешто крије, да видимо. Доније

ли су јој пуну скрињу робе, тун је било

свега и свачеса. У скрињу смо понекад

држали и јабуке, и друго воће, и брашно,

и свашто. Све што имам робе чувам у

скрињу.

скркат, скркам, свp. I, нерационално

утрошити, утрошити разбацивањем. —

Богоми си скрка ове године више нб сва

друга чељад заједно, све смо ти паре што

смо имали шиљали, и јопет ти је мало

било! II. — се 1. угојити се прекомјерно.

— Ето се скркала ка бамбрек, не може од
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дебљине ни мрднут. 2. зголилати се,

згруписати се. — Бљеше се тадер у цркву

скркало више од пет стотина људи. Ето

су се бвце скркале све на једну гомилу.

3. срушити се, сломити се падајући. —

Скpкали су се са трактором низ Јамску

страну.

скроб, -а, м, кувана каша (од кукуру

знога или пшеничнога брашна); уп. каша.

— Попадали су јој зуби, може изес само

помало качамака или скроба. О скробу

смо преживљели цијелу зиму. На скроб

сам их подизала, и сви су здрави, да је

бог. Сваке вечери вечерамо скроба и ва

ранике. Наљеши је умертинови скроб,

љеши је од шеничнога. -

скромноћа, -е, ж. скромност. — Веле

да по скромноћи није било бољија ђево

јака од Марковија шћери.

скромут, -и, ж. трава повијуша (Сle

matis), густиш траве. — Заплеках се у

ну скромут на крај ливаде и падох.

скружат се, -ам (се), свp. скупити се,

превити се (од болова или сл.). — Бљеше

се скружала непоменица испод смокве.

Скружа сам се у кревет, згучио се и било

ми је лакше.

скрцат, -ам, свр, крцк)ањем сломи

ти, здробити (нпр. Љешнике, бомбоне и

сл.). — Скрца прво та цукар, па ћу ти дат

воде. Оли ми скрцат ове орахе е ја не

умијем нако да се ударим по прстима.

скршит, -им, свp. сломити. — Скрши

тија палица сувија да наложим огањ. Има

ми крава данас скршит руке, вукли смо

се — ја на једну а она на другу банду. Не

скрши томе ђетету врат, лијепо га носи.

скубна, -е, ж. распојасана, неуредна

женска особа, жена лошег понашања,

неморална женска особа. — Не смијеш

у кућу доводит ону скубну нако да се ка

рамо! Бљеху дошле двије-три скубне з

Града и на коло залуђеле ове момке.

Поћерате ту скубну от куће! Не дај боже

какву скубну да ми доведеш у дом.

скуботина, -е, Ж. 1. вуна која је ску

бењем (а не стрижом или шишањем) до

бијена од овце, нешто инто је искубено

и лошег је квалитета. — Оплела сам му

фањелу од оне скуботине од Жује кад је

крепала. 2. фиг. млитава и неизгледна, не

уредна особа. — Сретох јучен ону скубо

тину божу од онога сина несретне Јани

це.

скукуљат (се), -ам (се), свр. згужва

ти (се), скружсати (се), скупити (ce); уп.

скукуљачит (се). — Скукуљала се бљеше

у кужину, и ни жива ни мртва, да нијесмо

дошли, не би до довечен издржала. Бјеше

нешто скукуљано у једну крпу, сигурно

је неко подметнуо какву мађћу.

скукуљачит (се), -ачим (се), свр. згу

жвати (се), скупити (ce); уп. скукуљат

(се). — Пролазим поред моста, кад онамо

испод њега, поред воде, скукуљачило се

нешто ка чељаде. Скукуљачила је све

своје прње у крпу и утекла.

скулапит, -ăпим, свp. и несвр. (з)гра

бити, (c)мунђати, вјешто се награбити

нечега. — Скулапише оној сиротој ђеци

имање за трен, добише га баз-бадијава.

Нико не умије да скулапи ка он, нема

вљештијега да уграби но што је он.

скупељат, -ăм, свр. накупити, поку

пити, сабрати више ситних предмета.

— Скупељала сам све класове што су

остали на долину. Ајде, скупеља мало

сушина, да наложимо. Скупељасмо

нешто пара да купимо сијено.

скус, скубем, несвр. скупсти. — Немо

ми скус оне лозе, е ће те чудо наћ! Све

сам цимину по цимину скубла. фиг. узи

мати, отимати. — Скубу сви од ње, а

нико неће да зарађује.

скут, -а, м, 1. предњи доњи дио жен

ске сукње или хаљине, и тај дио тијела

(женског), мајчино крило. — Донијела

сам пун скут крушака што сам покупила

испод оне листаче. Метни ми на скут све

те јабуке. Држала сам га у скут кад је

мали био, а сад ме и не познаје. 2. фиr. a.
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полтронство. — Čн је свијама главарима

вазде био уз скут, б, заштита, уто

чиште. — Не бој се ти њему, зна он да

се држи скута женинбга, не иде му се у

рат.

скуцна (само ж. род) која носи плод

кучета (о керуши). — Не може ми Бира

више одит у лбв, скуцна је, окуциће се

окб Ускрса.

скучит, скучим, свp. I. 1. стећи. —

Ако скучим коју пару, купићу добру лбв

ницу. 2. савити, повити, сагнути. —

Скучи ми једну о тија грана да и ја изе

дем коју трешњу, не могу се пењат. II. -

се погpбити се, изгубити усправан из

глед и ход, савити се. — Скучио ми се

ђед у задњу годину, доша је ка слово г.

скуџават, јем, несвр. прикупљати

дугове. — Још нијесам скуџава паре што

су ми дужни неколицина.

скуџат, -ам, свр. утјерати дуг, уп.

накуџат; уштедјети. — Скуџаћу јесенас

све што су ми дужни, па ћу купит мрс за

зимус. Оћеш ли моћ скуџат коју пару да

ми поможеш што око куће.

слаботиња, -е, ж. слабост, болест. —

Вазде је осећала некакву слаботињу у кр

сти, па јбј је са то букнуло. фиг. слaбa

особа. — Не дирате ту слаботињу нако

да ве избручи на пасе обојке!

слава, -е, ж, дан који слави одређена

породица, односно братство. — Скоро

сви Загарчани славе Петковдан, а зајед

ничка, племенска слава, неко вели пре

слава или прислужбица, свијема је Ни

кољдан. Многијема у Загарач је крсна

слава Јовањдан.

славит, -им, несвр. свечано обиље

жавати, прослављати крсно име, поро

дичну славу, чинити свечаност, чинити

весеље (уз јело и пиће). — До рата су сви

Загарчани славили, а послије се то забо

равило, па скоро нико више не слави.

слагават и слажават, -јем, несвр.

чешће лагати. — Слажавала је она момке

ка ниједна, ја знам седмину које је пре

варила. Научио је да слагаје, али сад је

дошла вода до пода, па нема куђ, но мора

рећ истину.

слагат и слажат, слажем, свp. слага

ти, рећи лаж, неистину. — Слагала си

једнога, сад не смијеш и другога, нб дрш

што си уфатила! Пођи и виђи што раде,

аЛИ Мe НČМО СЛАЖАТ,

сладит се, сладим се, несвр. 1. ужи

вати једући нешто слатко. — Сладимо

се овијем здрелијем грожђем. 2. ужива

ти у нечијој несрећи. — Пијанчиш по ка

фана да ти се сладе злотвори!

сладовски и сладојевски, -а, -ö који

припада Сладојевом Копиту, који поти

че од Сладојевог Копита.

Сладојевац, -čвца, м. становник Сла

дојева Копита, села у Бјелопавлићима. —

Бјеху се скупили сви Сладојевци кот Ку

ПаЛа.

Сладојевка, -е, ж. становница Сла

дојева Копита, села у Бјелопавлићима. —

Ове су Сладојевке ка наљеше ђевојке у

Брда. |-

слажават, -јем, несвр. в. слагавал.

слажат, слажем, свp. в. слагат.

cлазак, -ска, м. силазак, спуштање:

стрм терен. — Кад је слазак с Лукавице

са живијем? Имах се сломит низ они сла

зак на долине.

слазит, -им, несвр. силазити. — Сла

зишли у долине кои пут? Ка слазите с

Лукавице? Одамно нијесам слазио у Бр

Да.

cлакомит се, -им се, свр. постати

лаколи, пожељети да се нешто лако

стекне, постати халапљив према нечему

у одређеном моменту, без размишљања

зграбити нешто што је изгледало јеф

тино. — Слакомила се на кућу и имање

а није гледала за кога се удаје. Свашто

те ти обећат, нб се припази да се не сла

комиш на празне ријечи! Слакомио се на
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имовину оне сиротиње, а нема ко да га

заустави. Умије она да се слaкoми на

туђе, но припазите то грожђе.

сламница, -е, ж. сламарица. — Напу

нила сам ти сламницу шужбинбм, биће

ти меко да спаваш.

сланик, -а, м. дрвена посудица за др

жање соли (израђена у домаћој радино

сти, сада се купују готови сланици). —

Имаш ли ђе зpно соли, у сланик нема

НИНЕТа

слатински, -а, -ö који припада Сла

тини, који потиче од Слатине.

Слатињанин, -а, м. становник Сла

тине у Бјелопавлићима. — Вазде код

млинбва има онија Слатињана, гледау

оће ли која ђевојка доћерат у млин.

Слатињанка, -е, ж. становница Сла

тине. — Оженио се једном Слатињанком.

Да је прстен једној Слатињанки.

слаткокураста, -асте, ж, похотљива,

податна, која се слободно понаша и не

избјегава сексуалне односе. —И она и све

њезине у рбд су слаткокурасте, тун има

за свакбга.

слаткопичкас, -ста, -сто који воли

жене, који тражи интимне односе са

женама, курвар. — Знам ја да си ти слат

копичкас, нб обрни се ђе друго, код мене

Ти то Не иде.

слаткоран, -а, -о који једе доста и

који није избирач у јелу: халапљив. —

Слаткорана су ми ова овугодишња гудад,

ћју све што стигну. Слаткорана је ка пра

сица.

слачица, -е, ж. 1. неколико врста

трава чији лист или цвијет има слат

каст укус. — Напоса сам се сока от

слачице, а био сам добро ожедња. 2. чест

назив за питомију земљу (ораницу или

ливаду). — Оно на Бобовиште је све

слачица, што гођ тун засијеш, роди.

слећет, слетим, свp. слетјети, спу

стити се летом; доћи послије дужег од

суства (о птицама). — Слетио је био

орах на појату, али су кокошке биле уну

тра, па их није мога понијет. Јеси ли ви

дио, на Почкаље су слећеле слутке, то

значи е већ прољеће, фиг. хитро отрчати

с вишег мјеста на ниже, стропоштати

се. — Кад је виђела е су јој ђеца сама,

слећела је нис те зграде ка суманута.

слив, -а, м. простор с којега се слива

вода у бистијерну; уп. свод. — Пријед је

слив за нашу бистијерну био све до горе

изнад кућа Новаковића, а сад је само оно

што је ограђено и циментирано.

слива и шљива, -е, ж, шљива (Рrиnиs

domestica). — Усадио сам једно пешес

слива пожешака прољетбс, и свака ми се

примила. Милије су ми сливе од икаквога

воћа.

слива и шљива, -е, ж. ракија од шљи

ва, шљивовица, шљива. — У Брда сви

печу сливу а мало ко грбжђу. Не могу ја,

ђаољбм, пит сливу ако има ове наше гро

жђеваче.

сливање и слијевање, -а, с. гл. им.

од сливат и слијеват. — Ја вазде одвоим

варевину за слијевање од оне што је да

јем чељадима. Нема сливања ка се музе

само једна крава међу више чељади.

сливат, сливам и слијеват, слијевам,

несвр. 1. одвајати млијеко и павлаку од

ливањем лилијека. — Сваки дан смо сли

јевали карлице. 2. нешто правити изван

редно. — Слијеваше одијело ка поједан.

слика, -е, ж. 1. фотографија. — Не

мамо от покојника ни слике, никат се

није стио сликават. 2. умјетничко дјело

насипало сликањем.

сликават (се), -јем (се), несвр. фото

графисати (се). — Сликавали смо се мло

го пута. Сликаваху Талијани нашу ђецу.

слина и (раније) шлина, -е, ж. слуза

ва течност која излази из носа. — Отри

то дијете, видиш ли е му вири слина из

носа!
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слинав, -а, -о који има слину око но

ca; фиг. премлад, неискусан. — Још си ти

слинав да мене учиш!

слинавац, -авца, м. неуредан, прљав

дјечак, фиг. премлада лушка особа. —

Виђе ли синбћ онога слинавца Госпави

нбга како се руташе са старима. Не сми

јеш му дат да ти он носи толике паре,

слинавац је то.

слинавица, -е, ж, неуредна и прљава

дјевојчица, фиг. премлада женска особа.

— Испсова ме она слинавица слинава на

пасе обојке. Нећете, чоче, удават Милицу

још, то је слинавица.

слинавчад, -и, с., Зб. 1. Слинава, пр

љава дјеца. — Уми ту слинавчад, немо да

тако иду по селу. 2. дјечурлија, ситна

дјеца, сиротињска дјеца. — Чува(ј) ону

слинавчад па ти нека изласци!

слинавче, слинавчета, с балавче, не

искусно дијете, дериште; немирно дије

те. — Не могу од онија слинавчади ис

комшилука ништа од воћа да сачувам,

све ми поберу. Јеси ли видио колико је

онб Jбшино слинавче, па онакб умије да

нагрди чељаде.

слинит, -им, несвр. 1. пуштати сли

ну из носа. — Не носи никакав отирач, па

све слини пред људима, е немо и ти такб,

не ваља се! 2. фиr. (пејор.) плакати. —

Немо ми тун слинит, е ако те окрпим

нечим, имаћеш рашта.

слит, јем, свр. 1. одвојити млијеко

од павлаке у циљу прављења Кајмака. —

Слила сам цијелу јучерашњу варанику.

Слила сам три калице јутрбc. 2. излити

(црквено) звоно. — Онб звоно пре Свети

Симеун сливено је у Италију. Сливено је

за наљешу цркву. 3. одвојити вино од ко

мине. — Слио сам триста кила вина. Сли

сте ли још вино? 4. мајсторски сашити

одијело. — Сашио га је ка сливено (= као

да га је слио).

слицат, -чем, несвр. личити. — Коме

слицаше Јован? Мијо сличе стрицу, Саву.

Слицала је на(ј).Љешој други, вила јој

није била равна.

слободан, -дна, -дно 1. који је на сло

боди. 2. који се не устручава. — Слобо

дан је он, не нећка се млого, 3. храбар,

Који није tillauиљив. — Сад бих ти ја, ујме

тога, у поноћ прошла проз грббље, сло

бодна сам ја.

слободит, слободим, несвр. подсти

цати, охрабривати. — Слободи га мајка,

а он не би сам никад уљега у туђе.

слом, -а, м. Погибија, несрећа, про

паст, пад, сломица (најчешће у клетва

ма или у емоционалном изразу). — Слом

ми пука ако ћу тамо одит! Пука му је

слом кад се повеза са таквијем друштвом.

Слом му је негђе пука у Гарач. Боим се

от каквога слома у ту Њемачку. Кућ си

одила, слом ти пука!

сломиврат, -а, м. врлетан терен, не

проходан, стјеновит или трновит те

рен, пут или сл., несрећа; уп. ломиврат.

— Одили смо по ономе сломиврату ције

лу ноћ, сви смо се изотуцали. Не може

се пролазит онијама странама пут вас,

оно је прави сломиврат, морате направит

какав пут. Путовали смо некаквијем сло

мивратом, не знам како смо тадер остали

живи. А ђе поша, несретник, поша у сло

миврат!

сломица и сломица, -е, ж. слом, по

гибија, несрећа, пад, пропаст, крај, крах,

непријатност (најчешће у клетвама; уз

свр. глаголе); непроходан терен. — Сло

мица му је пукла негђе у те планине,

нико не зна како је неста. Онудијен је

сломица и сломиврат, не може се проћ.

Боим се е ће јбj негђе пућ сломица каква

је. Мичи се отoлен, сломица ти пукла!

Дабогда ти сломица пукла на та пут! Те

рако, сломица ти пукла!

слутка, -е, ж, врста роде, бијела рода

(Сiconia ciconia). — Почеле су на

Почкаље да слијећу слутке, веле е оне

Зими живе негђе у Африку. Слутка и

рода — то ти је исто.
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слушат, -ам, несвр. 1. примати звуч

не сигнале слухом. 2. бити послушан, ра

дити онако како се захтијева. — Ђеца

мбрау слушат родитеље, све што од њих

траже морау испуњат. Слушате ли, ђецо,

учитеља, слушајте га да се не свађамо.

сљуштит, сљуштим, свр. 1. маћи

заштитни омотач са неког организма

(кожу, кору и сл.). — Сљуштили су зече

ви сву кору с оне јабуке. 2. фиг. халапљи

во појести. — Лако је тебе кад си јутрбс

сљуштио кило пршуте, мош чекат и

вечеру а некмоли ручак. Сљуштише те

лад ону ђетелину за час.

смакнут и смакнут, смакнем, свр. 1.

маћи са горње површине. 2. ликвидира

ти. — Смакнуше га на правду бога, а ни

коме никакво зло није направио, 3. фиr.

халапљиво појести. — Смакнуше они ка

чамак иако вељаху е га не воле.

смалит (се), смалим (се), свp. смањи

ти (се), омањити (се). — Нешто се сма

лило ово вино, чини ми се да га ти чешће

нагињеш. Смалиле су се Јовици гаће, из

раста је од зимус доста. Смалила сам ти

фањелу, нагрдила сам је, морам је рас

плијетат.

cмандрљат, -ам, свр. урадити како

било, лоше урадити, урадити на брзину

— неуредно и неквалитетно, рећи нешто

нејасно. — Како си ми ово смандрљала,

то је требало фино закрпит а не овако!

Нешто смандрља, ништа га нијесам разу

мио,

смáћ, -кнем, свp. I. 1. маћи са нечега,

нешто пренијети са вишег мјеста на ни

же. — Смакни једну пршуту с петра, до

лазе ђеца из града, начећемо је. 2. ликви

дирати. — Смаћ ћу краву а јуницу ћу

оставит да се води. Јесенас ћу смаћ сву

овугодишњу јагњад, немам их су чим ра

нит. 3. побрати. — Одох да смакнем оно

мало грожђа што је остало на лозе. П. -

се убити се, ликвидирати се. — Више

пута је шћела да се смакне, није могла

да подноси муке које јб је задава муж.

смацна (само ж. род) која носи плод

мачета (о мачки). — Смацна ми је мачка,

али и овако смацна лови боље од иједне

друге, и мишеве и змије, и свашто.

смет, -а, м. нанос (снијега, ђубрета и

сл.). — На марач се запаљује смет

буништа.

сметењак, -а, м. сметена, неспретна,

незграпна особа; луцкаста особа. —

Виђесте ли онога сметењака како не зна

де ниједну проговорит. Нећеш се, чоче,

удават за онога сметењака, зар нема па

метнија момака!

сметлиште, -a, c. мјесто гдје се од

лаже смеће, само смеће; уп. сметљак. —

Та ти капот није више ни за што осим за

сметлиште. Бачила сам ти оне старе цре

вље на сметлиште. Ето кокошке чепркау

по сметлишту. Сметлиште бачамо на

сметљак више куће.

сметљак, -а, м. мјесто гдје се одла

же смеће, сметлиште. — Избачи те тан

таре на сметљак, ништа ту нема да ни

треба.

сметнут, сметнем, свр. заборавити,

изгубити из вида, изгубити памћење, из

губити свијест. — Сметнула сам ђе сам

га метнула, а тун је негђе. Сметнули смо

с ума да си ни река е ћеш опознит. Они

млађи јб је сметнуо.

смечит, смечим, свр. 1. испрштити,

измуљати (о грожђу). — Смечи мало

онога реавога да видимо какво ће бит, је

ли још здрело. Јесте ли још смечили

грожђе у велику бачву. 2. фиr. изударати.

— Тука га је док му је све кости смечио.

смијејат се (поред смијат се), смије

јем се, несвр. снијати се. — Ништа ми се

немоте смијејат, нијесам то измислила.

смира, -е, ж. мир, смирај, смирење,

спокојство. — Немам поноћи смире од

неспавања и злопомисли. Никад ова јад

на ђеца немау смире, нб по цио дан скачу

и сакељау.
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смирај, -a, M. 1. мир, смиреност,

хладнокрвност, тишина; задовољство.

— Није наша смираја док није чуо е су

дошли, боја се да се успут ђе нијесу пре

врнули с аутом. По цијелу ноћ немам

мира ни смираја, све ми се нешто

причиња е ће ми фамеља остат гладна. 2.

крај дана, сумрак, предвечерња тишина.

— У смирај дана доћера живбе потље не

видим помус. Дођи прије смираја сунца.

смириват, -ујем, несвр. 1. умирива

ти. 2. завршавати кућне послове и по

слове око храњења и муже стоке; за

вршавати пољопривредне послове. — Ја

бвце смирујем увијек рано, па потље

могу мирно да čедим. Смириваћемо не

како долину по долину, и све ћемо их по

косит.

смирит, смирим, свр. обавити посло

ве у кући и око стоке (за исхрану или по

чинак), обавити пољопривредне послове.

— Брзо смо смирили живб, са можемо од

морит. Смирићу сутра прво велику лива

ду, па осталб.

смирит (се), смирим (се), свр. умири

ти (се). — Смири ту ђецу е ни не дау

причат. Фино се смирио ео два дана.

смиуљит се, -yљим се, несвр.

смјешкати се, осмјехивати се, подсмје

хивати се. — Што му гођ речем, он се

само смиуљи, ка да ништа не разумије.

Стално се смиуљио док је гледа како се

мучим.

смицат, -чем, несвр. 1. мицати

нешто са нечега, 2. фиг. (пејор.) халапљи

во јести. — Смиче и он оно месо ка да

има све зубе.

смјерит, -им, свр. намјерити, науми

ти. — Смјерили смо довечен да дођемо

код вас на čедник, оћете ли бит дома?

Смјерила је да га забаштра ка вјештица,

и то ти је.

смјешљив, -а, -о смијешан, који за

смијава друге. — Био је, бог да му душу

прости, смјешљив више од икога, доста

је било да га поглејаш и да се мораш на

смијат. Смјешљивијега чоека од Њака

није било, ка се он почне шалит, сви су,

шћели не шћели, морали да се смију.

смлата, -е, ж, неспретна, незграпна

особа, неспретњаковић; приглупа особа.

— Ништа она смлата не умије, не ослањај

се на њега. Такве смлате још нијесам

виђела, он ка да ништа не разумије што

му се збори.

смлатина, -č, ж. аугм. од слилата. —

Речи оној смлатини од Јова да дође данас

да ми поможе ископат рупу за клак. Не

умије ти, јадан, он помоћ, то је смлатина

божа.

смлачит (се), смлачим се, свр. угри

јати (се) да буде млако. — Смлачила сам

јутрошњу варавину, оћу да је киселим.

Ево ти се смлачила вода за купање, уми

се док је топла.

смок, смока, м. заједнички назив за

мрсну храну која се једе уз хљеб (лесо,

кајмак, сир, млијеко и др., нарочито оно

што се од мрснога спрема за зимницу).

— Оћете ли имат смока за зимус, јеси ли

купила љетбс скоруп? Имало се смоката

дер доста, било је доста брава и доста

меса и скорупа. У прољеће је натеже бе

смока, нестане и месо и сир, и скоруп.

Нема љешега смока од скорупа из

мљешине.

смоква, -е, ж, врста воћке (Ficus ca

rica).

смоква, -е, ж. смоквова ракија. —

Пека је смбкву па је мијеша са лозо

вачбм, и тешко је било разликоват је от

чисте ракије.

смок{в)öвина, -е, ж. смоквово дрво.

— Смокв)öвина слабо гори. Смокв)öви

на је меко дрво. Метни мало онијех

смокв)овина на огањ, изгореће с овом

церовинбм.

смотак, смотка, м. смотуљак. — Све

бача по селу некакве смотке от крпа, ка

да оће кога да урече.
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смотат (се), -ам (се), свр. збунити

(се), преварити (се). — Смоташе они

врџопци ово дијете те им даде све оно

грожђе. Некако сам се била смотала, па

нијесам знавала што радим.

смочан, -а, -о и смочан, -чна, -чно

осмочен (машћу, кајмаком, сиром, лојем

или сл.). — Данас сам се наио смочанбга

качамака, милије ми је то било за ручак

нó да си ми да овнујскога печења.

смочат, -ам, несвр. чинити неку хра

ну мрсном, смочити је масноћом, мрсом

— машћу, уљем, кајмаком, сиром и сл. —

Кад биднеш сварила качамак, немо га

смочат ни ш чим, ја не смијем јес ништа

мрснб, па ћу изес мало са сирћетом.

Мама ми свако јутро прави масаницу, а

смоча је лојем.

смочит, смочим, несвр. 1. јести

нешто мрсно уз хљеб. — Смочим сира и

леба, а понекад и скорупа, кад идем у

чобанство, а кући имамо и другога смока.

Смочи тога скорупа, ето га доста. Имате

ли што да смочите зимус”2. узимати ма

њу количину смока, штедјети смок при

јелу, присмакати. — Смочита сир, нема

га више. Помало узима скорупа, смочи,

треба и другијама да остане. Смочите

фино, немоте само месо јес нб и леб.

смрдеж, -а, м. смрад. — Јеси ли оče

тила у зграду некакав јаки смрдеж, да

није чија мачка крепала?

смрдећак, -а, м. инсекат (опнокри

лац) који испушта непријатан мирис,

смрдибуба, обично се налази на дрвећу.

— Ништа ми није мрзније но кад осетим

смрдећака у лозе, особито ка здријева

грожђе. Ми га зовемо смрдећак, а неко

вели смрдибуба.

смрдибуба, -е, ж, в, смрдећак.

смрдљака и смрдљика, -е, ж, врста

дрвенасте биљке, дивљи рогач (Cercissi

liquastrum). — Замисли, Бранко је накале

мио крушку на смрдљаку и примила му

се. От смрдљике смо ка мали начињали

луле. Посека сам ону смрдљаку испод

лоза, само је смстала.

смрдљаков и смрдљиков, -а, -о који

је од смрдљике. — Смрдљакове луле су

тврде и издржљиве. Добро гори и смр

дљиково дрво.

смрдљаковина и смрдљиковина, -č,

ж. дрво од смрдљике. — Метни на огањ

тија смрдљаковина, суве су па ће горет.

Слабо гори пајасеновина, а ни смрдљи

ковина није за огањ.

смрдуља, -е, ж, нечиста женска осо

ба (об у љутњи и свађи). — Не даде ми

она смрдуља ни чашу ракије. Е не бих

оној смрдуљи ни јаје из руке прифатила!

смрдуша, -е, ж, врста смрдљиве тра

ве (вјероватно Маrrubium). — Има она

трава што је зовемо смрдуша, ништа је

од живбга не ије.

смрђет, -дим, несвр. смрдјети.

смрека, -е, ж, врста биљке ситног

раста, закржљали четинар, клека (Juni

perus communis). — Ми је зовемо клека,

а понеко смрека, а то ти је исто дрво, ра

сте по тија осоја, али је нема млого. За

бубреге је добро пит чај од онија бобица

од смреке, ако ђе нађеш да убереш у та

осоја.

смреков, -а, -о који је од смрекиног

дрвета, који потиче од смреке (нпр. смо

ла). — Има и у смрeкoво дрво некакве

смбле, али се ш њом не може кблат

ништа. Замисли, направио је смрeкови

разметачка да не зна е он за то не ваља

е мирише.

смрeкoвина, -е, ж. смрeкoво дрво. —

И, да знаш како само гори смрeкoвина,

ка луч. Покрио бљеше ђед Радован коли

бицу у Осоје смрeкoвинбм.

смрзлица, -е, ж. студен (с мразом).

— Обучи нешто топлије, кућеш тако го

по овој смрзлици!

смрзнут се, -нем се, свр. 1. претво

pити се у лед (о води). 2. јако озепсти.
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— Смрзли смо се данас дреждећи наизван

цио боговетни дан. 3. фиг. а препасти

се. — Ка сам га виђела на вр куће, смрзла

сам се от страха. б. укочити се. — Ћути,

дабогда ти се вилице смрзле (клетва)

смркават се, -јем се, несвр. 1. смрка

ваши се, смрачивати се, тамњети. —

Код нас се овођен смркаје раније но ђе

друго е смо некако у ву шуму и између

овија страна. Овођен се зими смркаје

пријет четири уре поподне. Смркавало се

љетбс и у десет увечен. 2. фиг. показива

ти изразом лица или гестовима љутњу.

— Што се сваки дан смркаеш на ту ђецу,

не застрашуј их!

смркнут се, -нем се, свр. 1. смрачити

се; уп. смрћ се. — Одамно се већ смрк

нуло а њих још нема, што може бит, фала

богу? 2. фиг. а намргодити се. — Смрк

нула се ка црна кукавица, јавили су јој е

jб је шћер у болницу, а не може поћ да

је види. б. снемоћи се. — Нешто ми се

смркнуло, није дати од онога вина?

смрскат (се), -ам (се), свр. разбити

се у парампарчад (падом или ударом). —

Граната му је смрскала главу у комате.

Па му је велики кам са оне греде на ногу

и смрска је ка да је била от стакла,

поћерали су га у болницу.

смрћ се, -кнем се, свр. 1. смрачити

се, смркнути се. — Смркло се, па се не

види добро. Поитате е ће се смрћ па

нећемо виђет да ово лијепо сађедемо. Та

ман се бљеше смркло кад бануше двоица

у кућу. 2. фиг. а. бити нерасположен, би

ти љут, и то показивати само изгледом

лица. — Смрка се нешто Јовица, припа

зимо се! Замисли како ће се смрћ кад

види есте јој побрали све смокве, а ми

слила је да их ćутра носи на пазар. Што

си се тако смрка ка да су ти сва чељад

поцркала?! б. снемоћи се. — Изеди нешто

да ти се успут не смркне.

смудит, смудим, несвр. I., пламеном

палити длаке на кожи. — Ео смудим

прасе лет-лампом. Смудите ли ви мијех

или га бријете? Можеш га (вепра) смудит

и над огњем, Смудила сам длаке на оне

чарапе. Н. — се палити се пламеном. —

Смуди се лијепо, биће чиста сланина.

смуђење, -а, с. гл. им. од смудит. —

Ништа ти такво смуђење не ваља,

мбраћеш му сву кожу обритвит.

смута, -е, ж, тмурно вријеме, неври

јеме, олуја, неизвјесност, несигурност.

— Јучен је била у Загарач велика смута,

пува је јак вљетар, а потље град. Ударила

некаква смута од времена с кишом и вје

тром, ништа се не виђаше. Велика је сму

та била овудијен за цијело вријеме рата,

никоме нијеси мога вјероват.

смутикућа, -е, м. и ж. свађалица у по

родици, особа која завађа чланове поро

дице, која „мути“ међу њима. — Била је,

покојница, права смутикућа, два ока у

главу би посвађала.

смутник и смутник, -а, м. онај који

изазива свађу међу другима, свађалица,

свадљивац. — Нека му бог душу опрости,

а био је велики смутник, са свијема

рођацима је био у заваду. Не иди с онћ

јем смутником нако да те нађе какво

чудо!

смутница, -е, ж, жена свађалица,

особа која изазива смутње и свађе међу

другима. — Смутница је то, завадила би

два ока у главу. Не дружи се с оном

смутницбм.

смуцат се и снуцат се, -уцам се, не

свр. лутати, мотати се, дангубити кру

жећи тамо-овамо, в. и снуцат се. — По

ваздан се смуца от куће до куће, ништа

подбог живи не ради. Немо да ми се сму

цаш око онија ђевојчица! Снуца се по За

гарачу неколико година и отиша је у Ср

бију, вели е су тамо његови, а ко зна.

снаодит, снаодим, несвр. П. налазити

жртву, услијеравати према некоме па

жњу у циљу задовољавања сопствених

интереса, пошцјењивати. — Наша је да

снаоди ову макању, не да му живљет.
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Свак га снаоди, ни от кога не умије да

се одбрани. Снаоде је чобани те им враћа

живб, а они се играу. Али не видиш, ја

дан не био, е те сви снаоде и иско

ришћавау. П. — се сналазити се, бити

спретан у сналажењу, налазити излаз.

— Оћеш ли се моћ снаодит ђе је ко кад

биднеш обилазио стричеве, јеси ли икад

био тамо? Добро смо се снаодили по они

јама селима окб Ђаковице иако никад

тамо нијесмо пријед били.

снаћ, снађем, свp. I. наћи жртву,

спопасти; потцијенити. — Сви су је

снашли у кућу и не дау јбј да живи.

Снашла су га она ђеца искомшилука, па

га сваки дан туку и узимау му ствари. II.

- ce бити спретан и вјешт у сналаже

њу, у налажењу излаза. — Оћеш ли се

умље снаћ да нађеш кућу ђе живи

Мило? Снаша би се та у Цариград, ништа

му се не бој.

снебиват се, -ивам се, несвр. осјећа

ти лучнину, бол, падати у несвијест, ус

тручавати се. — Снебива јбј се ео неко

лико сваки дан барем по два пута,

мбраћемо је водит код доктора да види

што јо је.

снебит се, -јем се, свp. смучити се,

скупити се од бола, пасти у несвијест.

— Изненада јој се снебило на срет пута,

једва смо јбј поврнули душу. Изеди

нешто, немо да ти се негђе успут снебије.

снемоћ се, -жем се, свр. нагло осје

тити болест, нагло онемоћати, онесви

јестити се. — Снемога се Марко синоћ

одмах послије вечере, дбдио је доктор и

да му је некцију, па је јутрос боље. Сне

може се пред свијема она ојађена Радева

невјеста. Снемогла се од оне паре.

„ снијеват, снијевам, несвр. сањати. —

Ео некб доба све снијевам покојнбга Јо

вицу, чини ми се е ћу се разбољет. Сни

јевала сам синоћ како летим.

снијет, -и, ж. 1, пламењача, црна буђ

на житу, Puccinia. – Млого је снијети

на шеницу, неће ваљат брашно. Сваки

други клас умертина се претворио у сни

јет. Врхли смо раж онако са снијети (=

са снијећу). 2. отпаци (осје и др.) који се

добијају при провијавању жита на гувну,

комадићи љуштура пшенице, ражи и др.

— Прођи е ове стране да не пада на тебе

та снијет од шенице, к тебе пува. Не про

сипљи ту снијет, ваљаће за појату. Неки

са снијети мијешау малтер, па лијепе

куће.
-

снијет, снесем, свр. 1. премјестити

са горње стране на доњу. — Оли ми сни

јет с петра ону пршуту? 2. поднијети. —

Нијесам могла снијет оно ка су ми иглу

забадали, јежила сам се. 3. снијети јаје

(о кокошки). — Ако га још ćутра не снесе,

заклаћује да барем сваримо једну лијепу

чорбу.

сноват (се), снујем (се), несвр. 1. мо

тати се, лутати, бесциљно се кретати.

— Снује се ка глува кучка по селу, све

млатара от куће до куће. Што се оно сну

је пас око онога меса, да није откривено?

2. намотавати (се), смотавати (ce),

прикупљати (се). — Снујеш ли ти сама

клупка? Ова се пређа лијепо снује. 3. фиr.

За11опавати, запаљtЊltвати, чинити Па

јанственим. — Кад он почне да снује,

тешко га ко може разумјет.

сноп, -а, м. свјежањ (обично жита).

— Стрпали смо све оне снопове у двије

кладње.

снопље, -a, c., зб снопови. — Падала

је киша, биће уврело у кладњу, па је нај

боље да оно снопље разбачиш по ливади

док се просуши.

сносит, сносим, свр. 1. преносити

нешто с горње на доњу страну. — Еосно

сим озгораке она дрва што сам посека. 2.

подносити. — Сносила га је ка иједна дру

га, али више не може. Не може се оно фа

раунче Јованино више сносит, досади и

Богу и народу. 3. носити јаја (о кокошки).

— Сноси га она пирга сваки дан.

снукат, снукам и снучем, несвр. 1.

размотавати, размрсивати. — Јеси ли
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ти снукала ову пређу? Снучу му се цри

јева по тијелу и тако се мучи, таквога

мученика нема у деве држава. П. — се мо

тати се, обигравати око нечега, базати,

луњати, дангубити. — Снука се по селу

ка Драге Манита, а не би требало да је

пуштау искуће. Ето се снукау некакви

врџопци око оне розаклије, а ну викни на

ЊИХ.

снуцарат (се), -ам (се), несвр. скита

ти, одавати се скитачини, блудјети; уп.

смуцат се. — Чули смо е се она старија

снуцара по Подгорици, устријелило је,

дабогда, оће да фамељу обрука.

снуцат се и смуцат се, снуцам се и

смуцам се, несвр. мотати се, обиграва

ти око нечега, базати, луњати, дангуби

ти; уп. снукат се. — Не дајте овој ђеци

да се снуцау по селу, припријетите им!

Видиш ли да се окб оне мале Ђбкове већ

снуцау момчићи, припазите је е нема ко

други. Снуцау се мачке око куће, осетиле

су сланину. Што ти не би узео нешто да

радиш нб се снуцаш по селу?!

cњегопадан и шњегопадан, -дна,

-дно који је подложан чешћим падавина

ма снијега, планински, сњеговит. — Ово

је мљесто сњегопадно, па се мало што

може на вријеме усијат. Шњегопадна је

Барјамовица, но барем зими има доста

дрва. Загарач није сњегопадан, то је пи

томина.

соба, -е, ж. 1. дио куће, стана. 2. пле

хана, округла пећ на дрва. — Овођен се

гријемо на огњиште, а у камару имамо

собу и налажемо је само испред ноћи.

собразан, -зна, -зно који је поштен,

миран, који „има образа“. — Син ти је

собразан ка ђевојка. Собразни су и

поштени сви они. Собразно је ово дијете,

нијесам глеја тако уљуднога ђетета.

сова, -е, ж, в, coха.

соврдак, -а, м. в. саврдак.

соилебници, -ика, м., мн. они који ди

јеле со и хљеб, тј. који живе у заједнич

ком долаћинству (без обзира на срод

ство) или који заједнички раде. — Машо

и ја смо били соилебници више о тридес

година, свућ смо заједно били и заједно

зарађивали.

сој, соја, м, 1. раса (о животињи). —

Шаруља је од најбољега соја говеди. 2.

род, поријекло (особито са позитивним

особинама). — То је љуцки сој, од њих

само добро може да ти пријене. Срете ме

они пáćи сој, и ни те ни ове — испсова

МC.

сојевић, -а, м. особа која има племе

нито поријекло, тј. поријекло од угледне

породице. — Пајо је сојевић от сојевића,

од њега се можеш научит само поштењу

и љуцковини.

сојлија, -е, м, човјек из часне породи

це, из познате породице, частан, мора

лан и угледан човјек. — Не бој се е ће ти

од њих доћ ишта грдно, cбјлије су то, сој.

ó coja.

сок, сока, м, 1. течност исцијеђена

из воћног плода. 2. (заст.) шпијун. — Била

је, веле, сок Аустријанцима, па су је по

тље мушкетали е је оила просочила мло

го поштенија љуђи. На брбд се био укрца

некакав сок што је све шпијава броцки

јема властима што ко отпасажира прича.

соколит, -öлим, несвр. П. храбрити,

подстицати, повлађивати. — Соколи га

друштво, па краде ш њима. Соколе ме да

почнем кућу. Соколила мč мајка, али ни

јесам смио. Соколе га да узме ону шћер

Милованову. Не соколи то дијете на

тучу, избиће га та врџопац. II. - се охра

бривати се, постајати одважан, јуначи

ти се, правити се храбар. — Соколи се

уз брата, а не би сам смио ништа. Ништа

се не соколи што ти је тун стари брат,

избићу веја обоицу!

солат, солта и солда, м. новчана једи

ница из периода прије Првог свј. рата:

ситан и не много вриједан бакарни но

вац, општи појам за новац. — На котор

ску пљацу смо узимали брашно по десет
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солада кило. Ако ме питаш, немам ни

солта да купим оној фамељи брашна и

цукра. Дали су му Аустријанци велике

паре, млого солата, да прошпија неке

рођаке што су били у комите. За седам

солата си мога купит двиe oке жита. изр.

не ваља ни солда не ваља ништа.

солило, -a, c. мјесто гдје се стоци

даје со. — На Лукавицу се вазде знало ђе

је којему крду брава солило. Трче око

оне јабанке ка брави на солило.

сомић, -а, м. (заст) врх листре на

кући. — Прео сомића су ми увели струју

у кућу.

сомун, -а, м. пекарски хљеб, векна. —

Купи ми у Град два сомуна, не могу пећ,

нешто ми квасац није добар.

сорта, -е и сорте, ж. сој, врста. — Ја

садим ону сорту црвене руске кртоле и

вазде ми добро роди. Суле је од санске

сорте коза. Нападе ме она паса, ниједна

сорта. Такве сорте још нијеси виђа, то би

ти за пару очи извадило.

сотона, -е, ж. и м, 1. сатана, враг,

ђаво. — Био га је, вели, једне вечери у

Комуницу срио сотона, и отадер је поси

једио. Са сотонама се дружила по цијелу

ноћ а дневи је проводила ка све друге

жене, зло је људима чињела само ноћу.

2. онај који је немиран. — Нема сотоне

ка што је ова наша шарена коза, обрстиће

га и ондолен ђе се не може припет ни

чељаде.

софра, -е, ж. 1. трпеза (дио по

кућства), сто округлог облика. — Имали

смо једну софру, сви смо се окупљали

окб ње, сви смо са ње јели. 2. сватовски

или сл. свечани ручак, ручак уопште. —

Поставили су софру за десет људи. Со

фра је била богата, госпоцка.

соха и (ређе) сова, -е, ж, дуга мотка

од младог јасена или сл. која се ставља

преко сламе на кући или штали да при

чврсти кров, мотка која се подмеће под

нешто да би га држала. — Убра сам из

ваше брањевине дваес-триес соха за по

јату. Сохе мећемо на сламу на крбв. По

кри га житкијема сохама и не бој се.

сöчење, -а, с. гл. и 11. од сочит. — По

сöчењу некија Жупљана, Нико је погинуо

таман онбњен ка се скреће према Мора

кову. Најглавни поса му је био сочење

поштенија љуђи Талијанима, па потље

Њемцима.

сочит, -им, несвр. (про)казивати, от

кривати тајну, шпијунирати; потврђи

вати, свједочити. — Сваки дан иде у ми

лицију и сочи свакога што је гођ ко река

о властима. Сочила је Талијанима парти

зане, па су је послије рата обљесили.

Река је да ће сочит на суд против Јбла.

Сочио је, веле, лажно на суд, па оте да

га затворе. Сочио је покојни Јошо како

су живљели под Аустријом.

соџбина и соцбина, -е, ж. 1. сочење.

свједочење, проказивање, шпијунирање.

— Није се у рат могло живљет од његове

соџбине свија поштенија љуђи Талијани

ма, а потље је сочио Озни. 2. награда ко

ја се давала ономе ко нешто просочи, ко

свједочи, награда која је давана свједо

цима који су свједочили о границама ме

ђу имањима. — Покојни Марко је добија

за сваку соџбину ка се ко дијелио али

жито, али вино, али брава. То што му се

давало звала се соџбина.

спават, спавам, несвр. в. спат.

спаламудит, -им, свр. 1. урадити ка

ко било, урадити на брзину и неквали

тетно. — Ти нијеси ово покосио но си

спаламудио теке да се рачуна е кошено.

Спаламуди то како било, неће у сватове.

2. без аргумената убиједити (некога у

нешто) да би се што добило, зачарати,

омамити. — Спаламудили су га момци з

Града и све што је има да им је ка сво

иjeмa.

спаран, -рна, -рно топао и загушљив

од влаге. — Ове године није било спар

нијега дана од јучерашњега, није се мо

гло дисат од запаре и врућине.
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спарина и спарина, -е, ж. спарно

вријеме. — Данас ће бит изгледа велика

спарина, неће се моћ дисат. Не ради то

по овој спарини, завршићемо га заједно

потље.

спарно, прил. топло и загушљиво. —

Отвори та прозор, видиш ли како је спар

но у кућу.

спат, спим и спават, спавам, несвр.,

3. л. мн. през. спу и спавау спавати. —

Спи ка заклан, здрав је не бој се. Спу ми

ђеца сваки дан по подне. Како спиш

ноћу? Спаваш ли добро?

спач, -а, м., Hмн. спачеви смак, не

станак, зло, невоља. — Доша је спач сви

јета! Оћу ако не буде каквога спача.

Немо ме страшит спачевима.

спећ се, -чем се, свр. 1. изгорети,

смањити се печењем, горењем, прилије

пити се једно за друго утицајем топло

те. — Спекле су се оне смокве на гране,

ниједна више није ни за ракију. Све се

спекло на ву врућину, неће от фpута

остат ништа. 2. фиг. згрчити се, смањити

се и тако остати дуже времена (о ста

ријој особи). — Спекла се она баба ка да

си је држа на вериге, скорчала се и река

би е ће тако вјечито.

спешигат (се), -ам (се), свр. ликвиди

рати (се), уништити (се), изгубити (ce),

покварити (се). — Спешигала су ми ђеца

сво ćечиво, мораћу ново куповат. Ђе сте

ми спешигали она клијешта? Спешигала

је све што јб је до рука стигло.

Спешигаће се она несретна невљеста за

онијем ђететом.

спица, -е, ж, парченце танког прута,

парче танког дрвета, мали дрвени ра

жњић. — Метни мало сланине на спицу

и угрије на жар, па изи ш њом мало леба.

спицогуз, -а, м. премршава лушка осо

ба. — Ето какав је они спицогуз, али изеде

ка најдебље чељаде, а не види му се.

спицогуза, -е, ж, премршава женска

особа. — Не доводи ми у дом ону спицо

гузу, оћу да имам унучад. Иђаше с нека

квом спицогузбм, не личијаше ничему до

стожини.

сплак, -а, м, оно што је настало спи

рањем течности; toква; помије; уп.

сплака. — Не просипа та сплак, нб га уфа

ти у копању, ваљаће да се успе на расад.

Ка се Сушица спуштила, остали су по

онијама ливадама сплaкoви мутне воде.

Успита сплак ис шерпе прасадима у ко

рито.

сплака, -е, ж, подводно земљиште,

лијесто гдје се стаче вода, баруштина,

локва, вододерина; остаци помија са до

ста ШleЧНОСivili, Оно што се ČitaЧе, што

отиче а бескорисно је; остаци течности

(на дну посуде, нпр.), мутљаг. — Имам

једну долиницу испо сплаке, лијепа је за

дуван. Сплака донесе свашта на долину.

Напунила се ова рупа сплаке, што от

кише, што от сплaчина, мораћу је затр

пат. Не може се сијено косит на ону спла

ку. Остало је од вина само мало сплаке

на дно бачве, не ваља то пит.

спластит, спластим, свр. натрпати,

сложити сијено у пластове. — Спласти

ли смо све сијено. Спластите оно с лива

де доње прво,

сплачина, -е, ж. 1. помија (најчешће

у мн.); уп. сплaчине. — Дај томе гудету

сплачина, гладно је. 2. фиг. (пејор.) нека

рактерна особа, лош људски карактер.

— Такве сплaчине још нијесам видио, нft

за што се на њега не можеш ослонит. Сви

су они сплaчине, ништа им не треба

учињет. Нема онбњен чоека до сплaчине.

Поздравила те она сплaчина, нешто си ш

њим „предобар“. Вала ако ми се она

сплачина јави, свашто ћу му рећ.

сплачинар и сплачунар, -а, м. посу

да у којој се држе сплaчине, помије

(обично у богатијим породицама). — На

правио ми је Илија од оне гвоздене

бачвице фини сплaчинар. Сплачунар је

оно у чем држим сплaчине за крме, за

козу и краву.
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сплачине, -ина, Ж., мн. остаци хране

с течношћу, полије, с течношћу поми

јешана храна за стоку (свиње, телад и

др.). — Проспи сплaчине у велики казан,

ваљаће гудету. Направи мало сплaчина

овијама прасадма, лисаше од глади. Не

мој просипат сплaчине, нб их остави те

лету.

споврх, прил. поврх, изнад. — Викни

на оно дијете, čто ти га споврх трешње,

лако се може скљбкат. Ето ти краве спо

врх Присоја, али их не видиш отoлен?

сповршит, -ршим, свр. напасти с

горње стране; узјахати нападно, прити

снути, насилнички се понијети, напа

ствовати, напасти, уграбити. — Што си

сповршила ту ђецу, јеси ли полуђела,

остави их на мир! Сповршио ми је орах

кокошке и сваки дан ми по једну носи.

Кат кокот споврши кокошку, она му не

смије мрднут. Сповршио бљеше ону

малу и притиска је, а она се не смије

жива чут. Кат споврши једну зипицу,

ћаше му распонтит главу да га не зауста

висмо. Сповршио је јадну чељад, не могу

од њега ни зинут.

сподбит, -јем, свр. подухватити, за

хватити. — Сподбила дијете и оде

некуђ. Ако те сподбијем, нећеш писнут,

но се умири!

спомињат се, -њем се, несвр. сјећати

се, присјећати се. — Нијесу се спомиња

ли Гбша више нб да га није било. Старија

се треба спомињат и ради себе и ради

другија.

спопас, -нем, свp. снаћи, задесити,

захватити, напаствовати, унавидјети.

— Спопала га је тешка болес. Спопа они

кашет, оће да га отвори па оће. Чувате

се да ве не спопане она поганула е ви

потље нема лијека.

споредоват, -ујем, несвр. чинити

нешто један за другим у поретку, ради

ти исто што ради и претходник; наиз

мјенично се бавити нечим (нпр. домаћич

ким пословима, гдје је више домаћица,

чувањем стоке и сл.). — Тадер сам спо

редовала с Јошом, заједно смо и копали

и косили. Љетбе смо Јаница и ја споре

довале на Лукавицу, једне неђеље је она

била редуша а друге ја,

споречкат се, -ам се, несвр. доћи у

сукоб, у неспоразум, посвађати се. —

Нешто се споречкасмо око ђеце и о тадер

не зборимо. Грдно су се споречкали око

имања, замало што није дошло до туче.

споријечат се, -ијечам се и спори

јечкат се, -ијечкам се, свp. споречкати

се, размијенити покоју оштру ријеч: уп.

поријечат се, препоријечат се. — Око

чеса се спориjeчасте? Споријечкали су се

нешто. Споријечка сам се с Миланом, па

не зборимо.

спотакнут се, -акнем се, свp. спо

таћи се.

спотаћ (се), -кнем (се), свр. 1. под

стаћи ватру. — Спотакни мало огањ e

се пометосмо. 2. подметнути некоме но

гу да падне; запети ногом за нешто и

једва се одржати (или се не одржати)

усправно. — Спотака га је па је па. Спо

такох се о некакав скромут и умало не

падох. фиr. a. Наићи на тешкоћу. — Спо

така се из земљописа, па никако не може

да мрдне ни из другија предмета. б. под

валити. — Спотакли су га у фабрику па

су га судили, а није био крив.

справит, -им, свр. послати. — Спра

вили су, вели, паре из Америке.

справљат, -ам, несвр. слати. — Не

мöте ни ништа више справљат.

спрасна (само ж. род) бременита с

прасетом (о крмачи). — Је ли ви крмача

спрасна? Спрасна је има мјесец и по.

Спрасној крмачи дајем достатикава.

спрат, -а, м. етаж. — Са се вели

спрат, а ми смо пријед вазде зборили бој.

кућа на два боја.

спратит, -им, свр. 1. затворити сто

ку у одређену просторију или у тор. —

Спратила сам краве у појату, боим се е
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ће киша, па их не смијем оставит у обор.

Спрати краву у појату да се не смрзава

напоље. 2. фиr. ухапсити. — Спратићемо

те у затвор!

спраћат, -ћем и -ћам, несвр. затвара

ти (о стоци). — Ђе спраћете живо зими?

Оћемо ли спраћат више краве?

спрдање, -а, с. гл. им. од спрдат се.

— Спрдање је ка се неко с неким спрда,

ка се изругује.

спрдат се, спрдам се, несвр. шалити

се, изругивати се, бити груб са неким.

— Никоме се немо спрдат, прво виђи

себе. Ко се другоме спрда, спрда се нај

више себе. Не спрда се нблијепо прича!

Ш њим се ђеца по селу спрдау. Спрдали

су се Милану што је оно исприча о ујаку.

спрдачина, -е, ж. 1, спрдња, изруги

вање, груба шала. — Направисмо спр

дачину с водником, није зна ижљећ ис

кафане. Не знам га озбилнбга, све се бави

некаквијама спрдачинама. Направили

смо с Јованом праву спрдачину, неће му

више падат на памет да не задијева. 2.

неозбиљна особа. — То је спрдачина,

ништа му не вјеруј.

спрдња, спрдње, ж. 1. шала, груба

шала, изругивање, неозбиљно понашање

у послу. — Направисмо онда с онијама

момцима фину спрдњу, добро се нашали

смо. Немоте правит спрдњу, но то лијепо

копате. Направили су с њом велику спрд

њу, нема јој више изласка међу друге. 2.

брука. — То што су ми урадили велика

је спрдња, брука. Онаквом шалом напра

вио си спрдњу и от себе и од нас. Велику

спрдњу сте направили данас с том

крађом.

спрема, -е, ж. опрема. — Одили смо

у рат без икакве спреме нако оно што смо

понијели от куће.

спрема, предл. ка, према. — Čеди ова

ко ка ти сат спрема мене и прича. Зажди

спрема њега, оће да га прождре.

спртљат, -ам, свр. 1. сложити, уба

цити како било. — Спртљате робу док

тамо дођете, па ћете је тамо насложит.

Спртља паре брзо у џеп да ко не види.

2. саћи са имовином с вишег у ниже мје

сто. — Спртљали смо с планине. Спр

тљали смо са села у град.

спрцат (се), спрцам (се), свр. 1. сло

мити се падајући са каквог високог мје

ста (стијене, дрвета и сл.), стропошта

ти се, нехотице се сјурити низ какву

стрмину. — Вози полако, не спрца ми

ђецу данас. Спрцали су ауто низ Јамску

страну. Спрца се био с трешње, лежа је

по године. Јеси ли чуја е се Јован спрца

са смокве? 2. уморити се од тешког пу

та. — Што не спрца да долазимо џабе.

Спрцаће се данас она ђеца пљешке до

Подгорице. Није требало да додите, теке

што сте се данас спрцали тијама путеви

Ма.

спрчен, -а, -о смежуран (о особи),

укочен, препечен (нпр. о хљебу, месу и

сл.). — Нема од Јока ништа, иде онако

спрчен ка дух. Нећеш се, ни да јаки бог,

женит ш њом, спрчена је ка баба, али не

видиш. Поставила ни је за ручак мало

спрченбга меса и мало чорбе и то ти је

све.

спрчит, -им, свр. нагло отићи. —

Спpчи нис те долине, не знам ђе ојде.

спрчит се, -им се, свp. смежурати

се, скорчати се, смањити се; уп. сквpчит

се. — Спpчила ми се баба, нема у њу три

ес кила. Кат се исприга ова кубасица,

спрчи се и од ње не остане ништа.

спрштит, -им, свр. згњечити, згази

ти, раздробити, уситнити, уништити.

— Спрштићу мало грожђа да му провамо

мастику. Спршти ту осу. Спрштило га је

нешто на џаду. Спрштио је све прет со

ббм.

спуж и спужаљ, -а, м, пуж. — Чуо сам

да тамо у свијет ију спужеве. Веле č месо

от спужаља слатко, љеше од рибљега.

спутат (се), -ам (се) и спутит (се), -им

(се), свр. завезати удове (руке или ноге)



спуцат— србљет
459

човјеку или животињи тако да нема

слободу кретања и дјеловања; онемо

гућити. — Били су ме у затвор спутили

ка коња, свезали ми и ноге и руке, да не

могу мрднут. Спута сам краву и оставио

је на ливаду да пасе. фиг. онемогућити.

— Немаштина ме спутила, а и ја би нешто

чинио ка и остали свијет.

спуцат, -ам, свр. нагло отићи, нагло

кренути; уп. спрчит. — Ојде Миливоје,

спуца низ ову страну ка свјећица.

спучит, -им, свр. хитно отићи, сјури

пи се. — Виђе ли како Раде спучи низ

долине, ка да му је дваес година. Спучи

тудијен, нисту страну и брзо ћеш стић.

спуштат, спуштам, несвр. П. дозвоља

вати музење (о животињи која се музе).

олабавити се да може млијеко да се му

зе. — Крава га спушта одмах послије те

љења. Неће да га спушта за мужу, но га,

дати, чува за теле. Неће Шаруља да га

спушта телету, па је стално гладно, кука

ло. Н. - се премијештати се са вишег

Нl{600 НО НИЖСli.

спуштит, -им, свp. I. дати, „спусти

ти“ млијеко (о осивотињи која се музе).

— Спуштила га је крава, значи — пребо

љела је теле. Мене неће ниједна овца да

га спушти. Спуштила ми је крава варави

ну јутрбс, помузла сам више нб икад. II.

- се премјестити се са вишег нивоа на

нижи. — Спушти то дијете, не можеш га

цио дан држат на руке.

сраб, -а, м. свраб. — Србе ме руке,

боим се да није сраб. То ти је по рукама

сраб, мораш га нечим мазат.

cрадит (се), срадим (се), свр. уради

ти, завршити посао. — Срадило се овога

прољећа у Загарач фино, било је лијепо

вријеме па се могло. Срадићу ове посло

ве око сијања до Ђурђевадне а онда ћу у

бблницу.

срам, -а, м. стид, устручавање. —

Срам га је да дође, не познајете. От сра

ма није могла да се појави прет свекрву

е за њу причала свашто.

срамежљив, -а, -о који се устручава,

који се стиди, — Срамежљива су ми сва

ђеца, не би искога што узела да би их

убио.

срамит се, срамим се, несвр. стидје

ти се, устручавати се. —Дођи код мене,

што се срамиш, нијесам ти јабанац! Сра

мићете се због овога сви, ја ви кажем!

срамота, -е, ж. срам, стид. изр. живи

на срамоту а) живи да се од њега стиде;

б) живи на силу, заинат.

срамотит (се), -öтим (се), несвр. псо

вати (ce); наносити љагу. — Срамоти га

и куне, у кам затуца. Немо да срамотиш

фамељу, нб пази како и што радиш! Што

се срамотите ка двије жентураче ка се

нећете побит Грдно се срамотите што не

помажете оној сирочади, њихов отац је

вама помага ка нико. Тамо се љуцки по

веди, немо се срамотит, да кажу какав је

ови јадо Николин.

срање, -a, c. 1. гл. им. од срат. 2. фиr.

(ријетко) прича без смисла, којештарија;

лош посао. — Није то прича нб срање,

речи што паметно.

cрат, серем, несвр. 1. празнити цри

јева, избацивати измет. 2. фиг. (у љутњи)

причати којешта. — Кад му Јован рече

да не сере, Никола полуђе и пререпи га

онбм штапљугбм што носи у чобанство.

сраћка, -е, ж. 1, пролив (дизентери

ja). — Не сварише ни добро пасуљ, па на

ста сраћка цијелбга вода. 2. фиг. страх.

— Припријети му, па ћеш виђет како ће

га уфатит сраћка.

Србенда и Србенда, -е, м. и ж. одли

чан Србин, Србин са финим особинама

свог народа. — Бљеше покојни Мирко

права Србенда, код њега си мога наћ

уточиште. Није било Србенде у ве краје

ве ка што је био Миладин.
-

србљет, србим, несвр. сврбјети. —

Србе ме дланови — добићу паре. Цијелу

ноћ ме србљела ова рана, зараста ли то?

Кога срба, нека се чеше (= пословица).
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cргав, -а, -о в. сргас.

cргас, -ста, -сто који је пепељасте бо

је. — Од двоје мацади једно је црно а јед

но сргасто, ка пепео.

сpдит, -а, -о љут. — Да му мајка није

онако срдита, удала бих се за њега.

сpдит се, -им се, несвр. Љутити се.

— Срде се на мене ђеца е нећу код њих

у град. Нембте брат те зелене крушке,

сpдиће се Новица!

средопосни, -а, -ö који је у средини

поста. — У средопосну сриједу броје се

јаја за Ускрс, а раније их не ваља броит.

срезоје, -а, м. момчић (најчешће од

лила). — Пошљи ми онога твога срезоја

да ми сутра поможе брат грожђе.

сретањ, -тња, тЊе/тњо срећан. — То

је сретња мајка, сви су јој живи. Милица

је сретња друга, сви су јој се синови вра

тили здраво и весело. Сретањ ви Божић!

сретњик и (ређе) срећник, -а, м. онај

који је срећан, којега прати срећа. —Ми

јајло је један сретњик, што се вели —

сретњи нб паметни. Срећник је био тадер

они кои је има жита да израни фамељу.

сретњикање, -а, с. гл. им. од срет

њикат. — Јесте ли одили на сретњикање

невјесте у Јовице?

сретњикат, -икам, свp. и несвр. че

ститати (по)жељети срећу. — Одила

сам да сретњикам Милици вјеридбу.

Сретњика им зета кад их видиш.

срећковић, -а, м. онај који је срећне

руке, који је срећан, којему иде све по

плану и жељама. —Ма то су срећковићи,

како гођ радили, све им иде од руке.

сријемуша, -е, ж, врста траве (Alli

ит иršinum) која се употребљава (посеб

но се употребљавала за вријеме Првог

свј. рата) као храна (кувана); уп. црије

муша. — Варили смо сријемушу, није

било зеља. И сад бих се наио сријемуше

кад би ко има да ми је фино свари.

сpкање, -а, с. гл. им. од сpкат. — Има

ли данас што за сркање, не могу сваки

дан тврду јеђу!

сркат, сркам, несвр. кашиком јести

течну храну (супу, млијеко и сл.) — Фћно

срка ту чорбу, немо да речу е сpкоћčш

ка прасе. Сркау ми ђеца ове године до

бро, Шаруља сваки дан да по седам-осам

кила варевине. Како то сркаш ту чорбу,

фино јеђи!

сpкотат и сркотат, -öћем, несвр. ус

пореним ритмом кашиком јести течну

храну, пијуцкати пиће. — Ово дијете све

нешто сpкоће чорбу ка да је ситано.

Сркоћем но мало ракије и вина и то ми

је цио поса. |-

сpма, -е, ж. 1. седеф. — Има сам ле

вор са корицама от срме, па сам га дари

ва шури. 2. фиг. раскошна одјећа. — Обу

ка се вас у срму ка да ће у сватове.

сродит се, сродим се, свр. постати

сродник, зближити се. — Мило ми је

што смо се сродили с таквом фамељбм.

Чčљад се сроде једно с другијем иако ни

јесу род.

сродник, -а, м. онај који је у срод

ству. — Живи сам међу јабанбм, ника

квија сродника међу њима нема.

срођавање, -а, с. гл. им. од срођават

се. — Могли смо, вала, и бес тога

срођавања ш њима, но— би му га работа.

срођават се, -јем се, свp. и несвр. по

ста(ја)ти сродник, доби (ја)ти сроднике.

— Срођавали смо се ми и пријет ш њима,

није ни ово прво пријатељство. Срођа

ваше се они једном па разурише прија

тељство.

срп, -а, м, метална алатка (с дрш

ком) која служи за жćњијевење. — Поče

кох се српом по прсту, а мислио сам е

туп.

срубит, срубим, свр. 1. Закинути с

једне стране. — Сруби ми ови штап с

доње стране, немам ш чим. 2. Посјећи

(мноштво стабала). — Срубио сам одју



срчаница— станит се 461

трбс десет дубова. 3. фиг. халапљиво по

јести. — Ја срубих за ручак близо кило

меса.

срчаница, -е, Ж. носећа греда у кући.

— Све су греде на кућу тополове а ср

чанице су јелове, још их је покојни Ра

дован мета.

срчика, -е, ж, срж дрвета. — Ногаре

на столицу су от кошћеловија срчика,

могу надживљет сву чељад. фиг. нешто

што је најважније, срж нечега, нешто

најбоље. — Срчика наше фамилије није

овођен нб у Гропу.

ерчин се, -им се, несвр. Љутити се, ср

дити се. — Не срчи се на мене но на њу!

ставит се, -им се, свp. доћи себи, ура

зумити се, уозбиљити се. — Ставио се,

сад је то добро момче. Ништа усoвније

од ње не бљеше кад је била мала, али се

брзо ставила, и сад је најозбилнија ђевој

ка у село.

стало и стаде, -a, c. већи број оваца

у једној цјелини (не односи се на другу

стоку). — Ми обично кажемо буљук, а

понекад и стадо, то је Истб.

стаја, -е, ж. (чешће: појата) штала.

— Морам ишћерат гној из стаје. Нама је

цијело живо у једну стају.

стакат (се), стачем (се), несвр. 1. са

купљати (се) на одређено мјесто, слива

пи се (о води). — Стачу све сеоске

сплачине у ну рупу. Стаче се кишница у

бистијерну, неја да не уљежу оне балеге

с пута. Стакале су се јесенас велике воде

стија страна. 2. отакати, одливати, ци

једити (вино из колине). — Стачем вино,

оћу да испечем мало ракије. Јеси листака

вћно? Таман стаках вино, ка дођоше.

стакленица, -е, ж, боца од стакла,

обично запремине од литра. — Донијела

је, богоми, стакленицу вина и десет јаја

ка су ми дошла унучад, и вазде кад дође,

она понешто донесе.

стакнут, -нем, свр. подстаћи. —

Стакни мало та огањ, пометосмо се.

сталан, -лна, -лно уредан, моралан.

постојан, карактеран. — Буле је била ка

најсталнија ђевојка у Загарач. Сталне су

њихове ђевојке све, не бој се ти њима е

се нете поудават.

сталнос, -сти, ж, уредност, карак

терност, моралност, постојаност, по

интење. — Ништа от сталности за ђевојку

није боље. Оне су биле чувене у цијелб

племе по сталности и скромноћи.

стамен, -а, -о чврст, који је чврстог

карактера. — Милош је ка најстамени

момак данас у Загарач, на њега се можеш

ослонит да чоека убијеш. Стамена је она

жена, банћца љуцка.

стан, -а, м, 1. мјесто гдје се станује,

стан у граду. — Веле е су му купили фин

стан. 2. војна служба; касарна. — Коли

ко си био у војни стан? Позвали су му

најмлађега унука на војни стан. Живија

ху војници у станове, велики они станови

ка ови наш говедарник, 3. боравак, ста

новање, живљење, опстанак. — Нема

нама стана више овођен чим дођу они ка

кбмшије. Какав је, бобм се е му нигђе

стана неће бит међу људе. 4. неизвје

сност, нешто што је далеко (и неповољ

но) (обично у клетвама). — Стан ти за

црнб море био!

станац, станца, м. камен чији је мањи

дио ван земље а већи унутра и који је

непокретан, па се њиме не може мани

пулисати. — Оно ђе ваша кућа су станци

голи, нематеђе усадит ништа. Разбили су

они станац иза куће, али га мина није до

крајчила, остало је у земљу још. Ово је

станац, нећемо му моћ ништа, ко зна ко

лико га је у земљу, изр. (у клетви). — Кам

му станац под главу! (= дабогда немао

ничега, дабогда умро и сл.)

станит се, станим се, свр. отићи не

гдје, отпутовати (обично без своје во

ље); стићи, доћи, наћи се (обично у кле

твама и у емоционалном говору). — Ста

нио се упрах доље, на дно стране. Ста

нила се, веле, негђе у туђу земљу. Немо
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пуштит говеда е ће се станит далеко у

поље. Станила се, дабогда, до сињега

мора! Станио се у Аџове врбе. (= Морача

га однијела, Аџове врбе су врбљак близу

ушћа М. у Скадарско језеро, гдје се зау

ставе каткад лешеви утопљеника.) Ко зна

ђе ћу се ја станит до довечен. Станила

се, веле, негђе у Војводину, бежђеце.

станиште, -a, c. мјесто гдје се неко

зауставља, гдје се задржи, мјесто ста

новања. — Ђе ви је станиште кад идете

на Лукавицу? Станиште ти за море било!

станут, станем, свp. стати, задржа

ти се. — Немо ми станут на та под док

се не осуши! Оли станут мало кот старија

или се мораш одмах врћат?

стап, -а, м. специјална дрвена посуда

слична издуженој уској каци, ужој пре

ма врху, за метење масла. — Направио

ми је Милош стап за масло од јеловине.

Масло се мете у стап. Имали смо лучеви

стап, прво је масло мирисало, а потље не.

Наљеши је стап од буковине, масло из

њега не мирише.

стар, -а, м. мјера за тежину, 60 kg.

— Поћера сам у млин два стара шенице.

Стар има четири багаша.

стара, -е, ж. (супстантивизовано)

стара жена, обично стара мајка. — Еo

сам ти, стара, довео нeвљесту, да ме

више не грдиш како се никад нећу женит.

Поручила ти је стара да данас дођеш код

ње и ђеда. Не знам што ћу са старом,

неће код мене у град.

старат, -ам, несвр. постајати стари

ји. — Нете они старат заједно, раздвоиће

се. Стараћете и ви, па ћете виђет што је

старбс.

старат се, -ам се, несвр. бринути се,

водити бригу о нечему или некоме.

старевина, -е, ж, мјесто гдје су оси

вјели преци, мјесто рођења, очевина. —

Старевина великога дијела Загарчана је у

Братoножиће. Идем у неђељу мало на

старевину, мораће се почет резат лозе.

Идеш ли кад на старевину, ради ли ко

онб имање? Наша старевина, свија Рад

мановића, били су Братoножићи.

старешина, -е, ж. 1. личност која

управља неким или нечим. — Био је ста

решина над неколико стотина војске. 2.

дио имања који припада родитељима,

који се при диоби са потомцима не ди

јели већ остаје родитељима. — Најбољи

дио имања је оставио ка старешину, а

осталб је подијелио синовима и шћерима

на равне части. Подијелићемо и оно ба

бине старешине.

старешиноват, -ујем, несвр. бити

старешина, домаћин газдинства, коман

довати. — Старешинова је сам с велики

јем имањем. У нашу брегаду је ста

решиновало више Србијанаца.

стари, -öга, м. (супстантивизовано)

старији човјек, обично отац, надимак

мушкој особи. — Стари ми је амерички

пензионер, купио ми је стан у Подгорицу

од заостале пензије. -

старина, -е, ж. стара мушка особа.

— Милош је часна старина, нб су га ђеца

оставила самбГа на ону самштину. Имамо

у село неколико старина, теке све поште

ни људи.

старчеви, -ева, м., мн. стари отац и

мајка, сва најстарија чељад у кући (у пр

вом, другом и трећем кољену). — Смр

знуће ми се зимус они старчеви у ну

бечалину ако нешто не учиним да се

угрију. Мбраћу обоје старчева да водим

ко доктора.

стасит, -а, -о који је лијепа стаса, ви

сок и згодан. — Какво је стасито момче

било у ону кућу, не можеш вјероват. Ста

сита ти је и лијепа невјеста.

стаћ, -кнем, свр. подстаћи. — Бадњак

мора стаћ неко од мушкија рођака.

створ, -а, м. живо биће (без биљног

свијета). — Сваки живи створ има мјесто

које му је Бог одредио. Није тако лијепб

га љуцкога створа било ка што је била
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она Делибашић и Спужа што је одила у

Лондон на изложбу љепоте.

створење, -a, c. биће које припада

Jкивотињском свијету, створ. — Греота

ти је товарит толико на магаре, и оно је

живб створење. Неће ово створење да

претвори, ка да је дрво.

стевана (само ж. род) која носи теле

у утроби, бременита, стеона (о крави). —

Стевана крава је мирнија од јалове. Стева

ноj крави дајемо највише сијена. Стеване

су ми обије краве, око Божића се једна

тели, па ће зимус ђеца имат да сpкау.

стега, -е, ж. 1. дисциплина, стегну

тост, чврстина коју неко диктира. —

Држите ову малу под јаку стегу, данас се

свашто догађа. 2. оквир за метке од

пушке (са пет метака). — У стегу от

„крагујевке“ стаје само пет метака. Стега

се меће у пушку заједно са мецима.

стегно, -а, с. дио ноге у човјека изме

ђу кољена и карлице, бутина. — Погоди

ло га је зрно у стегно, али му није кос

пробило. Њој је једно от стегана дебље

но друга ђевојка око паса.

стеља, -е, ж. подметач под самар (не

ка врстајастука испод самара). — За са

мар овоме магарету треба направит поде

белу стељу, све су га досад самари жули

ли, набијали му садна. Замисли, Милан

метнуо магарету самар бестеље. Напра

вио сам од сламнице стељу за магаре, на

пунио сам је сламом.

стећ, -кнем, свр. зарадити, добити

| радом, стећи. — Све што овођен имамо

стекли смо су десет прсти, нико ни

ништа није дарова. Стека је у свијет ве

лико богаство и сат помаже племе.

стечан, -чна, -чно који стиче, који је

радан. — Стечна су сва Конина ђеца, они

нете остат гладни.

стечевина и стечевина, -е, ж. оно

што је стечено, што није наслијеђено.

— Она доња ливада је моја стечевина,

није ми од оца остала но сам је купио.

стид, -а, м. срам, устручавање. —

Стид ме да пођем ко тетке е нијесам био

више от по године. Нека их буде стид и

срам от свијета кад образа немау!

стидан, -дна, -дно 1. који се стиди,

који је стидећ. — Стидна су јбj ђеца, не

би узела што из кога да би их убио. Стид

на ти је ова мала, научи је да буде сло

боднија. 2. од којега се устручавамо,

угледан, уважен. — Доде ми стидни го

сти сутра, морам заклат једнога од овија

брава. 3. који се скрива, који је за криве

ње, за који се не жели да буде виђен:

стидне длаке, стидне бубуљице /= знаци

младалачког зрењај итд.

стидећ, -a, -е који се стиди, који се

устручава, срамежљив. — Стидећа су ми

сва ђеца, не би от кога што узела да их

убијеш.

стијење, -a, c. 1. камењар. 2. врпца

или платно које служи као фитиљ на

свјетиљци (малој плеханој лампи, прими

тивном уређају од посуде, уља и врпце

односно платнене траке и сл.). — Мрсно

ти је ово стијење, зато неће да гори. Сти

јење је они фитиљ што ми начинимо кад

нема правбга.

стијецат, стијечем, несвр. в. стицат.

стијецат се, стијецам се, несвр. пога

ђати (се), угађати (се) (о сновима). —

Мене се стијечу снови ка у амин.

стима, -е, ж, част, чашћавање, дочек.

— Мене је доста стиме ако лијепо по

причамо. У ту кућу вазде је чоек мога

наћ стиму и сваку лијепу работу. Не мож,

брате, од њихове стиме да се одбраниш,

нечим те морау частит.

стимавање, -а, с. гл. им. од стима

ват. — Нема ти код њих стимавања ка

ово код нас, но свак своју плаћа.

стимават, -јем, несвр. 1. чашћавати,

дочекивати. — Љубостимаваше свакога,

не разликоваше оне кои не заслужују.

Стимаваше ли те што у пријатеља, јесу

лите лијепо дочекали. Стимаваше ме, бо
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гоми, обилато — и јелом, и пићем, и ли

јепијема ријечима. 2. процјењивати. —

Јесу ли ти из монопола стимавали дуван,

и колико су ти одредили кала?

стиман, -а, -о који хоће да части, ча

збен, — За дочекљиву кућу се каже с сти

мана кућа. Стимани су они ка поиједни,

од њих се не може нечашћен поћ.

стиманик, -а, м, 1. човјек који ужива

гостопримство, мушка особа која се го

сти. — Био је и он једанпут овођен сти

маник, нб је, изгледа, то заборавио, а до

бро смо га стимали. 2. мушка особа која

је гостопримна, која чашћава, која

„стилаје“. — Стиманик је Душан ка по

иједан Загарчанин, нико иж његове куће

није поша нестиман. -

стиманица, -е, ж. 1. женска особа

која је гост, која се гости. — Данас су

ми све комшиске жене биле стиманице,

син ми је писа да је дипломира, па сам

их стимала. 2. женска особа која је го

стопримна, која чашћава, „стимаје“. —

Стиманица је Мируна — нема јој друге,

никога да ја знам није пуштила из дома

а да га није стимала.

стимат (се), -ăм (се), свр. частити

(се), дочекати. — Оћемо ли имат чим

стимат госте? Стимаше ли те чим прија

тељи? Ако дођу, стимаћемо их кафом и

ракијом, и бог те веселио. Стимали смо

се добро кот Пећа.

стиска, -е, ж, тјескоба, тјеснац; ме

теж, недостатак нечега, сиромаштво.

— Уфатио ме у ову стиску кад немам

ђа(в)оље паре да му врнем. Цијеле зиме

смо били у велику стиску и нужду: ни

брашна ни сијена. Притиснуо народ, чудо

свијета, права стиска. -

стицат, -чем, несвр. 1. зарађивати,

стицати, добијати. — Све што је, кука

ла, стицала цијелога живота сад јб је про

пало. Стицаће га та ђе гођ бидне, ништа

му се не бој. Не стиче се имање тако како

ти радиш, мора се зарађиват и штеђет, а

не само просипат. 2. подстицати. —

Рано ујутро на Божић рођаци, обично

момци, долазе и стичу бадњак.

стог, стога, м. купаста хрпа сијена

или сtate, čaojeвено сијено или слама. —

Имали смо на Почкаље неколико стогoвa

сијена, па смо га продали једноме Брђа

нину е га нијесмо могли износит. Изело

ми је живб зимус све оне стогове што

смо их имали на Почкаље.

стога, 1. везн. због тога, зато. — По

свађала су им се ђеца па су се стога за

крвили. 2. речца бити у могућности, би

ти у снази. — Јесји ли стога да дожиčučilц

онб сијено с Почкаља. Нијесам ти овија

дана стога ни за што, нешто сам стално

| ка сломљен. Оће ли бит стога оно дијете

да донесе онблiћку котарину грожђа?

стогрла, -е, Ж. халапљива и причљива

женска особа. — Никако се ти не можеш

надгорњават ш њом, она је, јадна, стогр

ла, једна глава а стотину језика.

стожина, -е, ж, дрвени стуб око ко

јега се садијева сијено или што друго у

стог, остоже. — Иструнула је она лањ

ска стожина, дати је нијесмо на вријеме

убрали. И оно је стожfiна што се меће на

гумно, око чеса се врти коњ што врше.

Она стожина што сам је таономланик

убра у Перове багреме и што сам је доље

нагорио може издржат још коју годину.

стокупљевина, -е, ж, лоше друштво,

група особа лошег Карактера, неморалне

особе, балафуpдија; уп. пестокупљевина.

— Све ми доводи некакву стокупљевину

у кућу, ни знам ко су ни окле су. То није

била војска но некаква стокупљевина.

столовач, -а, м. специјална столица,

троножац са лучним наслоњачели. —

Ђед се не миче из столовача, ćеди и раз

мишља. Направио је столовач откошће

ловине. Даска на столовач за čеђење

мора бит изједна.

столовача, -е, ж. столица с наслоном

домаће производње, нешто је мања од

столовача. — Стриц ти је правио столо
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ваче и продава их је у Град, о тога је

живио. Седи на столовачу, љеше ти је нб

на та троножац.

стомак и штамак, -а, м. стомак, же

лудац. — Заболио ме био добро стомак,

па сам пио оне јаке ракије, и преста ме

бољет. Аперисали су му нешто на шта

мак. -

стопа, -е, ж. 1. отисак стопала; мје

ра за дужину (око 25 cm). — Нема тун

дваес стопа земље. Метар је више од мо

ћја пе стопа.

стопаница, -č, ж. супруга (у стилској

функцији: она која прати мужа, иде у

„стопу“ за њим). — Имам стопаницу,

ваља царева града. Оста си бе стопанице,

жа ми је! Бе стопанице чоек је вазде не

уредан. Ожени се Анђелијом, биће ти

права стопаница. Довео је стопаницу

упрах из Васојевића.

стопник, -а, м. путељак између су

сједних имања (или кроз једно имање),

којим лiогу пролазити само људи, не и

стока); уп. сустопица. — Између нас и

Сава има стопник, али тудијен живб не

може пролазит. Можете пролазит само

онијем стопником поред ливаде. Иди

стопником, немо да газиш траву.

стотинаш, -а, м. старешина јединице

од сто људи у старој црногорској војсци

(командир чете). — Наш стотинаш на

Брегалницу био је Савеља Николин, није

било бољега командијера од њега.

страва, -е, ж. страх, лудило (врста

болести). — Страва је и погледат у ону

висину а некмоли се припет до врха.

Нешто се разболио, па му је једна вида

pица скидала страву.

стравит (се), стравим (се), свр. пре

пасти (се). — Стравило се то дијете од

нечеса, ништа му друго није ја ти јенчим.

Кад гођ дође, страви ђецу. Нешто га је

стравило, па је полудио. Никат се тако

нијесам стравила ка ка сам одила једно

јутро Комуницом.

стражарчит, -арчим, несвр. стража

pити, чувати. — По цијело љето само

што стражарчи дињак, све се бои е ће му

га неко побрат. Поса ми је да поноћи

стражарчим фабрику.

страмац и страмац, -а, м. душек. —

Страмац и душек, то ти је истб. Имау они

страмчеви дебели на које је фино спават.

странски, -а, -б који припада стран

цима, који потиче од странаца, који није

домаћи. — У говедарник имау све оне

странске краве, дају га млого више од

овија нашија. Продава је некакве стран

ске машине па су га затворили.

страћара, -е, Ж. неугледна кућица, ко

либица: кућица за стоку. — Очисти ту

страћару, не може се у њу уљећ, ćyтра

ће ти доћ одива. Подига сам мало стра

ћаре ус појату за крмад.

страћарица, -č, ж, дем, од страћара.

— Начинио је страћарицу бњен близо

града, па оте да му је сруше. Живе четво

ро у једну страћарицу, тун ништа не

може стат.

страћит и стратит, -им, свp. брзо, на

гло, често улудо утрошити, потрошити

непаметно. — Страћио си оне паре што

смо ти послали ка да имамо банку. Све

паре што је добила от сина из Америке

стратила је ни у што,

страхота, -е, ж, ужас.

страшило, -a, c. 1. мотка пободена у

њиви, обично у виду рогља или крста, на

којој су дроњци — како би се плашиле

птице и животиње, да не насрћу на

усјев. — Направио сам страшило од јед

нога колца и онија твоија старија гаћа. 2.

нешто од чега хвата страх, ругоба. —

Видио је мали јутрбс страшило што иде

путем. 3. страва. — Страшило је оно што

су учињели с ониjeма на Крново, побили

су их недужне.

страшљивац, -ивца, м. плашљивац.

страшљивица, -е, Ж. Плашљивица.
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стрв, стрви, ж. и стрва, м. 1. мјесто

гдје се неко или нешто може наћи, осо

бито у изразу: Нема му стрви (= не зна

се камо се дјенуо), а односи се и на чо

вјека и на предмет. 2. остатак човјека

или животиње, леш, стрвина, али само

у изразима: Стрви ти се не виђело! Стрв

ти се не наша, дабогда! Нигђе му се стрва

не виђело!

стрвина и стрвина, -е, ж. 1. цркоти

на, крепала животиња. — У ни шкрип у

Гођене бљеше стрвина од нечије овце,

изгледа је давно упала и тун цркла. 2. фиг.

слабо покретна, непокретна особа, сла

бић. — Виђе ли како она стрвина од Јоша

нападе онога Блажовога момчића.

стрводер, -а, м. 1. стpвинар. — Вук

је стрводер, он кад је гладан ије и какву

стрвину ако је нађе, али више воли да по

коље браве. 2. фиг. зла, немилосрдна осо

ба. — Какав је они стрводер, ако му на

вријеме не вратим дуг, потље ме може

скупље кбштат.

стрекнут и стрекнут, стрекнем, свр.

уплашити се, препасти се. — Стрекнула

ми је кобила од нечеса, замало што не

преврну тoвaр. Неће Владо стрекнут ни

од једнбга Црногорца, никога се он не

бои. Само му немо стрекнут ако ти за

пријети, и не бој се фиг. а изненадити

се и направити гест преплашености. —

Стрекнуо сам кат чух нешто у грм. Сви

смо стрекнули кад смо га виђели крваво

га. б. испрепадати се и од тога изгубити

разум. — Стрекнуо је ео некб доба, нити

бијели нити црни, рекло би се е шенуо.

стрелица, -е, ж. стријела (међутим,

супституцијом, значење лексеме се од

носи на неку болест која „простријели“,

која нагло умори). — Нека је, стрелица је

погодила мајци! [= дабогда се тешко раз

бољела). Стрелица га у нбс згодила! (=

дабогда га заболио нос, дабогда га ухва

тила тежа болест носа, уста, дисајних ор

гана, итд.)

стрефит, -им, свр. погодити; нагло

умријети, нагло црћи. — Стрефило га је

срце, ни грома није чуо. Смањи мало

пöса да те не стрефи кап!

стреха, -е, ж. испуст крова преко зи

да (обично 40-60 cm); уп. капавица. —

Душан кад је покрива ову кућу доста је

напуштио стреху, па се не кваси зад кат

пада киша.

стрецање, -а, с. гл. им. од стрецат.

— Знам ја његово стрецање, не боим се.

Какво је то стрецање и вриска!? Било је

тун стрецања и онија што се јуначе.

стрецат, -ам, несвр. 1. плашити (ce),

препадати (ce) (што се манифестује по

кретом тијела, нпр. при изненадном пуц

њу и сл.). — Не стреца ти од њега кад га

видиш, чува се ка ти прилази мучке. Кад

је почела пуцњава, сви смо стрецали, али

смо се потље навикли. Не стрецам ја о

те твоје граје, но се умири. Што стрецаш,

кои ти је ђао! Не стреца, нете овођен

бомбардоват! Све у сан стреца, можда

снијева нешто тешко. 2. изражавати

љутњу (ријечима и покретима). — Не

стреца ништа, то ти је такб. Што стре

цаш, ка да те кољу муве коњске! Ништа

не стрецај, нијесмо ти ми криви. Не бре

ца и не стреца, е ћу те пререпит овијем

штапом! -

стрж, -а, м. стршљен. — Сваке године

се стржеви наваде на нашу кућу и пот

тиглама праве осињак.

стрига, -е, ж, вјештица; уп. стpигна.

— Не пуштајте ону стригу у кућу да не

урече ово дијете.

стригна, -е, ж, љута, зла, оштра

женска особа; вјештица; уп. стрига,

стригоша. — Ако ми ону стригну дове

деш у кућу, ја ћу негђе бљежат. Чули ти

ону стригну како ćерпаше на Мируну?

Ћут, стригно једна! Умири ону стригну!

Ако игђе има стригне у наше племе, онда

је то она!

стригоша, -č, ж. оштра женска осо

ба, језикоша: вјештица; уп. стрига,

стригна. — Не могах од оне стригоше Јо
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ванове ниједну прозборит. Урекла га је

стригоша са дна поља те се помамио.

стрижа, -е, стрижење оваца, скида

ње вуне с оваца; вријеме када се овце

стригу. — Стрижа оваца ми је најмрзни

поса. Оно је, некако, чини ми се, било у

стрижу оваца, око Ђурђевадне.

стриза, -е, ж. одсјечени, одвојени дио

нечега (платна, земље и сл.). — Напра

вила је рашу од стриза што су остале од

онија аљина ђевојкама. Купио је једну

стризу од оне велике ливаде, требаће му

за купус и лучњак.

стризица, -č, ж. издвојено парченце

нечега (платна, земљишта и сл.). —

Ушила сам стризицу у пас од гаћа да их

мало проширим. Одвојио сам једну стри

зицу баштине за смокве.

стријела, -čле и стријеле, ж. стријела

(међутим, супституцијом се дошло до

др. значења, па стријела значи тешку,

опасну, оштру болест); уп. стрелица. —

Стријела ти их згодила свако ка су она

ква! [= нека ти сва, дјеца, помру). Стри

јела те у дроб погодила! (= дабогда се

разболио од тешке болести у области тр

бушне дупље)

стрико, -а и стрико, -а, м. стриц,

(хипокор.) чико, именовање старије осо

бе из уважавања. — Да ми је стрико

Мијо једну нову књигу. Пита ме један

стрико јутрбс, не знам га, јесте ли

довечен дома.

стрина, -е, ж. 1, стричева супруга. —

Милисав ми је стрица његова жена стри

на. 2. фиг. млитава, неспретна особа. —

Живни мало, што се вучеш тудијен ка

стрина!

стрић (се), стрижем (се),

подшишавати (се); скидати вуну (или

длаку) с коже. — Код нас се бвце стрижу

око Ђурђевадне. Ја моје овце стрижем

машином а не ножицама.

стрицкат и штрицкат, -ам, несвр.

маказама резати захватајући мало оно

несвр. ,

га што се реже (нпр. косу). — Рекла сам

ти да ми мало поткратиш косу а не да ми

је стрицкаш са сваке банде.

стрицнут, -нем, свр. остpићи сасвим

мало, маказама мало одрезати. —

Стрицни ми мало ножицама косу што ми

вири иза уха.

стричан, -а, м. старија особа (одми

ла). — Рече ми данас у Град један

стричан да те познаје, а није ми каза како

се зове.

стркнут, -нем, свр. одстркнути:

утећи, журно поћи; уп. стpћ. — Стркну

ла је једна стркотина о тога камена ова

мо. Стркнула је негђе у свијет, нико не

зна ђе.

стркотина, -е, Ж. 1. парче нечега што

је експлодирало, Парче које је стркло при

експлозији или јаком удару, настало рас

прскавањем. — Ударила ме стркотина от

камена ка сам минава, умало ми око не

изби. Замало ме не закачи стркотина од

бомбе. Убила га је стркотина од гранате.

2. фиг. невоља, несрећа, неугодност,

нешто непријатно што човјека задеси

непажњом, али без његове кривице. —

Закачиће те некаква стркотина, не

дружи се ш њима! Чува се Милева раз

говбра — може је чесова стркотина за

фатит. И мене је четресосме закачила

стркотина.

стрмац, стрмца, м. оштра косина на

узвишењу, јака стрмен. — Боље идите

около нбуз ови стрмац, уж њега нећете

моћ ижљећ. -

стрмекнут (се), -екнем (се), свp. стp

моглавице (се) стропоштати, срушити

(се), бацити (се) низ провалију. — Стр

мекнуо сам се с крова, умало не погибох.

Низ Јамску страну је стрмекнуо један

брупац, зауставио сč изнад Јаме. Стрмек

нуо сам ти лопту нис те долине, па ти

сад иди и тражи је, досадила ми је више

твоја ћишкапа. Замало се не стрмекнух

низ ону страну више јаме.
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стрменица, -е, ж. стрмина. — Не

може се низ ову стрменицу шљећ беш

чуда.

стрмоглавице, прил. главом окренут

наниже. — Сутуриса се стрмоглавице

низ ону страну, једва је оста жив.

стрн, стрни, м. земља са остацима

пожњевених стабала пшенице, ражи и

др. сл. житарица, стрњина. — Нијесам

још гарио ону стрн на Подоље, а бих да

усијем тун мало јарика. Ишћера ми краве

са стрни Веселин да му не поарау зеље

на ну долиницу до стрни.

стрни, -а, -б који се односи на пшени

цу, раж и сл. жита. — Јесте ли сијали

што стрнб јесенас?

стрњика, -е, ж. земља са остацима

стабала жита (пшенице, ражи и сл.),

стрњина. — Проз стрњику овудијен има

и траве, наће магаре да чупне, па га

свежи тун.

стрњина, -е, ж, њива са које је по

жњевено жито (пшеница, раж и сл.). —

Ону стрњину у Трнове рупе ћу да узорем

и да усијем мало репље за јесенас.

стрњиште, -a, c. њива на којој су

остаци стабала жита, стрњина, стр

њика. — Проша сам прео стрњишта и

увалио се на неколика мјеста у глиб.

строит и штроит, -öим, несвр. интро

јити, шкопити; уређивати; постројава

ти, увјежбавати. — Марвени доктори

нете да строје без некција. Веле да ве у

војску добро строје они каплари. Сутра

ћу да штрђим овога вепрића. Добро су не

штроили у стару војску.

стрћ, -кнем, свр. 1. одстркнути; уп.

стркнут. — Стрка је од њих до нас велики

комат камена, а далеко смо преко сто ме

тара, 2. нагло отићи, утећи. — Стрка је

нисте стране ка зец. Стркнули су негђе,

нема их дома. Немо да стркнеш ђе от

куће, нб ме чека!

струга, -е, ж. 1. врата која затварају

обор за стоку. — Отвори стругу е ћу да

ућерам овце. 2. (ређе) вријеме када се

прије подне догони стока са паше; уп.

попас, попасак. — Послије струге ћемо да

нижемо дуван, унутра ће бит ладовина

љеша но за овцама.

стругнут, -нем, свp. брзо утећи; од

бјећи. — Чим су оčетили да их виђех,

стругнуше нис те долине.

струк, -а, м, 1. стас. — Дебео је у

струк ка бременита жена. 2. танка млада

биљка, танка и висока биљка међу више

њих. — Посадила сам свега неколико

струка купуса, ваљаће зимус. Поарала је

крава неколико струкбва умертина

онођен на ћошак ливаде.

струка, -е, ж. сукнено платно које су

Прногорци носили као огртач, а служи

ло је и умјесто ћебета, шаторског крила

и сл. у ратовима. — На струку се могло

и лећи њом се покрит. Струке су се уви

јале ка данас шаторско крило, и носиле

су се прео рамена. Сваки црногорски вој

ник је мора имат струку, она му је била

и огртач, и простирач и покривач.

струлит, -им, свp. иструнути, сатpy

нути. — Струлило је воће ове године от

кише, фиг. уморити се ишчекујући, раз

бољети се због непостојања услова за

живот. — Струлили смо зимус у стан

код Милоша, нигђе нијесмо излазили.

струма, -е, ж, гушавост. — Разбољела

се била Јаница от струме, својо је грло

било отекло, а сад је, да је бог, добро.

струнит се, струним се, свp. и несвр.

1. добити јаке болове усљед напрезања,

нпр. добити килу. — Струнио се ови коњ,

али не видиш, опучили сте га товарима.

2. добија)ти црвенило на кожи таре

њем дјелова тијела (нпр. код дјеце). —

Струнило ми се дијете, све су му шклоп

ци скочили између нога.

струнут, -нем, свp. иструнути.

струња, -е, ж, длака (на ногама, ру

кама и сл.); уп. руња. — Цијеле ноге су

jбј покривене густом струњом.
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струњав, -а, -о који има пуно длака

на тијелу (одн. његовим дјеловима), дла

кав. — Струњав је по плећима ка мајмун.

струц и штруц, -а, м. хљеб у векни,

векна. — Мећу у замрзивач струцове за

потље, не могу сваки дан да иду за леб

у пекару. Ео су и у село почели да купују

штруцеве, нете да печу леб кући, ове су

се жене погосподиле. -

стрцат, -ăм, несвр. 1. посипати во

дом, тј. мањим количинама течности,

капима. — Мама, реци Мију, све ме стрца

водом! Стрцам ови дуван дако мало

овлажи. 2. мусти по мало овцу, козу, кра

ву (у вријеме када имају мало милијека).

— Не музем је сад, нб је само стрцам,

нема варевине.

-

стрцкат, -ам, несвр. (на)сипати по

лало течности, посипати капила или

мањим количинама воде. — Немб да га

стрцкаш водом, не ваља се! Млади расад

мораш стрцкат свако јутро водом док

ојача. Ка смо се купали, стално ме стрц

кала.

стрцнут и штрцнут, -нем, свр. 1. на

сути малом количином течности (обич

но воде). — Стрцнуо ме нечим ћирикавац,

виђи ми нешто ка вода на руку, 2. полу

сти сасвим мало млијека од краве, козе

и сл. (у вријеме када лилијеко пролази или

сл.), помусти реда ради; уп. брцнут. —

Стрцни ону краву да га не запрагне. Од

свија оваца штрцнула сам ево ову шољи

цу. Стрцни ону козу, дако да за ово ди

јете. Стрцнула сам јутрбс овце, запражу,

за неђељу га неће имат ни капи.

стубе, стуба, ж., pl. t. мердевине; сте

пенице, степениште (све што има сте

пенице и служи за успињање). — Донеси

ми стубе, оћу да се попнем на шљеме. У

кућу држимо стубе, вазде има понешто

да се метне на таван. Попни се на јабуку

стубама, не можеш овакб. На горњи бој

се пењу каменијама стубама.

стублина, -е, ж, љевкасто удубљење

у земљи, понор, веће љевкасто удубљење.

— Проз ону стублину у Поноре ка су

кише иде вода и веле утиче у ријеку која

је испод Загарача и извире на Вучи сту

денац. У Слатину сам чуо ђе они бадањ

за воду код млана зову стублина. У За

гарач су стублине понори.

студ, -и, ж. студен, хладноћа. — Те

године бљеше велика студ, а не бљесмо

набавили дрва, па се имасмо посмрзават.

Уфати ме некаква студ изнутра. Како

дбђосте по ној студи.

студен, -а, -о хладан, изр, ками студе

ни ништа, баш ништа. — Ками студени

му је донијела у дом (-- није му ништа

донијела осим невоље и несреће). Није

од умертина оста ни кам студени, све су

поарале Пećöве краве. Добила је и о дома

и од рода ками студени. Ками ти студени

били у влицу! (клетва)

студен, -и, ж. хладноћа, мраз, смрзли

ца; уп. студ. — Овакве студени ни нај

стари не памте у Загарач. Била је те зиме

у Загарач велика студен, људма је поли

сало живб од глади.

стужит се, стужим се, свр. осјетити

мучнину, имати нагон за повраћање, јако

забољети. — Стужило ми се од оне ва

ренике јутрос, мора да се била оштетила.

Не пи толико воде на ште срца, стужиће

ти се од глади. Стужи ми се синбћ од

некаквија поганија Јовановија причма.

Ударио ме ногом док ми се стужило.

стумбат (се), -ам (се) и стумбам (се),

свp. стропоштати (се), сјурити (ce),

откотрљати (се) наниже. — Код Гођена

се једне године стумба с камионом, ума

ло што није погинуо. Што то камење не

стумбаш низа страну но се ш њим

носиш? Пала је Анђе, стумбала се с

крушке и сломила је руку.

ступ, -а, м. камена или дрвена посуда

за ситњење зрневља и сл. ударањем у зр

невље које се налази у издубљеној каме

ној посуди; уп. ступа. — Пријед су били

они ступови у које се „мљело“ жито,

умертин туцањем, умјесто у млин.
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ступа, -е, Ж. камена или дрвена посу

да у којој се туцањем ситни жито или

што слично, уп. ступ. — Имали смо сту

пу што је био провpтио још покојни Нико

у ову литицу, па је пукла од минавања

ка смо дозиђивали кућу. У ступу се ту

цањем ситни жито, то се радило пријед

ко није има ждрмње.

стура и штура, -е, ж, врста барске

биљке, служи као простирка стоци или

за покривање штала. — Бљеше покрио

кућер за пса стурбм што је доћера из

Зете. Ништа од живога не ћје штуру.

су, предл. c(а) (старији облик, али че

сто у употреби). — Доша је су четири

друга.

сублизо и сублизу, прил, доста бли

зу: приближно. — Они су сублизо, очеви

су им браћа о тетака. Испека сам сублизу

триста кила ракије, и сву смо је јесенас

и зимус попили.

сувара, -е, ж. (ријетко) сува, мршава

женска особа. — Ђе нађе ону сувару

божу да се ш њом жениш?

суварак, -арка, м, 1. врста розог гро

жђа. — Побра ми је неко они суварак на

президу више куће. Од суварка никад не

правимо вино. 2. плодови (биљке) који су

се осушили, сува гранчица дрвета, сува

трава (која се, обично, не коси). — Нема

на умертин ништа без мало суварка. По

купите они суварак од грожђа. Покупи

мало сувaрaка да наложимо. Суварци от

шуме на(ј)боље горе.

суват, -а, м. страна или пристранак

гдје има помало траве за стоку, мање

плодна површина, површина која се не

обрађује. — Поћера краве на суват горе

у Гођене, дако нађу што да чупну.

сувогуза и сувогуза, -č, ж, мршава

женска особа. — Дако доведеш ону су

вогузу у кућу! Уфатила се с некаквијем

сувогузама. Нека ти, сувогуза, причма!

сувогузас, -ста, -сто мршав. — Нешто

ми је Миле сувогузаста. Удри кучку су

вогузасту! Сувогузас ли си, јадо.

суводо, -ола, м. улегнуће у страни ко

је је без воде. — Про суводб извише По

врхпољине је некад био поток, па је про

па у земљу. |-

сувомеђа, -е, ж, немалтерисани зид,

тј. зид направљен без употребе ичега

осим камена; уп. међа 2. — По Загарачу

су пријед све куће биле сувомеђе, а сад

се зида помоћу малтера и клака. Проз ону

сувомеђу зими фијуче вјетар.

сувомеђина, -е, ж, кућа озндана од

камена без употребе малтера; зид, пре

зида, међа од камена (без малтера). —

Живи онако у сувомеђину, али има доста

дрва. Преграђене су ми баштине нека

квбм сувомеђинбм.

сувомразица, -е, Ж. врло хладно суво

вријеме; уп. голомразица. — Бјеше уда

рила некаква сувомразица да цркнеш од

Зиме.

сувоњав, -а, -о мршав. — Ко бљеше

они сувоњави момак што дође синбћ с

- Љубом? Милије су ми оне бутрасте нб

сувоњаве ђевојке, сувоњаве ми се чине

болесне.

сувоплетник, -а, м. мршавко. — Уда

де се за онога сувоплетника ка да није

било здравога момка.

сувоплетница и сувоплетница, -е, ж.

(дјелимично пејор.) мршава женска осо

ба. — Ако ми доведеш ону сувоплетницу

у кућу, сели се ш њом ђе знаш. Веле е

су ове сувоплетнице вруће од дебелија.

сувота, -е, ж, просторија која је за

штићена од кише и влаге, затворена (и

покривена, просторија. — Живб ми је ци

јелу годину у обор, напоље, морам му на

правит мало сувоте за зимус, какву појати

цу, нб немам од чеса. Твоја су ђеца у су

воту, а мој син ради наизван, зидар је.

суврс, -сти, ж, истогодишњаци, испи

сници. — Од моје суврсти више нема ни

кбпа живога, сви су поумирали. Она је

била сувре с Костом, али (= или) годину

млађа.
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сугреб, -а, м. мјесто на тлу које је

изгрeбао пас (шапом), сматра се да до

носи несрећу ако се на њега стане (онај

који то учини умријеће или се разбоље

ти, или полудјети). — Што ти је јутрбс,

да нијеси ста на сугреб на зору?! Ка се

стане на сугреб, чељаде се или осраба

или разболи. Ако нагазиш на сугреб,

нешто ће се страшно с тобом десит.

суд, -а, м. 1. посуда. — Немам ове го

дине доста суда за грожђе, јесу ли ти за

фатне све бачве? Чим оперем суде по

ручку, ето ме ко тебе. 2. институција у

којој се суди. — Овођен је пријед сто го

дина био племенски суд, а великосудија

кот књаза је био поп Ристо. Дали су га

на суд е је, веле, укра нешто испреду

зећа.

судилиште и судилиште, -а, м. (ри

јетко и арх.) мјесто гдје се некада судило

кривцима (на отвореном простору), су

ђење, колективно кажњавање. — Напра

више судилиште, свак је свакога напада.

Загарачко судилиште је било на Петро

вач.

судолица, -е, ж, пристранак са улег

нућем попут дола. — Идите прао усту

судолицу и ижљећ ћете на њихову бра

њевину.

суждребица и суждребница, -е, ж.

(пејор.) гломазно, крупно чељаде, особа

која није на цијени а крупна је. — Замало

се не побих с оном суждребницбм нева

љалбм, а осрамотио бих се. Зар не нађе

боље друштво нб се дружиш с оном

суждребицбм?!

суждребна (само ж. род) оплођена,

носећа, бременита (о кобили или мага

рици). — Суждребна ми је кобила, па је

не смијем товарит.

суженица, -е, ж. мушка особа са

женским особинама, слабић, кукавица. —

Нећеш, чоче, ту ђевојачку вилу дат за

ону суженицу!? Те је она суженица от

Шöга! Не помињи ми суженицу ону, сти

дим се што ми је рођак.

сузбрат, -а, м. свједок, кум при бра

тимљењу. — Ја сам им био сузбрат ка су

се побратимили. И сузбрат се цијенио

исто ка побратим.

сујмат, сујмам, несвр. сумњати. —

Сујмам да ћеш моћ. Сујмаће у тебе, не

иди.

сукат, сукам и сучем, несвр. 1. зави

јати, увијати, засукивати. — Сукаш ли

то питу за вечеру? Сукала сам јутрбс

питу од јабука и јуфке. Ђед не ради

ништа нб по цио дан суче брке. 2. фиг.

нагомилавати године, старити. — Оста

ла је у ну бечалину да сама суче године,

није се никад удавала. 3. бити љут, ма

хати главом у знак љутње (о волу или

крави). — Што но суче во роговима, при

пази да не нагрди ову ђецу.

суклата и суклета, -е, ж, неспретна

особа, особа грубог изгледа; шаљивчина,

комедијаш. — Каква је ова суклата божа

од Милана! Покојни ђед је био суклата

от чељадета, вазде је одио и вазде прича

ка да се спрда. Ко ти бљеше синоћ она

суклета женска с тобом, за главу те

бљеше претекла у висину? -

суклатасlсуклетас и суклатас/су

клетас, -ста, -сто крупан и неспретан,

несмајан, незграпан. — Некако је сукла

таста и мушкобањаста, муж јој није ни

до рамена, ђе је нађе, фала богу.

сукљат, -ам, несвр. нагло излазити,

нагло (се) пробијати (обично о пламену

или диму). — Ка смо стигли, ис појате су

кљаше плам три метра у висину, ништа

нијесмо могли спасит. Зачепио се ди

мљак те сукља дим исфуруне.

сукнен, -а, -о који је направљен од

сукна. — Пријед смо сви носили сукнену

робу.

сукно, -а, с платно саткано од вуне.

— Више нико от сукна не крби ођела, сат

сви купују штоф.

сукнут, сукнем, свр. нагло избити,

нагло кренути. — Чим сукне плам ис
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Клачнице, рачуна се е клак скоро ис

печен. Сукнуше на њега једнога троица,

да није има левор, ко зна што би му

учињели.

сукратит (се), -атим (се), свp. скра

тити (се), ускратити, спријечити. — Ка

да се нешто сукратио. Сукратио бјеше

гаће до кољена. Сукратили су му сва пра

ва. Сукратише ни све.

сукулента, -е, ж, крупна, висока и не

зграпна особа. — Каква је она сукулента

од Мируне, не може уљећ у кућу колика

је. Виде је била права сукулента, виша је

била от коčга гођ оћеш момка. Колика је

она божа сукулента од Мира!

сулундар, -а, м. плехана цијев кроз

коју пролази дим из пећи напоље или у

димњак. — Очистила сам јутрбс сулундар

од овога шпорета. Сулундар је она тенећа

што води дим ис фуруне на петар или у

оџак, ко га има.

сумајсторица, -č, ж, лош мајстор. —

Не да да ти прави бачву она сумајстори

ца, неће ти држат ђаољу кап. Сумајсто

pица је он, све узме да ради а ништа не

умије. Немо да ти секиру клепље она су

мајсторица, не зна он ништа.

сумачас, -ста, -сто луцкаст, непаме

тан: неспретан. — Сви су у кућу некако

сумачасти, не умију чељаде дочекат како

ваља.

суминут (се), -инем (се), свр. 1. проћи

поред или мимо некога или нечега. — Су

минули су сватови оне куће у Миогоски

обер. Нијесам очекива да ћете суминут

моју кућу, нијесам то заслужио. 2. доћи

у неспоразум, у сукоб (вербални). — Су

минуо сам се нешто ш њим, не зборимо

čo некб доба.

сумлатина, -е, ж, непаметна, приглу

па, луцкаста особа. — Али немаш с ким

да се дружиш нб си наша ону сумлатину,

од њега ништа не мож научит.

сумљат, сумљам, несвр. в. сујмат.

сумпорада, -аде, ж, шибица. — Немам

више ниједну сумпораду, купи ми коју

кутију у Задругу, немам чим ујутро про

пирит огањ.

сумпреш, -а, м. пегла, жар за пеглу;

уп. супреш. — Имала сам фин сумпреш,

па ми га ђеца сломише. Осумпрешала

сам ти гаће новијем сумпрешом.

сумпрешање, -а, с. гл. им. од сум

прешат; уп. супрешање. — За сумпpe

шање је на(ј)бољи церови жар.

сумпрешат, -ам, несвр. пеглати: уп.

супрешат. — Јеси ли сумпрешала ту ра

шу? Сумпрешаћу блузу, нб се боим да је

не изгорим.

сумрачак, -ăчка, м. први мрак, су

мрак, почетак вечери. — Таман се бљеше

уфатио први сумрачак ка дођоше.

сумрк, -а, -о танан, који није потпу

но црн. — Стио сам да купим један црни

капот, па ми се више допаде ови сумрки.

суноврат, -а, м, 1. провалија, 2. врста

биљке, нарцис (Narcissus). — Понека

жена је држала доста цвијећа кот куће, и

они суноврат, а највише руже и сабљицу.

сунтулија, -е, ж. Провалија. — Кућа

Дарине домовине је управу једну сунту

лију, у божу рупчагу, тешко се спуштит

низ неку страну до ње.

сунут, сунем, свр. нагло кренути, на

гло одлучити, нешто нагло урадити. —

Суну Марко к Јовану, оћаху се побит да

их не заустависмо.

супаша, -е, ж. стадо које су удружи

ли различити власници ради заједничке

испаше и муже. — Ми и Јованови смо

били супаше љетбе на Лукавицу, све ни

је било у супон — и живб и варевина и

бијели мрс.

супон, -а, м. спаривање, удруживање,

односно мијешање стоке у циљу обе:e ba

ња пољских послова, односно заједничког

љетовања или Зимовања. — Направили

смо ДИćö и ја супон с воловима да узо
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ремо. Били су ни брави у супон на Лу

кавицу. Договорили смо се за супон ова

цах. Дуго смо били с Лазаром у супон.

супона, -е, ж. спајање стоке у циљу

заједничког издржавања, заједничког ра

да (нпр. волова за орање и сл.), супон. —

Наша кућа је вазде била у супону с Јо

вановијема, заједно смо орали и излазили

на Лукавицу.

супоник, -а, м. онај који је супонио

стоку с другим власником (оба су супо

ници). — Неколико година смо ми и они

били супоници, то се блажило, никад је

дан другоме нијесмо ни грку ријеч рекли.

супонит (се), -им (се), свp. и несвр.

удружи{вајти стоку (за заједнички рад

или заједничку добит производа), ми

јешати стоку (за заједничко чување). —

За на Лукавицу ми се супонимо с Или

jбм. Супоним волове с Николбм, па за

једно с воловима све радимо. Супоните

се с неким, немате што ћерат у планину

сами. Супонићу браве с Мићом.

супоница, -е, ж, једна од женских

особа које су усупониле стоку. — Милена

и Драгица су биле супонице ка се ланик

орало, Милена је имала волове а Драгица

плуг и дрљачу.

супоништво, -a, c. спајање стоке у

циљу заједничке исхране и коришћења. —

Ове године ћемо у супоништво с Марко

вијема на Лукавицу. Били су наши воло

ви лапик у супоништво, и добро смо се

слагали, све смо на вријеме узорали.

супоњење, -а, с. гл. им. од супонит

fce). — Мало је ко овођен мога без супо

њења орат, ријетко је ко има два вола или

два коња, нб обично по једнога, па се су

пони с неким.

супоњиват (се), -ујем (се), несвр. спа

јати стоку (нпр. волове) у циљу заједнич

ке испаше или заједничког рада, удружи

вати (се). — Супоњивали смо ми живб и

с Пиперима и с Озринићима на Лукави

цу. Мој се во супоњује с Јагошевијем, за

једно оремо и све друго што се ради с

воловима.

супрашница, -е, ж, врући пепео. —

Метни јаје у супрашницу, згријаће се.

супрет, -а, м. запретана ватра, ва

тра која је затрпана увече пепелом да

би се одржао жар до ујутру, огњиште.

— Метни огањ у супрете немамо ујутро

чим заждит ако не остане жара. По цио

дан ćеди она баба уз супрeти само нешто

чаврља. Метни слободно јаје у та супрет,

ровитаће се, јак је та церови жар.

супреш, -а, м. пегла са жаром; жар

за пеглу; уп. сумпреш. — Метни жар у

супреш да се згрије. Набољи је супреш

ö дуба.

супрешање, -а, с. гл. им. од су

прешат; уп. сумпрешање.

супрешат, -ам, несвр. пеглати; уп.

сумпрешат. — Оли ми супрешат ову ко

шуљу, сва је згужвана?

сур, -а, -о сив, сивкаст, пепељаст:

црвенкаст. — Орах што га зовемо сури

је опасан за кокошке исто ка соколић. У

Гарчић са стране Горњега Загарача су све

голе, суре литице. Донеси ми они сури

капот. Све носаше Богић једну суру ка

баницу. Од онога сурбга грожђа само

печемо ракију, нћкад не одливамо вино.

Онб сурб грожђе је слатко, а и раније

доди. Сурб грожђе, она сурица, укусно је

не мање од вранца.

суpват (се), -ам (се), свp. стpoвалити

(се), обрушити (ce) (без своје воље), про

пасти у провалију. — Умало се не сурвах

низ ону страну.

сургум и сургун, -а, м, велика гала

ма, велики летежс. — Нешто се наљутио

у село, па ка дође, направи сургум по

кући, поби ону несретну ђецу а на жену

се издавија. Сваку вечен дође пљан и

чини сургун на фамељу: виче, псује,

туче...

сургумас и сургунас, -ста, -сто који

прави сургум, који галами. — Сургумас



474
сурдук— сушика

лиси, боже ме сабрани! Ако је овако сур

гунаста пред старима, каква је кад је сама

жђецом!

сурдук, -а, М. japуга, провалија, Сур

дуп. — Чува сам козе по онија сурдука

од Гарчића и никад ми се ниједна није

сломила.

сурдуп, -а, м. в. сурдук.

сурица, -е, ж, врста грожђа црвен

касте боје (од њега се прави црвено ви

но). — Она сурица у Вишњу је била

избачила велике гроздове, нб их маћа на

грди, биће само за ракију. Грожђе са оне

суpице је слатко ка цукар. От сурице је

вино фино, само је танкуљаво. Сурица и

љутица ка се помијешау, добије се фино

вино. Сурица је врста лозе и грожђа.

сурутка, -е, ж. течност која се доби

ја као остатак млијека послије сирења.

— Они и сурутку киčеле ка млијеко. Ми

је зовемо сурутка а Бјелопавлићи ира. Не

просипате ту сурутку, дате је крмадма.

Мало је сурутке од овче варанике.

сустезат се, -ежем се, несвр. устру

чавати се. — Јеђите, што се сустежете,

нијесте у јабану. Цијелбга живота сам се

от понечеса сустезала, а, ето, нијесам се

стиђела, нб онакб.

сустопица, -е, ж. стаза, путељак

кроз њиву, односно имање: уп. стопник.

— Тудијен је вазда била само сустопица

а пута никад није било.

сустопице, прил. у стопу, једно за

другим. — Пратила га је црна мајка су

стопице цијелога рата, и погибе јбј ка се

ослободило. Стално је за њим одила су

стопице, бојала се да јој га друга не пре
м

oTMé.

сустопник, -а, м. сапутник. — Били

смо сустопници од Бардањола до Подго

pице. Примичу се Марковој кући два су

стопника.

cустримак, -имка, м. 1. животиња

или биљка добијена укрштањем различи

тих раса односно сорти; уп. уметак. —

Ова лоза је сустримак од розаклије и гој

ковице. А сустримак може бити међу ло

зе, од америчке и нашке лозе. Ово теле

је сустримак наше краве и једнога вола

из задруге који је из Швајцарске. Масак

је сустримак — он је од магарице и коња,

или од кобиле и магарца. Машче је су

стримак коња и магарице. 2. фиг. дијете

које се у породици нечим издваја, младић

који је немиран и не понаша се увијек по

навикама породице, ванбрачно дијете,

копиле. — Ајде, сустримче, донеси ми

оне виле искрај стога. Оћу да женим ово

га сустримка, нађи ми невљесту за њега.

cустримка, -е, ж, животиња или

биљка добијена мијешањем раса односно

сорти. — Она сустримка на Бобовиште

сваке године рађе фине сивкасте смокве

— на бијелу смокву накалемљена је црна.

Имамо и једну јагњицу сустримку.

cустримче, -имчета, с онај који је од

оца и мајке различитих пасмина, мјеша

нац. — Међу јагњадима ми је једно су

стримче, вуна му је друкча нб овијама .

другијама, а мајку сам му купио одмах

пошто се мpкала.
-

сyćед, -а, м. сусјед. — Куће су ни да

леко једна о друге, нб смо суседи с бра

њевинама. Пријед се зборило комшија а

сад зборе ови млади и сусед.

сутука, -е, ж, незналица, неспретан

човјек. — Ништа га не пита, то је сутука

божа.

сутурисат (се), -шем (се), свp. стро

валити (се), срушити (се), сломити (ce),

пасти с какве висине, стропоштати

(се). — Сутурисала се с куће, ногу је сло

мила. Немоте се данас сутурисат с те

међе! Сутурисала се Јованова крава низ

Јамску страну, сломила је обије прве

ноге. Замало се не сутурисах с трешње.

Немо данас сутурисат ту чељад колима

нис те стране.

Сућевска и Сућеска, -е, ж. Сутјеска.

сушика, -č, ж, сува грана на стаблу,

или одсјечена. — Поčечи оне сушике с
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кошћеле, ваљаће да се наложе а то неће

сметат кошћели.

сушина, -е, ж, сува грана, обично па

ла на земљу, погодна за потпаљивање

ватре и за ложење. — Покупи коју

сушину да потпиримо огањ. На(ј)боље

горе сушине од листа. Испо дебелија

дрва у клачницу се метне доста сушина.

Удри то пашче сушинбм!

сушица, -е, Ж. 1. туберкулоза, јекти

ка. — Боловала је от сушице, и богоми

се излијечи, сваке године је одила на Лу

кавицу по три мјесеца. 2. мршава, сува

cáит се, ćáим се, несвр. сјајити се,

сијати се. — Нешто ćaи на Котлијеш, па

понеки пут престане, што но може бит,

фала богу? Наћас око поноћи задуго се

нешто ćaило изнад Црне стране, тамо

више Барјамовице.

сактат (се), -тим (се), несвр. сијати

(се), сјајити (се), блистати (се). — Чим

си намазала косу те ти такб ćaкти? Сак

таху се ономе офинцијеру чизме ка огле

дало. Што се оно ćaкти прет црквбм на

Рудине?

ćano, -а, м. (хипокор.) шато, пас. —

Имали смо једнога čáпа пријед неколике

године, ваља је брава, но га нешто

спршти на џаду. Пса обично фабнем:

ćano, ма! — и сваки се смири и престане

да лаје.

ćевер, -а, м. сјевер (страна свијета);

врста сјеверног вјетра. — Гарач је она

планина тачно на север од Доњега Зага

рача. Пријед је у Подгорицу зими вазде

пува čевер, а сад га више ријетко има.

северика, -č, ж. сјеверни вјетар зими.

— Тога дана пуваше čеверика, одвајаше

месо от кости.

ćеверно, прил. сјеверно, на сјеверу. —

Ми ниjeсмо ćеверно нб западно од Брда,

a ćеверно су Озринићи нишицки.

женска особа. — Оженио се с некаквом

сушицбм из Београда, нема у њу триес

кила. 3. име ријеци на граници с Бјелопа

влићима. — Сушица дијели Бјелопавлиће

од Загарача.

сфиштит, -им, свp. в. свиштит.

сфорцат и сворцат, -ам, свр. збрзати

(некога), збиколити, заокупити. — Сфор

цаше ме ови момчићи у косидбу, једва

сам мога да им утечем да ми пете не по

ćеку. Чим су приљегла пашчад, сфор

цаше лисицу те им више није могла утећ,

и сфорцаше је зачас.

седало, -a, c. 1. сједиште. — Ка сам

био у биоскоп, виђех како сви мирно ćеде

на она čедала, и нико ни мук. 2. (новије)

задњица. — Богоми, не зна ништа више

нб ćедало! Ово што млади данас зову се

дало ми смо, да опростиш, звали пркно

или гузица.

ćедат, -ăм, свp. и несвр. сиједати, сје

дјети. — Немам ка čедат. Немоте тамо

седат, морате у дрва. Не čедаше нимало.

ćедачка, -е, ж. застирач на столици,

„илустика“. — На сваку карингу мет

нула оне čедачке, па је на њих љеше

ćеђет.

ćедећи, прил. Сједећи. — Ништа се

седећи не може стећ. Обалио сам га

ćедећи.

ćедечке, прил. сједећи. — Ео какав

сам, a ćeдечке бих те обалио. Не може се

ништа зарадит ćедечке, нб се мораш до

бро запотит.

ćедечки, прил. сједећи. — Сво бога

ство је, веле, зарадио ćедечки, он је čедио

и измишља а други су радили.

седник, -а, м. сједјељка, забава (у не

чијој кући); сједница (неког тијела). —

Били смо синоћ у Јована на čедник.

Нешто се закачише таоновечери на сед
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ник. Био је седник у задругу, или мјесну

заједницу.

ćедница, -е, ж. сједница, сједјељка. —

Оћете ли одит довечен на čедницу што

је заказује задруга? Не идем ја на те њи

хове čеднице и седнике.

ćедничар, -а, м. онај који присуствује

сједјељци, који учествује у сједничарској

забави. — Чим су синоћ отишли čед

ничари, тврдо сам заспа и нијесам чуо

наћашњу грмљавину.

седничарски, -а, -ö који припада сјед

ничарима, који припада сједјељкама. —

Миланова кућа је вазде била čедничар

ска, тун се купио вас бијели свијет.

седок, -а, м. свједок. — Дошло је било

у суд пет ćедбка да кажу е он није ништа

учинио но му је неко подвалио.

ćедочит, -им, несвр. и свp. свједочи

ти. — Седочила је у милицију да је на

пада и тражила да га затворе.

сеђа, -е, ж. сједење, сједник, забава.

— Идемо на čеђу код Бранка, доде му

пријатељи. Та ме čеђа имала скупо

кбштат: ја се заČеђела код Милеве а у

шпорет метнула леб да се пече, и нека

што је он изгорио, нб се имала кућа за

палит.

сеђет, ćедим, несвр. сједјети. — Ни

јесам била ни села кући кад ме позваше

да завијем пупак ономе малбме Блажово

MC.

ćека, -е, ж. сорта (биљке), сој (жи

вотиње). — Ове су смокве таква čека да

сваке године рађау. Козе су паса čека. Не

збори ми о ђаољoj ćekИ.

ćекира, -е, ж. сјекира. — Они сам ве

лики дуб обалио ćекирбм, нијесам има

шегу. Преćечи, које дрво, само ми

причува ту секиру, остра је ка плам.

ćекиранција, -е, ж. сјекирање. —

Уфатила га некаква čекиранција што су

му одредили да преда више дувана нб

што може. Не могу да спим от ćекиран

ције, не знам што ми је с онијем ђететом

што је у бијели свијет.

секирање, -а, с. гл. им. од ćекират

(се). — От ćекирања нијесам наћас ни ли

јек тренула, све сам размишљала што ћу

данас дат ђеци.

ćекират (се), -ам (се), несвр. сјекира

ти (се), нервирати (се). — Ништа се ти

за то не секира, све ћемо ми средит. Се

кирала се због ђеце, те није чудо што се

разбољела. Што га čекираш?!

ćекнут и секнут, ćекнем, свр. нагло

реаговати, нагло се разгаламити; нагло

кренути, сунути. — Секну Јован ка да га

иглбм убоде. Секну на мене, мајко божа,

једна глава а девет језика. Кад је чула,

ćекнула је на оно јадно дијете ка да јо је

оно криво. Секнух и ја, па се он тадер

умири. Секнуше сви да га умирују. Секну

низ долине кат чу е су му побрали

трешње.

семе, -енa, c. 1. сјеме. — Ако у долину

убачиш здраво ćеме, родиће. 2. фиr. (пе

јор.) сој, сорта. — Мичи ми то пасе ćеме,

нећу за њих више да чујем. Повеза се с

ђаољијем ćеменом, с нечесовијем лопу

жама, па је и он почео да краде.

ćен, -а, м, 1. сјенка, захладак. — Скло

ниле су се овце у сен од онија дубова,

вруће им је већ. 2. нестварни лик људ

ског бића, дух. — Сваке ноћи ми доди сен

Милорадов у сан. То што ти се учињело

да причаш с њим то је био не он нб његов
-w

CCH.

ćенит, -им, несвр. сјенчити, бацати

сјенку, правити препреку свјетлости. —

Почело је од Црне стране да čени, још

мало па ће зафатит цијело поље.

ćеновит, -а, -о који је у засјенку, који

чини засјенак. — Сеновито је оно под

онијем дубом, одморите се мало па ће се

средит. Сеновитија је ова муpва прет

кућу од икаквога другога дрвета. 2. који

је вјетролираст, који је здувач. — Веле

ë Драге била čеновита ка вљештица, али

здувач.
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сенокос, -а, м, 1. мјесто гдје се коси

сијено, сјенокос, ливада. — Сенокосе за

брањујемо одмах по Покладама. 2. мјера

За површину, простор који косац покоси

за један радни дан. — У Почкаље смо

имали три сенокоса ливаде, па смо је

продали Виду, 3. пропланак у пристран

ку. — Обрни браве уста čенокос, сами те

поћ у брањевину. Ко нб иде ониjeм će

нокосом, фала богу?

ćењак, -а, м. мјесто гдје се налазе

Згруписани стoгoви сијена (обично огра

ђено). —У ćењак имате још три неначета

стога, ако рачунаш е ће ви претећ — да

ми продаш један.

ćењат, -ам, несвр. предосјећати. —

Све ме нешто ćењало енете доћ, а причали

су да их ништа не може зауставит. Нешто

ме čења — ка да су ми стари болесни, мо

рам у неђељу одит да их видим.

сера, -е, ж. масна материја на вуни

оваца; вода у којој је испрана вуна (и ву

на која се први пут пере). — Цквару на

робу најбоље опере čера. Ако га опереш

у серу, добро ће се опрат.

ćерење, -а, с. гл. им, од ćерит. — Се

рење је ка се вода претвара у серу ка што

переш, ка неопрану вуну или сукно.

ćерепица, -е, ж, женска особа

оштра језика, брбљива женска особа;

уп. ćерпача. — Умири ону твоју серепицу

да је ја не умирујем! Само ти, ćерепице,

ćерпај, но причека док ти отац дође.

серина, -е, ж. сјера; уп. ćера. — На

прави му компрес от ćерине, брзо ће му

проћ горушица. Серинбм се боље опере

нó лисијом.

ćерит, -им, несвр. добијати серу, и

чисту вуну прањем нечисте вуне. — Се

рила сам јутрбс једно руно за чарапе.

серпат, -ам, несвр. оштро говорити

(о женској особи), псовати, галамити, ру

жно говорити. — Не čерпа(ј)е се нећеш

удават! Што нб ćерпа она čерпача?!

ćерпача, -č, ж, в, ćеретица. — Нагрди

ме данас она čерпача ниједна, свашто ми

рече, а ја сам пропадала у земљу пред

онолико народа. Такве серпаче нијесам

виђела у мој дан, нос би чељадету оки

нула низашто. -

серчиво, -а, с. дрвени оквир на прозо

pу у којему се налази синакло, уп. телер.

— Серчива на прозоре су ми одјеловине,

а оквири од боровине.

сес, ćедем, свp. сјести. — Немоте ми

које čес на ви дуван што сам метнуо да

се просуши. Ако и мало ćедеш, засе

ђећеш се и нећеш стић да пуштимо на

вријеме живб.

сетан, -тна, -тно сјетан, тужан, за

мишљен, забринут. — Стално је нешто

сетан, не знам што му је ако није од чеса

болесан. Нијесам ти сетнија оће ли ме псо

ват или фалит, Блажо бљеше нешто ćетан,

не зна што му је са сином што је у војску.

Сетан бјеше Васо, изгледа није ништа до

бро. Цијело љето је нешто био ćетан, виђе

ло се да је болесан. Сетна бјеше, ни црни

ни бијели. Тужан је и сетан, несретњик.

сетит се, -им се, свp. сјетити се. —

Нијесте се ćетили да мајци донесете ни

крпу за главу. Чим сам је виђела, ćетила

сам се рашта је дошла.

ćетоват (се), -ујем (се), несвр. савје

товати (се). — Сви смо му сетовали да

се окане ћорава посла. Са се њих двоје

ćетују оће ли купитали не. Ми се у кућу

ваздe ćетујемо што треба сутра да се ра

бöTă.

сећ, ćечем, несвр., 3. л. мн. през. ćечу

и ćеку импф. ćецијах и Čечијах сјећи:

убијати. — Ка ћемо ćећ лист, оћу да на

öстрим косијер? Секу радници Перове

багреме. Прије су се у ратове čекли са

бљама и ножевима.

сећање, -a, c. сјећање. — Остало ми

је у сећање још ка сам мали био како ме

у крило држала тетка Ћене. Изгледа да

ти баба није најбоља са čећањем.

ćецање, -а, с. гл. им. од ćецат. —

Оćећам некакво ćецање у крсти, не знам

је ли то раматиз или што другб.
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ćецат, -ам, несвр. 1. сијевати, жига

ти, брецати, правити ритмичке ударе

(о крвотоку, о гнојењу ране и сл.). —

Čеца ми у кољено ево неко доба, боли

ме. Čеца ми рана, боим се да се што не

зарази, мбра бих у болницу. Ви како ми

ćеца дамар. Сеца ми у дрбб ка да је чир

унутра, 2. оштро реаговати, говорити у

љутњи испрекидано, галамити, викати,

свађати се. — Немо да те више чујем да

ćецаш на ђецу! Сецај дома а овођен буди

миран. Што по цио дан ćецаш на фаме

љу, кои су ти јади! Сеца је пут мене, нб

нијесам за то дава абера. Што ćецаш на

чељад, јеси ли полудио! Умири се мало,

не čеца толико, е ти могу језик искус! Се

цала је Новка на Јаницу ка да јб је мајку

отровала.

ćеча, -е, ж. сјеча. — Најбоља је čеча

листа у авгус, али се лис сече и прије

ТОГa.

ćечење, -а, с. гл. им. од ćећ.

сечиво, -a, c. 1. оштрица на алатки

којом се нешто сијече, реже, коси и сл.

— Ови косијер има одлично ćечиво, ка

плам је остар. 2. алатке којима се сијече,

реже, коси и сл. — Код Муса вазде бјеше

добро ćечиво, све му је било остро и на

редно — и ćекира, и коса, и глијето, и

све. Немам ćечива, све ми је пропало, па

морам купит и ćекиру и косијер и све

друго.

та, те 1. замј. ж. рода, 2. (у именичкој

служби) она о којој се говори. — Е, та те

руши! 3. замј. м. рода тај. — Та ми је

чоек мио ка поиједан.

табан, -а, м. доњи дио људског сто

пала. — У не опанке ћаху забољет таба

ни, али су љеши от цреваља били за пут.

табанат, -ам, несвр. пјешачити, ба

зати, лутати без циља. — Сваки дан та

ćика, узв. (од ćИćка) хипокор од си

ска, сисача (односи се на краву). — Соли,

ćика, дођи овамо! Ајде, ćИка моја, пушти

ме да те помузем.

ćИкна, -č, ж. (хипокор.) сисата жен

ска особа, прсача. — Ајде, ćИкна моја,

послуша ме.

ćИćка, -е, ж. 1. крава која даје доста

млијека; именовање краве одупила. —

Умири се, ćИćка, да те помузем. Соли, ćИ

ска, ćoли (вабљење краве). 2. фиr. тепање

супрузи, или слободније тепање жени

уопште. — Ајде, моја čИćка, послуша ме.

ćöли, узвик говечету да дође, или да

му се да со. — Соли, Шароња, соли!

ćуле, -е, ж. (хипокор.) име кози, поне

кад и надимак дјевојци. — Каћ, Суле, не

иди тамо на лозе! От три шћери најзадо

вољнија сам са Сулом.

сутра, прил. сјутра. — Сутра ћемо да

идемо у Брда у Становића.

сутрадан и сутрадан, прил. сјутра

дан (само у приповиједању, не односи се

на сјутра у односу на данас), — Сутрадан

дбђоше Талијани и запалише по села. Ка

су сутрадан дошли, никога нијесу зате

КЛИ.

ćутри-дан, прил. сјутрадан, сју

трашњи дан (у приповиједању). — Су

три-дан су га уфатили негђе у шуму.

Дошла је сутри-дан по Ускрсу.

банам и Загарача у Град, више ми је до

садило. Ова ђеца ништа не чине до што

табанау по селу и дозивау једно друго.

таблица, -е, ж. 1. табла (било каква).

2. уоквирена графитна плоча (око 15x20

ст) на којој су дјеца у школи учила слова,

школска ђачка таблица. — Сви смо у

први разред носили таблице, сунђере и

крижаљке. Таблице су биле финe зa пa

сање, није требало трошит карту.
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таваја, е, ж. столњак (млет. tavaia).

— Фина ти је таваја на таулин. Боље су

шарене но бијеле таваје, лаше се перу.

Испеглала сам тавају да је метнем на та

улин ка стигну гости.

таван, -а, м. 1. простор испод крова

а изнад таванице. — Цио дуван смо из

нијели на таван горе, тун ће имат пропу

ха. 2. патос, попатосани дио куће. —

Овођен су све куће биле поземљуше,

мало их је било ставаном.

таваница, -е, ж, плафон.

тавник и тамник, -а, м, тамно мје

сто у шуми или у лугу, микротопоним.

— Ка сам пролазила проз они тавник от

куће Томашевића, било ме страх. Поћера

је мливо у Тавник кот Спужа. Ми велимо

тавник и тамник.

тавнило и тамнило, -a, c. тамно,

мрачно мјесто у шуми, тама настала од

облака. — Од Гарча се примиче некакво

тавнило, боим се е ће невријеме. Скрила

се била у највише тамнило онија багрема

кот Купала.

тавница и тамница, -č, ж. 1, тамни

ца, затвор, хапсана; робија, робијање. —

Послали су га у тавницу у Спуж, осуђен

је на пет година. Мило је био чувар там

нице више од петнаес година. Аустрин

скога рата сам био у тамницу у Мађарску

близу три године. Стрпа јучен милиција

неке момке у тавницу, рекоше е су крали

женама на пазар паре. 2. фиг. нешто

мрачно, одакле је тешко изићи, мрачна

и празна кућа. — Нико не би издржа у

ову тамницу от кућерине што сам ја из

држала триес година.

таворит, -им, несвр. с муком прежи

вљавати, трајати у оскудицама, у боле

сти и сл. — Стари ми тавори већ више

от по године у ну бечалину, неће дуго

боим се.

тадер, прил. тада. — Зар се не čећаш

e су с Миливојем тадер дошли и неки

официри и Србије.

тадераке, тадерачке и тадерачкле,

прил. в. тадер. — Дођоше тадераке и

Бандићи, па ни помогоше.

тазбина, -е, ж, женин род. — Тазбина

ми је у Бјелопавлиће, имам неколико

шура и свастика.

таћн, -а, м, храна, обично за пут (или

рат) и сл., резерва хране. — Имала је та

лијанска војска таина доста, и нама су да

вали. Како сте на Лукавицу с таином ово

га љета, имате ли што мрсно без варани

ке. Нема војска таина, па су војници

гладни. Мало жита и мало мрса — то ми

је цио таин за зиму.

таинџија, -е, м. онај који војсци (или

коме другоме) носи храну, интендант. —

На Тарабош нијесмо имали другија та

инџија без нашија невљеста и мајака, све

су ни доносиле таин пљешке из Загарача

до Арбаније. Имали смо у бившу војску

посебне таинџије.

так и таак, речца у зн. готово (је),

нестаде, престаде. — Рече нешто, и —

так, окиде му се дух.

такмак, -а, м. велики дрвени маљ. —

Шкопац кад штрби вола, туче му такма

ком јаја, и тако га ушкопи.

таксират, -а, м. несрећа, неугода, не

пријатност, невоља, тешкоћа, баксу

злук, особа која се злочесто понаша,

свађалица, напаст, спадало, вјетропир,

несрећна и злочеста особа. — Уфати ме

јутрбс таксират на пљацу, замало ме не

затвори милиција. Нађе ме јутрбс такси

рат, нападе ме једна жена е сам јој узео

паре, а ја ни Čетан ни савјетан. Да не виђе

онога таксирата Милановога, побљеже

јутрбс негђе от куће. Велики су таксира

ти она Блажова ђеца. Они ти је мали пра

ви таксират, свакога ће зађес или опсо

ват. Таксират је и несретник.

такулин, -а, м, 1. новчаник. — Ни

паре немам у такулин. Купио сам кожни

такулин, може у њега стат мелеон. 2. фиr.

новац. — С моијем такулином не рачунај,

оста сам без динара.
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тала, -е, ж, кукурузне стабљике са ко

јих су обрани клипови а оне посјечене, ку

курузовина. — Зими талу дајемо говеди

ма, воле је. Најбоља је тала од неза

кршанога умертина. Простри у појату ма

ло тале. Цијелу зиму крави и магарету

смо давали талу, нијесмо имали сијена.

Најбољи је гној о тале умертинове.

талабука, таламбука и тарлабука, -е,

ж, галама, вика, треска. — Ништа се не

чује от тарлабуке ове ђеце. Дигли сте та

лабуку, ништа од вас не чујем.

талаган, -а, м. (заст.) огртач, кабани

ца. — Имали смо неке талагане повраљи

на, па ни није било зима. Талаган је

нешто ка мушка кабаница.

талауша, -е, ж, ћутљива, најчешће

подмукла особа. — Оно је талауша, при

пазите се од ње! Никат с талаушбм не

знаш, вазде изгледа да није чула, а она

све чује и све запамти, и још каже тамо

ђе треба.

талаушит се, -им се, несвр. примири

вати се да се не буде опажен, прикра

дати се. — Задовијек се талаушила око

туђија кућа да чује што причау чељад.

талаушица, -č, ж, дем, од талауша.

— Добро памти она талаушица Зекова, а

река би е се ни за што не интересује.

талијер, -а, м. врста монете палир.

— Још испред аустринскога рата ово има

ње смо купили, дали смо за њега седам

десет талијера.

талих, -а, м. срећа. — Није имала та

лиха, и остаде рано удовица с петоре

мале ђеце.

таличан, -чна, -чно који има среће,

срећан. — Талична је била те се онако

лијепо удаде из оне сиротиње, нека и њој

гране. Талично ми је било од све ђеце

само онб најмлађе.

талично, прил, срећно. — Иде му све

талично ео некб доба.

таљиг и тељиг, -а, м, јарам. — На

правио ми је Милија таљиг за волове од

буковине ис Слатине. Ожулио је Сивоњи

тељиг врат.

таљинат и тељинат, -ăм, несвр. фиг.

радити напорно, радити као под јар

мом: кретиши се с напором. — По ваздан

тељигам окб имања, а не знам увечен

што сам учинио. Тељигам за овијама кра

вама ус Почкаље и нис Почкаље по два

пута на дан док ми опадоше ноге. Изгле

да и ти таљигаш ка и ја.

таман, прил. баш тако: у том мо

менту. — Таман ћу са да ти речем. Био

сам таман ижљега прет кућу кад запуца.

тамах, прил. тог молента, тај нах,

одмах. — Чим смо их збвнули, тамах

дођоше, били су послушни. Само му ти

речи, тамах ће те послушат.

тамник, -а, м. в. тавник.

тамнило, -a, c. в. тавнило.

тамница, -е, ж, в. тавница. — Осуди

ли су га на три године тамнице.

тамокнут се, -нем се, свр. помјерити

се, полијерити се супротно од онога који

говори. — Тамокните се мало да čедемо

и ми.

танац, танца, м. плес, игра. — i soja

ђевојана синоћ уфатила ситни танац с

момцима из Малензе, није престајала

танцоват цијелу ноћ.

тандара, речца ништа (у споју сti

речцом мандара). — Све ти је то, богоми,

тандара-мандара.

тандарање, -a, c. 21. ил., од танда

pišiti; уп. мандарање. — Остави то твоје

тандарање, ситани смо твоје причмČ. Ка

кво се оно тандарање чује у појату.

Чува(ј) се каквог тандарања тамо!

тандарат, -ам, несвр. (ономатоп.) - у

пати предметима, млатарати, га:

ти, причати којешта; уп. мандарат. —

Не тандара(ј) свашто, нб пази што

причаш! Цијелу ноћ је нешто тандарало

на петар, изгледа је мачка ловила

мишеве, изр. тандара-мандара којешта,

будалаштина...
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тандpкало и тандpкало, -a, c. нешто сти). — Некако ми је танкуљаво ово

што лупа, што млатара, млатарало;

особа која прича много и бесмислено. —

Направио му ђед некакво тандpкало те по

цио дан овудијен тандpче и млатара,

ништа од њега не можемо чут. Не вљеруј

ономе тандpкалу ништа.

тандpкат, -ркам и -рчем, несвр. 1. лу

пати, млатарати. — Не тандpчи, дијете,

том ламбм по обору, проби ми уши! Ци

јелу ноћ је нешто тандpкало на петар, не

знам што је било ако се мачка није ћера

ла с мишевима. 2. фиг. причати којешта.

— Умири се, нека тун, не тандpкај, или

кажи лијепо што ћеш!

танко, -öга, c. (супстантивизовано) 1.

дио трбушне дупље, слабина. — Нешто

ме забољело на танко, не знам да није

бубрег. 2. начин мјерења на кантару,

гдје се мјере мање тежине; уп. дебело.

танколбзöвина, -č, ж. онај ко је сла

бог поријекла, који потиче из неугледне

породице (о јединки или скупини), лош

карактер. — Све је то танколбзöвина, ни

кат тун није било чељадета да ваља. Уда

ла се у танколбзовину и сиротињу, неће

jбј бит лако.

танколбзовић, -а, м. особа која по

тиче из породице слабог поријекла, осо

ба нижих моралних квалитета. — Жа

ми је што сам имање прода танколбзо

вићу, али би му га работа. Дружи се са

онијама танколбзовићима, неће му од

њих ништа добро пријенут.

тaнкoćен, -а, -о и танкоčенас, -ста,

-сто који је осјетљив на сан, који не спа

ва тврдим сном. — Смета му прича етан

кoćенасто (о дјетету).

танкоћудан, -дна, -дно осјетљив,

осјећајан. — Нијесам глеја танкоћудније

га чоека но што је био покојни Мијајло,

на све е пазио.

танкуљав, -а, -о танан, танаишан, по

планак, слабашан, који је лоших морал

них особина; жидак, ориједак (о течно

пруће за велику котарину. Она је танку

љаве памети. Танкуљав је ка чоек. Нешто

је она Јованова ђевојка танкуљава, да

није што болесна? Танкуљаво ти је ово

вино, није ка минулија година. Танкуља

ва је Шаруљи вараника, водњикава је

млого.

тантара, -е, ж. ситница, нешто што

нема вриједности. — Све то што причаш

су тантаре, кажити нама има ли што од

онога посла. Остави се тија тантара и

свирања, нб узми нешто да учиш!

танцоват, -ујем, несвр. плесати,

играти у ланчаном колу. — Ови млади

ништа не раде, сваку ноћ иду на весело

код некога и само што танцују и изгледа

се штрпкау и љубакау.

танчица, -е, ж, танка, посна, неродна

земља. — Немам рашта више садит крто

лу у ону танчицу, неће да роди ђаољом.

Ове наше земље су све танчице, нема тун

оне масне војвођанске земље. На ону

танчицу изнад бистијерне сијали смо

само по мало ражи.

тањевина, -е, ж, породица (род) тан

ког, неугледног поријекла, „танколозови

на“, нејака и неугледна породична про

шлост. — Сви они, у ни засеок, све су

тб тањевине, нико им никад није ваља ни

фишечину праха. Иако су сиротиња и та

њевина, поштени су. Оженио се од тање

вине, али му је невљеста родила троје

ђеце ка златне јабуке. Твоји стари се ни

јесу мијешали с оном тањевинбм, а ти

виђи што ћеш ж ђевојком.

тāогдан и тāондан, прил. прекпрек

сјутра. — Таогдан ми долази шћер. Ако

је данас неђеља, таондан је у сриједу.

тāоновечери, прил. прекпрексиноћ. —

Сретосмо се таоновечери и рекох му све.

Таоновечери је било прекјучен, не но још

једну ноћ пријед. Таоновечери смо били

на čедник код Ива и Милоша а сутри дан,

ономадне, код Илије.
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таономадне, прил. прекпрекјуче. —

Овако ти је: јучен, ономадне, таономад

НС.

таономланик, прил. претпрет

прошле године. — Ако се родио таоно

мланик, сад има три године.

тара, -е, ж, остатак од заклане жи

вотиње, оно што није за јело, отпаци.

— Било је у овога брава млого таре, тако

да меса није испало колико смо рачуна

ЛИ.

таркат, -ам, несвр. додиривати, ди

рати; подстицати (нечим) ватру да бо

ље гори, потпаљивати; изазивати. — По

цио дан ćеди ус пријеклад и тарка огањ.

Не таркај то пашче е ће те заклат.

тарлабука, -е, ж, в. талабука.

тарнут, -нем, свp. додирнути, дирну

ти, подстаћи, иницирати, изазвати. —

Тарни та огањ е се утулио, видиш ли! До

бро ти тарну Николу те ти оно исприча.

Тарнуле су ме твоје ријечи теже но да си

ми вола из јарма испрега.

тас, таста, м. женин отац, пунац. —

Доћера ми је тас иж његове шуме више

од десет товара дрва.

тaслак, -а, м. спадало, мангуп, —

Пази да данас ову малу не задијевау ка

кви таслаци. Тун се у Дом купе некакви

таслаци и свакога задијевау и изрутују.

таслаче, -ачета, с., зб. -āчад дериште,

мангупчић, спадало. — Оћерате ону та

слaчад загарачку што се купе око школе,

да не задиркују ђакове! Не послуша ме

онб Микино таслаче и не шће ми донијет

з Града новине што сам му тражио.

таулин, -а, м. сто. — Бјеше Душан

купио у Град јефтино таулин. Сви ијемо

с трпезе, нико неће с таулина.

тахо и тахо, непр. онај који је паран

(супр. лахо, лпxд — непаран) — најчешће

у игри у којој се играчи разврставају на

парне (тахо) и непарне (лихо). — Ви ћете

бИТ ЛИxó а ми тахо!

ташта, -е, ж, женина мајка, пуница.

— Зборила је мене ташта да пријеђемо

код ње, али нијесам стио да оставим мај

ку.

твојски, прил. на твој начин. — Зна

мо е си га твојски дочека, ка наљеше што

се чоек може дочекат.

тврд, -a, -o 1. чврст, крут, отпоран,

постојан. — Тврдо је ка кам. Вазде си

била тврда, издржаћеш и ово чудо. изр.

Нема тврде вјере у њега (= не може му

се вјеровати). 2. који је тврдица. — Тврди

су, не би Богу тамјана дали.

тврдоглав, -а, -о непослушан, који не

одступа од својих ставова. — Нијесам

гледа тврдоглавијега ђетета од Миша.

тврдоглавиле, -а, м. тврдоглава

мушка особа. — Какав је ови тврдоглави

ле од Зорана, фала богу, не би те по

слуша за живот.

тврђа, -е, ж, тврд терен (непогодан

за обрађивање, или пун камења), тврдо

тло, тврдо земљиште (обрадиво или би

ло које); уп. Љут 1. — Тешко ће се орат,

тврђа је велика, није одамно било кише.

Тврђа је оно ђе ваша кућа, не бој се е ће

зад попуштит. Не мош ћускију забос у ну

тврђу. Ваша је кућа у ну тврђу, па нема

глиба кат пада киша.

те, везн. aко, па. — Што ћеш кад дође

те те избије?! Овога ћу слат у школу те

бидне за њу. 2. речца за истицање онога

што је већ речено. — Увриједили су ме

те добро!

театар, -тра, м. спрдња, велика шала.

— Направише синоћ на čедник театар с

онијем јабанцом, није им ниједну зна од

говорит, спрдња.

тегија, -е, ж, нешто што је тешко,

напор, досада, терет. — Тегија је вазде

био, тешко се ш њим споразумљет. Купи

ми у Град два кила клинаца ако ти то

није тегија. Натоварио си на ово несрет

нó магаре велику тегију, неће оно то моћ

iизнијет усту страну.
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тегијат, -ам, несвр. чинити напор, оп

терећивати, говорити досадно и нераз

говијетно, досађивати; уп. тежат. — Не

тегија тун, нб дај тој ђеци што ти траже!

Није ми се ш њим мило ни срес, све

нешто тегија и запире.

теглит, -им, несвр. с напором вући,

напорно радити. — Теглим за четворо.

тегобијас, -ста, -сто који је тешке на

рави, досадан, некомуникативан. — Те

гобијастијега чељадета од њега још није

сам у мој дан виђела, ш њим никако не

можеш ижљећ на крај.

тегобно, прил. тешко, напорно. —

Овбђен је вазде тегобно било живљет. Уз

рат смо тегобно пролазили.

тегота, -е, ж. тежина; мука. — Тего

та је радит с овако тупом косом. Уфатила

га бљеше некаква тегота, мбрали смо не

колико пута одмарат.

теготан, -тна, -тно напоран, тежак.

— Овођен је живот вазде био теготан, и

данас ка се све има — тешко се живи.

Зарада на зидање кућа је теготна до зла

бöга.

теготно, прил. напорно, тешко, муч

но. — Знам е ћете и тамо теготно живљет,

нб се некако постарате да нађете какав

станчић.

тежат, -ам, несвр. досађивати, опте

рећивати; затирати у одлучивању, бити

неодлучан; уп. тегијат. — Не тежате тун

нб се одлучите оћете ли купит али

нећете. Марко је тежа с куповинбм лива

де, и сад му је уграби Јован.

тезат, -ам, несвр. износити у тежи

ни, тежити. — Има сам овна кои је теза

прео осамдесет кила. Колико тезаше оно

јуне на кантар?

тека, теке, ж. свеска. — Нијесам још

малој купила ни теку, а иде јесенас у

школу.

теке, всЗн, и речца 1. тек, чим, тек

што. — Казаћу му теке дође. Теке је

доша. 2. (са појачајним значењем) ако,

осим, осим ако: дабогда; заиста; само,

само што: али. — Нека га, теке ће ми

платит! Немам теке мрву. Избићу га теке

ме јади не нашли. Исфрскаћу те теке те

не уфатим. Нека те, нека, теке ћеш ми

платит, ја ти кажем! Доћу теке ме што

не спријечи. Нека иде, теке је стрелица

згодила.

телац, телца, м, фиг. непромишљена,

глупамушка особа (мушко теле је јунац).

— Ништа се с онијем телцом Јововијем

не може учињет, ти му кажеш једно а он

ради друго, исто је ка какав јунац.

телер, -а, м. прозорски оквир; уп. ćер

чиво. — Направио ми је телере за прозоре

од јеловине. Јаки су ми телери, само не

знам како ће се у њих држат стакло. Мет

нуо сам телере на прозоре, али још их

нијесам застаклио. Телере смо офарбали

у зеленб, тако ће се прозори слагат с но

вијама вратима.

телећак, -а, м. ранац (из војничког

живота). — Сваки војник је тадер има

телећак, нијесу се носиле торбице ка да

нас.

телидба, -е, ж, тељење, вријеме те

љења. — На Благовијес сам га донијела,

око Зекуљине телидбе. Испретелидбе јбј

треба дават више пиће.

тељ, -а, м. штапин за минирање; уп.

мића. — Фали ми неколико метара теља

за минавање.

тељемезање, -а, с. гл. им. од тељеме

зат. — Остави се тељемезања, но узми

нешто да радиш.

тељемезат, -езам, несвр. шалити се

неумјесно, шалити се уопште, зафркава

ти (се), изругивати се, спрдати се, при

чати нешто безвриједно, причати ко

јештарије. — Не тељемеза, нб ми кажи

озбилно што је. По цио дан тељемеза с

онбм старицбм, нема што радит, па се

спрда ш њом. Вазде, покојник, тељеме

заше ж ђецом, а волио је да се шали ш
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њима. Не тељемеза, нб кажи што имаш.

По цио дан тељемеза с момчадима,

ништа неће да ради. Тељемезаше нешто

Јовица, ништа му нијесам разумљела.

тељиг, -а, м. в. таљиг. — Метнули му

тељиг ка волу, и он ништа.

тељигат, -ам, несвр. в. таљигат. —

Тељигам за овијама бравима по цио дан.

темезат, -ćзам, несвр. (најчешће у

свршеном виду, с префиксом ис-) тући.

— Сваки дан темеза оно несретно дијете,

осакатиће га.

темељ, -а, м. 1. основа, база. — Ис

копа сам темељ за нову кућу, али мало

што сам од грађе прибавио. 2. фиг. онај

који се брине о нечему, који познаје до

бро неку ствар, који је темељит. — Не

прича се џабе да је темељ куће жена. Он

је био залога и темељ сеоцки.

тенац и тенац, тенца, м. 1. потече

ник, вампир. — Тенац ми кажемо за вам

пира, ка се неко потенчи. Чим је умро,

веле е се претворио у тенца. Тенац не до

лази код своија нб код туђија чељади.

Што си то поблиједио, ето те ка тенац?

Нико није видио тенца, но само причау,

öће да препадау свијет. 2. фиг. опасан чо

вјек. — Чува се онога тенца, е ће ти неко

зло учињет. -

тенећа, -е, ж, плех, уп. ластра. — За

мисли, видио сам ђе тенећом покривау

куће. По дурмиторскијема селима сам ви

дио доста кућа покривенија тенећом. Са

се музе у ламе о тенеће, а пријет су биле

дрвене пућерице.

тенчит се, тенчим се, несвр. претва

рати се у тенца, у потеченика, претва

рати се у вампира, повампиривати се. —

Љуђи су се пријед тенчили више но да

нас, сад нико у то не вљерује. -

тепање, -а, с. гл. им. од тепат. —

Остави се тепања с тијем ђететом нб

дођи да ми поможеш чистит ови пасуљ.

тепат, -ам, несвр. 1. говорити некоме

лијепе ријечи (обично дјетету), често с

миловањем и њежним додиривањем, ла

скати, улињавати се неколие. — Не тепа

му, но га исфрска, видиш ли да је непо

слушан! Тепаше мужу ка ђетету, све се

умиљаваше око њега. По цио дан тепа

ономе ђетету. Не тепајте томе ђетету е

ћете га оштетит. 2. не изговарати пра

вилно неке гласове. — Јошо све тепаше,

ни једну му не могаше чоек разумјет.

тепелак и тепелук, -а, м. црвено

платно на горњој површини црногорске

капе. — Тепелак за капу су правили од

црвенога свитнбга штофа или чоје. Неко

га зове тепелак а неко тепелук, а ови

млађи и не знау што је то. Не ваља капа

ако јој тепелак није од чохе.

тепељат, -ам, несвр. причати брзо,

неразговијетно и несувисло, говорити

којешта, брбљати. — Не тепеља више,

жено, е ћу ти сваку кос испребијат! Само

ти тепељај, кајаћеш се, ја ти кажем. Што

нбтепељау оне жене, ништа их не разу

мијем.

тепељача, -е, ж, премного говорљива

женска особа, брбљивица. — Тепељај,

тепељача, тепељај, заисто ће се наћ неко

ко ће ти скратит језик!

тепсија, -е, Ж. 1, плитка равна ме

тална посуда за печење хране. — Пријед

су тепсије биле од оне тенеће а сад су

ове глатке, обојене. Имали смо пред рат

једну мједену тепсију, још је прађед био

купио негђе у свијет. 2. врста јела (кром

пир, месо, лук и др.) спремљеног у теп

сији. — Довечен ћу кад ми ђеца дођу

испећ тепсију, нијесам је пекла одавно.

Спремила сам за ручак фину тепсију,

ђеца јбј се вазде овеселе.

терако, речца па нека, не мари, нека

сте, иако... (најчешће као знак потврде,

одобравања претходно реченог). — До

нијели смо дрва. Терако, терако, тако и

треба. Терако што сте дошли, мило ми

је. Донио сам оно сијено из долина. Те

рако, терако, боље са но потље. Нека си

га частио, терако! Терако, ђецо, виђећемо

се! (пријетња)
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тесла, -е, ж, в. теслица. — Има ли ти

оно теслу или сам се пресефтио?

теслица, -е, жалатка за тесање др

вета, тесла. — Откад окалих теслицу,

остра ми је ка плам, не треба је скоро

никад острит.

теста, -č, ж. (новије) цеста, колски

пут; уп. цеста. — Ето ти козе бњен испо

тесте, под Гођене. Иди прао том тестбм

и довешће те до Горњега Загарача, иж

љећеш на Бешин уба.

теткић, -а, м. теткин син, брат од

тетке. — Је ли ти долазио теткић овија

дана? Мишо и Спасоје су теткићи, мајке

су им рођене сестре.

тећ, течем, несвр. 1. протицати (о

течности). 2. стицати, зарађивати. —

Цијелбга живота течем и ништа нијесам

стека. Текла је, несретница, цијелбга

живота ово што су јој сад отели. Не уми

је он ништа тећ. Течеш ли што о тога

имања? Тека сам од дувана доста пара.

тећ се, течем се, несвр. парити се,

оплођивати се (о кози). — Ова санска

коза се текла на Митровдан, окозиће се

пријед Поклада.

тећа, -е, ж, лавор. — Успи мало воде

у ту тећу е ћу да је згријем да оперем

руке.

тециша, -е, м. онај који стиче, добар

домаћин. — Нема у вб племе таквога

тецише, он би га закућио на врГарча.

тешкоčен, -а, -о који је тешке нара

ви, тешке природе, досадан, опор, твр

доглав, уп. тешкоceнас. — Мичи га, вода

га понијела, нијесам виђела тешкоčеније

га чељадета.

тешкоčенас, -ста, -сто који је тешке

нарави, тешког „ćена“, који је тежак

за контакте, досадан, опор, тврдоглав,

уп. тешкоčен. — Вазде је био тешкоčенас,

никад му није било лако угодит. Тешко

ćенаста ли си, баба, тешко ти у главу!

Бљеше, покојник, вазде тешкоčенас, ни с

ким не могаше. Како излазиш на крај с

онакб тешкоčенастијем чоеком, забога?!

Свакоме је тешкоčенаста, нико не воли

ни да је на пут срете. Тешкоčенастија је

била баба од ђеда, ш њим си лако мога.

тешто, речца па нека. — Донио сам

онога бијелбга грожђа. Тешто, тешто, да

га провамо.

тигањ, -а, м. тава. — Ударила ме ти

гањем по глави, ēо ми чомpга.

тигла, -е, ж, цријет. — Кућу сам по

крио талијанскиjeма тиглама, боље су и

јевтиније от коритача. Има ли ђе да се

купи тигала коритача?

тиква, -е, Ж. 1. бундева, тиква (било

које врсте). — Садили смо ми у Метохи

ју и оне тикве мисирке, па смо их пекли

и јели. 2. фиг, глупа особа, глава глупе

особе. — Изгледа у твоју тикву ништа не

улази, не памтиш више ђаољом. Она Је

лица је тиква какву нијесам сријетала.

тикван, -а, м. глупа мушка особа. —

Јесте ли чули е се оженио они тикван

Нишин, наша је фину ђевојку, ето какав

је.

тили, прил. за појачавање изр. у тили

час истог момента, брзо, одмах. —

Дођоше у тили час ка су их збвнули.

тилут, -а, м. тупа страна сјечива,

задња страна ножа, косе, сpпа и сл., ту

па страна, тил („позадина“). — Ударио

ме Маркотилутом от косијера док ме крв

облила.

тинтара и тинтара, -е, ж. глава

(обично глупе особе, или именовање у

љутњи). — Утекла ти је коса с тинтаре,

а веле само да паметнијема бљежи коса.

Ништа не разумије твоја тинтара!

тињат, -ам, несвр. 1. слабашно горе

ти (о лампи, ватри и сл.), давати малу

свјетлост или топлоту. — Ова лампа

само што тиња, ништа се од ње не види,

може ли се мало та фитиљ извит. 2. фиг.

једва живјети, животарити. — Још у

њу тиња дух, и то ти је све, неће дуго.
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типатни, -öга, м. (супстантивизова

но) враг, ђаво, сатана, типатник. —

Виђела је типатнбга, вели, над јамбм и

отадер ка да није у свијес. Сваку ноћ јој

је долазио типатни у сан. Изаша му је,

вели, на пут типатни и река му... Ис

кочио, веле, типатни из јаме чим је у њу

она жена ускочила. Уљега је у њега ти

патни с роговима.

типатник, -а, м. Ђаво, враг, сатана;

уп. антипатник, типатни. — Срио га је ти

патник у Комуницу у поноћи да није има

штап од црнога трна, не би добро проша.

Манит је ка да се дружио с типатницима.

Изаша је из јаме типатник, цио сијед, и

вели е га је ишћера виши типатник од

њега, а то је била она жена.

тирак, -а, м., мн. тираци и тираке

трегер, упртач. — Има тираке од гуме,

па се позбрио. Носи гаће на тираке ка да

је мали. Ђеца гаће држе тирацима а мом

ци ремицима. Скинуо ти се лијеви тирак.

тиpинта, -е, ж, парче, ситни оста

так нечега. — Разбуца му је кошуљу сву

у тиринте. Није остало ни тиpинте од

воћа, све је град помлатио.

тиска, -е, ж, гужва, метеж. — Није

се у суботу проз ону тиску могло проћ,

тблико је народа било. Каква је оно тиска

пред Задругу?

тискат, -ам, несвр. П. стављати, тр

пати, убацивати, натискивати предме

те у нешто, гомилати, фиг. халапљиво

јести. — Ја тискам у ову врећу колико у

њу може стат, а не знам оћу ли је моћ

понијет. Не тиска то сијено на једно,

уждиће се! Што тискаш све те гроздове

у ту малу бачву? Седи Мињо у срестола

и тиска оне коматине меса, не глеја оће

ли ко што рећ, ни за кога га није стало.

Тискам кpтоле у врећу да понесем коју

дома. П. — се гурати се, гомилати се, с

напором се пробијати кроз масу. — Ти

скаше се, брате, данас вас окрсни свијет

на пазар. Тискаћу се проз народ, па дако

стигнем. Тискала сам се пљацбм проз на

род, и нијесам га могла стић. Тискаше се

млого народа. Што се оно тискау у они

ћошак, да не траже што?

тиснут, -нем, свp. ставити, метну

ти. — Тисни ове паре негђе да ти ђеца

не виде. Ко је тиснуо ова дрва бђен?

тић, -а, м., мн. Тићи, зб. тићад 1.

птић. — Нађох у гњијездо ласте двоје

тићади. Ђеца су јбј ситна ка тићад, 2. фиг.

ситна дјеца. — Јесу ли ти они тићи до

бро?

тићит (се), -им (се), несвр. гомилати

(се) на каквом узвишењу, на каквом ис

такнутом мјесту, истицати (ce); умно

жавати (се). — Не тићи то тако, фино

га слажи, неће стат. Тиће се ка чума, све

их је више. Тиће се ђеца сваки дан на ту

међу, настрадаће које! Немоте се тићит

на та зад, пашће које!

тица, -е, ж, птица.

тицат, тичем, несвр. 1. додиривати,

узимати; задиркивати. — Немб да ми

кое тиче ову косу е сам је наострио! Не

тичите грожђе још, зелено је! Речи

Милошу, е ме све тиче. Је ли веко тица

синбћ на коло? II. - се односити се, за

диркивати. — Што се мене тиче, можеш

и гола одит. Речите Мишку да се не тиче,

e ћу га преpéпит овом мачугом.

тичурина, -е, ж. аугм. од тица. — Ео

неко вријеме нема више онија тичурина

што су се скупљале око Калине јаме.

тишлер, -а, м. столар. — Стриц

Душанов је био одличан тишлер, свашто

је о дрвета зна да начини.

тишлерај, -а, м. дрвени дјелови у кући

— врата, прозори и сл., предмети које је

тишлер израдио, столарија. — Ко ти је

правио тишлерај на кућу, је ли они Плања

нин? Циотишлерај у кућу ми је јелови.

ткат, ткам и ткем, несвр., 3. л. jд.

през, тке, 3. л. мн. през, тку ткати —

Умјела сам и ја да ткем ка сам била мла

да. Сад више нема жена кое тку сукно,

све узимау у дућане.
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тмина, -č, ж, тама, мрак, тмуша, не

видјелица. — Бјеше пала некаква тмина

по Бјелопавлићима, ка да је магла. Не

може се одит довечен по тмини бес фе

њера. У ову рупу је и дан и ноћ тмина,

сунца не гледамо нако мало око подне.

Види се некаква тмина от Подгорице, ка

ка су је бомбардовали у рат.

тминав, -а, -о таман, мрачан. — Ако

ноћи нијесу ведре, вазде су тминаве. Ку

пила сам некакав тминави штоф, не знам

оће ли Мују ваљат за капот. Вријеме је

некако тминаво, када су дани јесењи.

тминâво, прил. мрачно, тамно. —

Нешто ми Јбшö тминаво изгледаше.

тмица, -е, ж, тама. — Велика је тми

ца пут Подгорице, мора да пада град.

тмор, -а, м. шумски густиш у брду

или у каквој ували на њему, густа шума,

гвозд. — Цио Гарчић је прави тмор, од

шуме се не може проз њега проћ. Ми

Тмор зовемо велику шуму у планину или

у брдо, густу шуму, гвоз.

тмуран, -рна, -рно намргођен (о чо

вјеку), затамњен (о облаку). — Доша је

з Града тмуран, ни црни ни бијели. Данас

је вријеме тмурно, изгледа ће бит кише.

тмурно, прил, намргођено (о човјеку);

затамњено (о времену). — Нешто ми ђед

јутрбс тмурно изгледа. Нарогушили су се

облаци и тмурно је.

тмуша, -е, ж, тама, мрак, невидјели

ца. — Напоље је тмуша да се прс пред

оком не види. Кад је први налет авибна

проша, настала је таква тмуша да се

ништа није виђело. Не видим ја одит по

овој тмуши, ану ми ту сијалицу.

тоболац, -блца, м. кожна кеса напра

вљена од овнујских мошњи, обично

уштављена, служи за држање дувана и

прибора за ватру; општи појам за нов

чаник. — Извади тоболац и дарива невје

сту с иљаду динара. Немам у тоболац ни

пребијене паре. Направио ми је био Ра

дован у Беране тоболац за дуван, па му

га је неко укра. Нико више не носи дуван

у тоболац. Ако на мене рачунаш, знади

да је мој тоболац сиромашан.

товар, -а, м. 1. оно што носи коњ или

магаре, трактор или камион, терет,

тежина; превелик терет, терет изнад

„норме“. — Ово несретно магаре цијело

љето само што је износило товаре сијена

с Почкаља, спасило ме. Што си донио то

лики товар, мога си из два пута, лаше би

ти било. 2. мјера за тежину (од 100 kg).

— Зимус сам мора купит једно петнаес

товара сијена е би ми поцркало живб.

товарит (се), -им (се), несвр. нами

јештати (се), правити товар; преопте

рећивати (се), претрпавати (ce); уп. на

гомилават (се). — Товарим магаре, оћу да

самељем мало домаћега жита. Немб сад

товарит на себе толико робе! Што га то

вариш толико, преврнуће се! Вазде се то

вариш некаквијама чкpкалицама, никад

не одмараш. Не товари се чим не мораш.

токе, тока, ж., pl. t. летални украси

на грудима (на доламици, или на дијелу

одјеће попут прслучета), служиле су ди

јелом и као заштита у борби. — Веле да

је Матан поша су осам брата Карађорђу

у помоћ, сви су имали токе на прсима.

Били су сачували токе сердара Илије, али

су их узели Талијани кад су дошли че

треспpве.

толикоро, прил. колико и оних с ко

јима се упоређује. — Таман ће ти доћ то

ликоро колико си каза. -

толицина, -č, ж, толико њих (у упо

ређењу с другом јединицом). — Толицина

ка Јовану на свадбу нијесу додила да ја

знам никоме у Загарач.

толковат, -ујем, несвр. (помало пе

јор.) тумачити, појашњавати. — Ракејбј

толкује у ћикару, гледау има ли пара. Уо

збиљио се ка да нешто толкује у главу.

тољага, -е, ж. 1. мотка, батина, ве

лики штап, тојага. — Носи некакву то

љагу, чува(ј) се ти од њега! Оно није
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тољагат (се) — трабунит

штап нб тољага. Удри та говеда чесовом

тољагом да не поарау то жито. 2. јак уда

рац. — Добио је од мене добре тољаге,

никад му више неће пас нам да те зади

јева.

тољагат (се), -ам (се), несвр. ударати

(се) моткама, тољагама. — Синоћ се то

- љагаху два момка пред Задружни дом, не

бљеху из Загарача нб, рекоше, негђе из

Васојевића, само не знам откуђ они тун.

Она паса милет тољага жену сваки дан.

тољажина, -е, ж, већа тољага.

тољажит (се), -им (се), несвр. тоља

гати се. — Није то њима првина, они се

често тољаже и млате, и одмах се поми

pe.

томболача, -е, ж, врста крупне

крушке, елипсастог облика са прошире

њем на дну. — У Никову зграду је једна

велика томболача, крушке ш ње су ка цу

кар.

тоња, -е, ж, нанос на воћу (на кори)

или на биљу уопште од влаге, плесан,

буђ, маћа. — Велика је тоња на грожђе,

мбраћемо нешто тражит што ће је очи

стит. Нагрдила ми је тоња лозе. Ове го

дине је била велика тоња на воће.

топит (се), топлм (се), несвр. 1. по

гријебати (се). — Сваке године топим по

неколико лоза и тако ширим виноград.

Добро је топит и брдуне од старе лозе,

тако се она подмлађује. 2. наливати во

дом биљку односно земљу. — Топите ли

ону ливаду код Сушице? Оно земљиште

око воде се редбвно топи, па вазде роди.

3. давити (се) (у води). — Топила се она

у бистијерну два-три пута, па су је сваки

пут извукли живу. Топила се нечија

мачка у Петрову бистијерну, па су је за

творили да се ш ње не пије док се не

очисти.

топљеница, -е, ж, погребена, пото

пљена лоза (или др. биљка), погребуша,

погребеница. — Она топљеница је добро

родила, боље нб све остале.

тор, тора, м, ограда (на отвореном

простору) за стоку. — На Лукавицу сви

направе торове ус колибе, па и ноћу могу

Да ПаЗС ЖИВО.

торбак, -а, м. ранац, телећак, велика

торба. — Торбак се носи прео рамена, а

понеко торбак зове и ону велику ваљеви

цу, што у њу може да стане багаш жита.

торијун и торијун, -а, м. кривина на

цести, микротопоним. — Нис которске

стране, вели Анђе, има више од двадес

торијуна, но она иде пријечцем. Срели су

се на Торијун и замало се нијесу тун по

убијали.

торина, -е, ж, велики тор, тор

уопште. — Не треба за твоје браве ово

лика торина. Торине су поставили пријед

но су ижљегли са живијем.

торипат (се), -ипам (се), несвр. изба

цивати велику количину измети (обично

о стоци). — Торипау се говеда по цијелој

ливади. Торипау се она ђечурлија испо

Божовија мурава.

торокат и тороктат, -ам и -öкћем, не

свр. брбљати, причати несувисло. — Све

нешто тороктау. Торокташе Коне ка гра

мофбн. Не торокћите више!

торокуша, -č, ж, причалица, жена

сплеткарош. — Само ти слуша ону твоју

торокушу па ћеш се фино сложит с

комшијама! Завадила би она торокуша

два ока у главу.

точит, точим, несвр. 1. лити, проли

вати. 2. одливати вино од колине. — Да

нас ћу точит вино, увиниће се.

тпрусе и прусе, узвик магарету да

иде или да дође. — ТпруČе, малб, типруĆе,

цркавица те не згодила!

трабунит, -yним, несвр. говорити у

ватри, говорити полусвјесно или несвје

сно, говорити којештарије и глупости,

трабуњати. — Не трабуни, боготи,

ништа није такб. Трабуни ђед, неће дуго.

Нешто трабуни, а нико га не разумије.
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трабуњање, -а, с. гл. им. од трабу

њат. — Оно је чисто трабуњање, није

прича. Стаквијем трабуњањем нећеш да

леко стић. Било те уфатило некакво тра

буњање наћас.

трабуњат, -ам, несвр. говорити ко

јешта, говорити несувисло, говорити

као у бунилу, трабунити. — Немб тамо

у пријатеља да трабуњаш, но фино збо

ри! Трабуња, ништа га не разумијем. Тра

буњала си наћас у сан, све си некбга псо

вала, Трабуња, изгледа је у грозницу.

травуљина, -е, ж, густа и крупна

трава; коров. — Спопала је травуљина

лозе, треба је почупате ће сметат лозама.

траг, -а, м. (поред уобичајених значе

ња) коријен, поријекло, лоза, сорта, вр

ста; путања. — Ископа се траг томе бpa

ству, нема их више. О трага Новаковића

остале су двије фамеље. Ова смоква води

траг од некија што је Васо донио из Ита

лије. Или све тијем трагом и право ћеш

набасат на Јовичину кућу.

трага, -е, ж. (обично пејор.) сорта,

пасмина, врста, поријекло. — Маки, оно

је паса трага, чува се њега! Не дира ону

пасу трагу е те може нагрдит! Имамо три

козе санске траге. Нашој Шаруљи је тра

га од Николинбг бика.

трагија, -е, ж, нешто удаљено, не

што што се тражи, за чим се трага,

уп. бестрагија; тражење, потрага. — Не

иди у ту трагију, бог зна ђе то. Одмах

послије ослобођења пошла је несретница

у трагију за гробом сина.

тражбина, -е, ж, празновјерица. —

Све су то приче и тражбине, ништа не

вљеруј.

трајат, -јем, несвр. 1. бити дугог ви

јека (нарочито о предметима). — Трају

ми цревље више од године, а сваки дан

их носим. Ео чуда, колико траје они ђед,

а прије по године мишљасмо е умрије. 2.

задржавати се дуже времена. — Немоте

трајат, но се брзо врните.

трак, -а, м, уже од торбе, упртљач

од торбе. — У старб вријеме муж и жена

кад оће да се раздвоје, прекидали су трак

од ваљевице и то је значило да не могу

више заједно. Трак је оно што се од ва

љевице меће на раме да се ваљевица

може носит.

тракалица, -е, ж, безвриједна ствар.

— Купио сам некаквија тракалица, само

што сам потрошио паре. Пушти те тра

калице но дођи да нешто работамо.

траљав, -а, -о неуредан, неуредно од

јевен, pитав, трањав, неспретан (у по

слу). — Тебе ка да није стало оћеш ли по

селу одит траљав или уредан. Траљав је

у сваки поса.

траљаво, прил. на траљав начин, без

реда, неумјешно, неуредно. — Премлого

сте митраљаво намљестиле кућу. Траља

во тебе иде то резање розаклије, остави,

ја ћу.

траљâт, -ам, несвр. неспретно ићи,

неуредно и сиротињски живјети, уп.

трањат. — Не траљај по селу нако да ти

се свијет спрда. Драге Манита траљаше

по Загарачу вазде, онакб траљава и гли

бава. Једва траљамо с онолико чељади.

трампа, -е, ж. размјена предмета за

предмет, односно једнога за друго. —

Ако даш двије овце заједну— то је трам

па а није права трговина.

трампит (се), трампим (се), свp. и не

свр. замјењивати предмет за предмет,

вриједност за одговарајућу вриједност

(али не у новцу). — Оли да трампимо кре

салице, моја сваки пут ужди опpве. Трам

пили смо се косама, он више воли љућу,

а ја је нијесам знава отковат.

трања, -е, ж. (најчешће у мн.) рита,

дроњак, крпетина, дјелови одјеће, од

јећа, постељина (који су исхабани, изде

рани); уп. трањетине. — Мичи ту трању

с тебе, обучи нешто љеше. Имам нека

- квијех трања што су ми ђеца донијела за

десе година. Што обукујеш те трање а
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идеш у пријатеља. Покри га нечесовијама

трањама, биће му тако зима. Изнеси оне

трање с одра наизван да их сунце види.

трањав, -а, -о који је у трањама, ри

тав. — Вазде је била трањава, никад није

умјела да среди оно мало прња на њу.

трањање, -а, с. гл. им. од трањат. —

Прекини једном више с тијем твоијем

трањањем от куће до куће.

трањат, -ам, несвр. 1. ићи у трања

ма, у ритама. 2. стално се кретати и

бити преокупиран нечим као да је то не

видљиво, узалудно и мучећи се радити.

— Трањам по цио дан от куће до баштине

и носим по цио дан или кртолу, или што

друго.

трањача, -е, ж, жена која трања, ко

ја скита, неуредна жена. — Да не срете

на Улицу ону трањачу Милованову?

трање, трања, ж., pl. tantum направа

од двије мотке преко којих су заковане

даске (или нешто друго тврдо), служи

за ношење терета (камена, ђубрета и

сл.), нека врста носила. — Цио гној смо

Симо и ја прољетбс испојате пренијели

на долину на трање. Донеси ми оне тра

ње с ливаде е ћемо да преносимо гној.

трањетина, -е, Ж. (обично у мн.) кр

петина, дроњак, похабана или ружна од

јећа, изанђала постељина; уп. трања. —

Бачи више те трањетине, не могу се гле

јат от спрдње у кућу! Пуна је кућа нека

квијех трањетина, све би требало поба

чат. Обука је некакву трањетину от каба

нице.

трањо, -а, м. трањав, ритав човјек,

м. надимак. — Дружи се с некаквијем

трањом, ни знам ко је ни откуђ је. Помо

га ми је Трањо да натоварим, не бих мога

сам.

трап, -а, м. рупа у земљи у коју је

смјештен какав плод да би се чувао од

кварења (кромпир, купус, лубеница и др.).

— Цијелу кртолу смо метнули у трап да

презими, е ћемо је у прољеће продават,

а за наше потребе смо оставили у појату

само мало. Једне године смо у трап мет

нули и розаклију и по Савинудне смо је

извадили и била је ка с лозе.

трапат, -а, м, лупњава од корака,

трескање при ходу, звук који се чује при

ходу попут коњског каса или галопа. —

Чује се некакви трапат горе џадом ка да

су чи коњи. Ау нека, осећаш ли неки тра

пат више куће?!

трапат, -ам и трапат, -ам, несвр. лу

пати ногама, галопирати (најчешће о

коњу). — Што трапате тудијен, ђецо, ка

коњи, немоте ми газит ту траву.

трапит, -им, несвр. ашовом прекопа

вати земљу (обично претходно необра

ђивану). — Помогла су ми ђеца и трапила

су ка велики. Сваке године за лук трапим

земљу, тако боље рађе.

трапљевина, -е, ж. 1. трапљење. —

Трапљевина ми је тешка е ме боли рте

ница, раматиз ме нагрди. 2. устрапљено

земљиште. — Оћу мало кpтоле да бачим

на ову трапљевину, родиће е одавно тун

нијесмо ништа сијали.

трапљење, -а, с. гл. им. од трапит.

— Од свија послбва на земљу најтеже ми

је трапљење, не могу ћурек узет у руке.

тратит, -им, несвр. в. траћит. — Не

трати џабе та гној око смокве, али не

видиш е ће да се осуши.

траћење, -а, с. гл. им. од траћит. —

То је чисто траћење времена, узалудња
wм

мука.

траћит, -им, несвр. трошити неми

лице, узалудно, нерационално трошити,

губити. — Лако му је ка траћи туђе паре,

да су његове, боље би их чува. Не траћи

паре, нб их чува за интернат. Траћи више

но што има.

траунта, -е и траунте, ж, бунило, не

свјестица. — Тћ, богоми, када си у тра

унту, не разумијеш што ти зборим. Није

се послије аперације задуго извука ис

траунте.
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трбух, -а, м. дио тијела у којему су

желудац и цријева, стомак. — Ето му тр

бух када је у друго стање. (Нема значења

рода, породичне лозе.)

трбушина, -е, ж. аугм. од трбух.

трвит се, -им се, несвр. свађати се,

крвити се. — Никад међу њима нема

мира, вљечито се трве.

трговица, -е, ж трговкиња. — Анђе

покојна је била добра трговица. Некаква

трговица бјеше дошла.

тре, узвик за препадање, обично се та

ријеч изговара истовремено са трупка

њем ногама о патос, тј. о тле. — Ка сам

уљегла, чујем неко вели „тре!“ и залупа

ногама, кад оно они мали Симов, био се

скрио иза врата, и отoлен препада чељад.

требоват, -ујем, несвр. бити потре

бан, требати. — Требују ми још само ти

гле и подмирио сам грађу за кућу. Тре

бовало ми је неколико шавница јасенови

ја, смијем ли убрат у вашу брањевину?

тревит и трефит, -им, свp. I. погоди

ти; задесити. — Умири се, тревила те

стрелица дабогда! Богоми ће ме од вас

негђе тревит срце (кап). Трефи ме каме

ном, умало ми око не испрчи. Трефило

га је зрно испушке, ни грома није чуо.

II. - се затећи се на одређеном мјесту,

очувати се, остати. — Тревили смо се

то јутро таман код Маркове куће, а њега

не бљеше дома. Да ми се није тун трефио

син, ко зна што би од мене учињели. Не

трефи се та пут нико од домаћија, сви су

били негђе ижљегли. Трефило се мало

печења от свадбе, а било је ракије и вина,

па смо их дочекали.

тренут, -нем, свр. заспати на часак,

мало одспавати, одахнути, одморити се,

уп. дренут. — Синбћ нијесам ни капи тре

нуо, размишља сам. Трените мало, умбрни

сте. Таман бјех тренуо, кад стигоше.

трепет, -а, м. страх. изр. страх и тре

пет страховлада, велики страх.

трепетљика, -е, ж, врста јасике (Ро

pulus trenula). — Посека сам оне двије

трепетљике испод бистијерне, само су

сметале луку да расте.

трећи, -а, -е који је по реду трећи, у

синтагми са им јутро значи излазак на

гроб три дана (или неколико дана) по са

храни. — У неђељу ћемо чињет треће ју

тро, па ве позивамо да заједно с нама .

оплачете још једном покојника.

трефит, -им, свp. в. тревит.

трешњевач, -а, м. прут или штап од

трешњевог дрвета. — Кад га је окрпио

онијем трешњевачом, крв га је облила.

трешњевина, -е, ж, трешњево дрво.

— Направио ми је Дањо фини штап от

трешњевине.

трештање, -а, с. гл. им. од трештат.

— Какво је то трештање, умирите се

тамо! Настаде некаква лупа и трештање,

ништа се није чуло.

трештат, -тим, несвр. лупати, гала

мити, изазивати буку. — По сву ноћ

трешти у Дом некаква музика прео стру

је. Трештијаше нешто, велика се бука

чујаше у Симовића.

трештен, -а, -о веома много, до краја

(нпр. пијан). — Бљеше Владо трештен

пљан. Ти си трештен пљан.

трештит, -им, свр. ударити, снажно

ударити, лупнути, треснути, пасти с

треском. — Трештио ми је гром овцу на

ливаду. Трештило у тебе, дабогда!

Трештио ме штапом док ми се стужило.

Гром га је, веле, трештио чим је ижљега

ис куће. Трештио га је метак у сре срца.

Трештила га је некаква грана јасенова, па

му је огулила лијеви образ. Трешти о по

љану ка да је па с неба.

трзанче, -анчета, с., зб. трзанчад ка

сно јагње. — Сваке године имамо тр

занчади, вазде се по неколико оваца по

зно јагњи,

трзе, -ета, с., зб. трзад јагње сисанче,

касно јагње, трзанче. — Међу јагњадима
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имам двоје трзади, већ су стигла осталу.

Трзе је сисанче, мало јагње, а неко вели

е је то оно познб јагње, али сведно.

тријебит, тријебим, несвр. одстра

њивати сувишно из неке материје или са

неког простора, чистити, пречишћава

ти, бискати; уништавати нешто „што

не припада одређеној цјелини. — Сутра

ћемо тријебит ливаду от камења, брзо

ћемо је забрањиват, Ео тријебимо ливаду,

да не ломимо косе ка се буде косило.

Тријебим копиљане на лозе, сметау бр

дунима да расту. Цијелб јутро сам трије

била кукољ из шенице. Тријебим ђетету

косу, изгледа се оушљало.

тријебљење, -а, с. гл. им. од трије

бит. — Заврши то е сутра морамо одит

на тријебљење онија долина от камења.

тријем, -а, м. остава; штала, поја

та, просторија за стоку. — Тријем сам

покрио сламбм. Озида сам тријем за кра

ву, имаће ђе зимус лежат. Цио дан су го

веда остала у тријем. Цио гној истријема

прећера сам на ђетелину.

три(ј)ес, -а, м. нешто опасно, тешко,

ружно и непријатно (обично у клетвама

и грдњама), невоља, враг, ђаво. — Не ди

рај то, три(е)с га понио! Нека га, триес

га наша! Који ви триес би те се посвади

сте? Некате ђецо, триес га убио! Што сте

радили тамо коега триеса?

трица, -е, ж, нешто ситно, ситница.

изр. трице и кучине којешта, то је

ништа, то је без значаја. — Све су то

што причаш трице и кучине при ономе

што је мене снашло.

трице, трица, ж., мн. мекиње. — Ми

их зовемо мекине а понеко трице. изр.

вири ка миш истрица скрива се, прови

рује, мало се види.

триш, прил. три пута. — Река ми је

триш или четириш. Триш ме закумила да

никоме не кажем. Додио је, како није —

триш. изр. триш — небирулбк баш добро.

— Триш, небирулбк. Доста ти је крава

дала — триш небирулбк.

трк, -а, м. трка, трчање; узвик, на

редба за трчање. — Је ли оно на Ждре

баник данас трк коња или људи? Иди

тамо, трк!

тркнут, -нем, свр. поћи накратко не

гдје; уп. скокнут. — Оли тркнут до Града

да ми купиш кило клинаца, фалили су

МИ.

тркопиш, -а, м, онај који жури оба

вљајући послове за друге, послушник;

мућкало, смутљивац; уп. трчипиш. —

Никола је тркопиш у Општину, слуша

старије и чини што му нареде. Не

пуштате онога тркопиша у кућу. Прави

је тркопиш, све потказује понекбга. Иде

пиш — тркопиш, пође триш на буњиш (=

тркопиш стално трчи на сметлиште, на

Мокрење, (или) иде да опањкава некога;

пословица).

трљање, -а, с. гл. им. од трљат. —

Ништа ти тун не помаже трљање, нб при

ви на то што ти је црвено компрес од ра

кије, да ти се не загади.

трљат (се), -ам (се), несвр. трти (ce),

масирати (се), мазати (се). — Не трља

тб око да ти не закрвави или се опогани!

Трља се коза о зид, да је нијесу спопале

уши, фала богу? Откако је дошла из Бе

ограда по цио дан ништа не ради нб се

трља некаквијама помадама.

трн, -а, м. 1. врста растиња (Раliu

rus, Prunus), 2. оштри дио биљке који се

зарије у босу ногу (човјеку или животи

њи). — Убо ме трн у ногу ка сам одио

про шуму, боим се да ми не загнои нога,

дако ми га извадиш су чим.

трновак, -а, м, 1. мјесто гдје има

много трњина. — Они трновак је ове го

дине пун трњина. Има у Рупезе повелики

трновак. 2. трнова мотка.

трнокоп, -а, м. крампа, будак, уп. тp

нокопица. — Трнокопом сам прекопа све

оно између шипковина. Узми та трнокоп

те ископа оне шипковине по обору.

трнокопица, -е, ж, врста крампа, бу

дак, уп. трнокоп. — Тврда је земља била,
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па сам кpтолу копа трнокопицбм, није се

могло матикбм.

трнут, трнем, 1. свр. нагло кренути,

залетјети се, напасти нагло. — Да не

трнуше да их раздвоје, ћаху се побит.

Кад виђе да му се приближујем, тpну низ

ону страну, има се сломит. 2. несвр.

укрућивати се, претpњивати, постаја

ти утрнуо, бити обузет трнцима. —

Трну ми ноге сваку ноћ ео некб доба.

трњак, -а, м. мјесто гдје има много

трњина, драча, купина и др. трња. — Ку

ћеш по томе трњаку? Не може се проз

они трњак мрднут, треба га раскосит.

трњина, -е, ж, врста тpна (Prunus

spinosa, Paliurtis); плод тог дрвета. —

Усадио је трњине усконавал да му живо

не улази у ливаду. Ка сам био мали, по

цио дан сам зоба трњине кад би здреле,

зато ми је дроб здрав.

тровеза, -е, Ж. кецеља, прегача (по

крива само предњи дио сукње, завезује се

позади). — Сви смо се зачудили ка смо

виђели ђе Мињо опаса тровезу ка жена,

а он ништа. Привежи тровезу е ћеш из

глибат рашу.

трогpла, -е, ж. 1. бистијерна, тј. ве

лика каменица која има три (обично при

родна) отвора, име води са три отвора

(направљеној у природној јами у камења

pу). — Оно у Ћерете је била трогpла, па

је покојни Јолета малтериса и направио

само једно грло, и са само прож њега

ваде воду, 2. фиг женска особа која пре

гласно говори. — Надјачаће та трогpла, не

бој се, чету, има писак ка змија.

трогуза, -е, Ж. халапљива женска

особа. — Ако ми она трогуза дође на

ручак, неће бит ни за њу ни за нас.

Троичиндан, -а, Троичинадне и Тро

ичинадне, м, црквени празник, раније дан

црквеног сабора Загарчана код Цркве св.

Симеона у Загарачу. — На Троичиндан је

пре црквом играло коло, по три круга су

се врћела око цркве.

тром, -а, -о спор, лијен. — Тром је ка

суждребна магарица.

троножац, -Iшца, м. ниска столица са

три ноге, сједиште је с једне стране

равно а са друге полукружно. — Дако ми

Милија направи два-три троношца, нема

мо на што ćec, речи му, оли.

троп, -а, м. комине од грожђа са со

ком (који се претвара, врењем, у вино).

— Од сто кила тропа обично буде шесет

кила вина. Слаб ми је ове године троп,

неће бит ракије ништа. Млого је зеле

ниша у ни троп.

трбпоња, -č, м, неспретна мушка

особа, трапавко. — Ђе нађосте да је уда

јете за онога трбпöњу! Доша је с нека

квијем трбпöњбм, само он зна ко му је

Тó.

троребац и трoрeбрац, -епца, м. фиг.

човјек чврсте тјелесне грађе, снажан

човјек. — Немо се ти сударат с Лазарем,

али не знаш е он троребац. Не мош се ти

с њим јакат, оно је троребрац, Ђе они

трoрeбрац, оћу да му пронађем та трећа

ребра!

тросиса, -е, Ж. (пејор.) 1. халапљива

и дебела женска особа. — Веле е му она

тросиса сваку ноћ пребија ребра, а није

ми га жа, мога се оженит оном што смо

му је ми сочили. 2. фиг. вјештица. — У

пбноћ га срела на Комуницу тросиса, је

два је оста у свијес.

троскот, -а, м. врста траве (Polygo

nиm aviculare). — Скубем троскот између

струка умертина.

трошак, -шка, м, 1. оно што се по

троши. — Направили су за свадбу велики

трошак, осећаће то за годину, 2. храна.

— Имате ли што за трошак оној ђеци? О

трошка мене ништа не треба до по мало

леба и варавине.

трпеза, -е, ж. 1. дио покућства, сто

чић с којега се једе. — Трпеза ни је од

јеловине, мала је, може на њу стат само

пет пјатова. 2. ручак (обично свечанији).
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— Поставили смо богату трпезу, нећемо

се осрамотит прет сватове.

трпија, -е, ж, трпљење, тешкоће, те

жак живот. — Велика је трпија оно ђе

ви живите, далеко ви је све, и вода, и

дрва и баштина.

трпљет, трпим, несвр. трпјети. — Не

могу више ову ђецу трпљет, нб их водите

некуђ отoлен. Трпи она, кукала, свашто

óт сина.

трсит, -им, свp. I. 1. уништити, по

кварити. — Трсиле су ми козе све оне

младе лозе, нема трага ни одједне. Трсио

је онакву ђевојку, срам да га буде. 2. по

лудјети, постати неурачунљив. — Трсио

је начисто, не зна више ни како се зове.

Не пита га ништа, али не видиш е трсио

с памећу. 3. претјерати у чему. — Ћера

ли су ми ону макању од ђетета да коси

ка они, начисто су га трсили, а он тврдо

глав па је упира. П. — се 1. уморити се

премного, претјерати у чему. — Трсили

сте се данас од оноликога посла. 2. по

кварити се. — У та велики свијет се тр

сила, пропала је начисто. 3. напустити,

ослободити се чега. — Трсио се и он

више школе, а и вријеме му је било. Тр

сио сам се онога друштва, са сам миран.

трcлучит, -им, несвр. и свр. уништи

ти/уништавати, ликвидирати. — Тр

случио је све паре које је зарадио, а

ништа није купио ни себе ни фамељи.

Нијесам виђела да неко трслучи обућу ка

моја ђеца, ни најтврђе цревље не могу им

издурат по мјесец, Трслучи онога вола.

трта-врта, речца ни то ни ово, баш

ништа, којешта. — Све ти је то трта-вр

та, не ваља ни труле смокве.

тртљавица, -е, ж. она која оговара,

причалица. — Чува се оне тртљавице, е

зна свашто измислит. Не дружи се с оном

тртљавицом, научиће те на свашто.

тртљање, -а, с. гл. им. од тртљат.

— Све што си прича је чистб тртљање,

ништа о тога није тачно. Нека ти пртља

ње и тртљање, завежи језик!

тртљат, -ам, несвр. причати ко

јешта, причати глупости, причати не

разговијетно, брбљати, баљезгати, пр

тљати, булазнити; олајавати. — Не тр

тља тун, но ако имаш што озбилно да

речеш, кажи! Цијелу ноћ си нешто тртља

у сан. Не зна зборит, нб све нешто тртља.

Тртља свашта када је пљан. Што тртљаш

о чоеку кои није тун! Тртљала је нешто

о вама у Васа, али немо ме проказат. Тр

тљау о њима свашто, овакви су, онакви

су... Тртља по селу о тебе свашто, при

пријети му.

тртљача, -е, ж, брбљива женска осо

ба, женска особа која прича којешта,

која оговара друге. — Не смијеш пред

оном тртљачом ништа реће ће одмах ци

јело село знат.

тртуљат, -ам, несвр. причати ко

јешта, брбљати; уп. тpтљат. — Немо

пуштит ону жену да тртуља по селу, нб

је притегни дома. Што нб синоћ трту

љаше она уĆеђелица.

трубецат, -éцам, несвр. ићи без циља

уз галаму, ићи тамо-овамо. — По ваздан

трубеца по селу. Трубецали смо улицама,

ништа нијесмо радили.

труд, -а, м, 1. скувана гљива са коре

дрвета која се пали помоћу искре из кре

мена добијене кресањем оцилом (огњи

лом), усјека (уĆека). — Најбољи је букови

труд, на(ј)паше фата. 2. рад, залагање. —

Цио овогодишњи труд ни је град уни

штио.

трудодан, -а, м. радни дан у сељачкој

радној задрузи послије Другог свј. рата;

дневна зарада у тој задрузи. — Била сам

дуго болесна, па ове године имам свега

шесет трудодана. Нијесу трудодане

плаћали парама нб све фрутом.

трун, -а, м., мн. трунови, зб. труње

нешто ситно, смрвљено, сићушан дио

какве тврде материје. — Упа ми је трун

у око, виђи да ми га нећеш извадит.

трунит (се), труним (се), несвр. 1.

ситнити (се), осипати (се). — Нешто се
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труни ова штица горња, не знам да је

није напала сипа. Не труни ту кошћелу,

осушиће се ако је све по мало пиљкаш.

2. посипати (се) труњем. — Не труни се

тијем бČем, мали, е ти не могу прат косу!

Неко труни воду у бистијерну свако ју

тро, срце му се, дабогда, натрунило!

труп, -а, м, 1. тијело без удова. 2.

трупац, трупица. — Преćечи га на они

труп наизван.

трупат, трупам, несвр. лупати нога

ма, изазивати бат корака, лупати по

пут звука корака. — Трупа нешто иза

куће, а ну виђи да неко не доди! Кад иду,

трупау ка коњи, не умију фино одит ка

остали народ.

трупац, трупца, м. дио дебла, трупи

ца. — Направио сам од оне кошћеле не

колико трупаца за čеђење, изр. чут ка тру

пац бити глув.

трупачке, прил. с обје ноге (истовре

меним покретањем обје ноге скакати

или се кретати, или ударати некога или

у нешто). — Да видимо ко ће пријед да

претрчи преко обора трупачке, али да се

нико не опире на једну ногу. Ајмо да

скачемо трупачке, да видимо ко ће нај

више скочит. Туче је ка змију под кам,

све на њу скаче трупачке, али му не

помаже.

трупе, прил. истовременим покрета

њем обје ноге (скочити, одразити се,

скочити с мјеста, без залета); уп. тру

пачке. — Свакоме од вас га могу пре

скочит трупе, а изатрке не могу само

Мију. Смијеш ли скочит с ове међе тру

Пe?

трупина, -е, ж. 1, трупац, обично

онај на којему се цијепају дрва или се

нешто кида каквим сјечивом. — Испре

кидај ми на ту трупину мало тија танкија

дрва, боље ће ова дебела горет уж њих.

2. труп, леш. — У Уше су нашли само

трупину од магарета, и она је била сва

раскубена, неку ноћ су га изгледа заклали

вукови.

трупица, -е, ж, дио дебљег облог др

вета (балвана или сл.), кратак, служи

за цијепање дрва или за сједење, трупац.

— Преćечи их на трупицу, можеш ćеки

póм. Седи тун, на ту трупицу, љеше ти

је но на столицу. Намљести трупице е

нете сви имат ђе čес.

трупкат, -ам, несвр. лупкати ногама

о тло, при ходу изазивати звуке који ли

че на лупњаву; на кољену, сједећи, дрму

сати дијете. — Кад иде, трупка, лако га

је познат ка се примиче кући. Ка сам био

мали, ђед ме све трупка на кољена.

труса, -е, ж, врста ланчане игре, про

јанац. — Послије рата смо сваку ноћ

играли трусу, а мљесто хармолике, обич

но Милан свираше на чешаљ.

трускат (се), -ам (се), несвр. трести

(се) (обично при вожњи, али и без во

жње тијелом трескати). — Сваки дан

се трускам овијем трактором до Града и

назад. Трускаће га та кола, не знам може

ли издржат до болнице.

трут, -а, м. мужјак међу пчелама у

кошници (који не сакупља мед). — Свака

кбшница мора имат по неколико трутова,

беж њих не би било меда, а ништа не

раде, фиг. лијенштина. — Ђеца су јој тру

тови, она ради а они само ију, кожу јој

одријеше.

трутав, -а, -о дебељкаст, тром, мање

покретан. — Онб двоје ђеце млађе јб је

некако трутаво, иду ка какви старци.

трутаљ, -а, м. лијенштина, нерадник,

трут. — Што ће кукала, држи онблико

трутаља у кућу, то не би могла издржат

ни богата фамеља а некмоли њихова си

ротиња. Муж јб је прави трутаљ, не би

што учинио да би га поčека.

трућање и трућање, -а, с. гл. им. од

трућат. — Не може се више живљет од

бабинбга трућања, све нешто тражи а не

знамо што ће. Твоје трућање ми је ижље

гло на вр главе!
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трућат и трућат, трућам, несвр. го

ворити несувисло, неразумно, брбљати.

— Не трућа тун нб се макни ако не уми

јеш да речеш што су поручили. Седи у

пепељак и по цио дан трућа понешто.

трчипиш, -а, м. онај који иде од јед

нога до другога, од једних до других, да

преноси ко шта за кога говори, смутљи

вац; беспослењак, онај који не може да

сачува тајну; уп. тркопиш. — Прави је

трчипиш, не може ништа сакрит, све јед

не другијема потказује. Зауставите онога

трчипиша е ће све избрбљат.

тршен, -a, -o 1. покварен, уништен,

упропашћен (о предметима). — Потпуно

ми је ова коса тршена, коме си је давала

љетос да коси? Даћу ти ону тршену косу

да ми направиш нож од ње. 2. који је

скренуо с ума, који је полудио, који је ван

свијести, који је пропао. — Она најмлађа

им је ка тршена, ш њом нешто није

чисто. Тако ми бога, ово дијете је

тршено! Тршена је Гроздана отка је била

у Београд. Она су им ђеца све ка тршена,

ш њима се не можеш споразумљет. От

прољетбс је тршен начисто, нешто му се

приказало на Комуницу.

тршљака, -е, Ж. трска. — Тршљака

расте порет Сушице Бјеше покрио појату

само тршљаком, вели е ће поврх ње да

метне само сламу.

тувијерат, -ијерам, несвр. лутати,

скитати, шврљати, базати, бесциљно

ићи. — По цио дан тувијера по соби,

никуђ не излази. Тувијерала је по брдима

крновскиjeма и није нашла синов гроб.

Што пуштајеш то дијете те тувијера по

ваздан по селу! Приčеди мало, смири се,

не тувијера стално!

тудијен, прил. туда. — Тудијен се не

смије пролазит.

туђица, -е, ж. особа која се отуђује

од људи, неприлагодљива особа. — Мичи

је, вода је мутна понијела, то је туђица

каквија нема у ве крајеве, ни с ким она

Не може.

тужбалица, -č, ж, нарикача. — Није

било тужбалице у племе ка што је била

Мируна. Причау с се с некбм тужбали

цбм може договЈрит како да тужи.

тужибаба, -е, ж. особа која се стално

На НеКОга ЖСали, сиiHни ПоilikaЗивач. —

Не ваља у школу бит тужибаба, сви та

квога мрзе, и учитељ.

тужилица, -е, ж, жена која нариче,

која „тужи“, нарикача, тужбалица. —

Љепосава је била добра тужилица, кад она

ћаше затужи, све покајнице би заплакале.

Неко ми је кажева č и Борика била добра

тужилица, умљела је да заплаче масу.

тужит и тужет, тужим, несвр. нари

цати, гласно плакати. — Тужијаше Анђе

сваки дан несретну ђецу, остала је била

саморана и без игђе икога. Нико није

умио да тужи ка Јелена Илина, кад би

она затужела, сви би проплакали.

Тужијаше она невљеста Радованова ка

иједна тужилица. Не дира је, не умије она

тужит се, -им се и тужим се, несвр.

(безл.) имати осјећај гађења. — Тужи јбј

се, вели, од нечеса, да није у друго ста

ње? Цио дан ми се тужило на они

бажљиви сир.

тужит (се), тужим (се), несвр. тужи

ти, жалити се, окривљавати, подноси

ти тужбу, тужакати (се). — Милан ме

стално тужи учитељу, све лаже, речи му

да престане. Тужила је Милоша у мили

цију ејо је закосио ливаду, ону до њего

ве. Бидни миран е ћу те тужит код учите

ља. По цијелу зиму само што се туже по

тија судбва.

туја, -е, ж, врста чемпреса (Thuja). —

Код Маркове куће има пешес онија вели

кија туја, па поподне праве велики лад

на обор.

тука, -е, ж. приглупа, тупа особа; уп.

тутуш. — Маки, оно је тука једна, ш њим

се чељаде не може споразумљет. Вазде је

био ајван, права тука.
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тукица, -е, ж, дем, од тука. — Поша

си код оне тукице на čедник, е вала ћеш

имат што ш њим да причаш! Он је добар,

сиромах, али је тукица незнавена.

тулит (се), тулим (се), несвр. гасити

(се). — Немо тулит свијетло наћас испре

куће е нећемо виђет проносит проз оне

шипковине грбжђе. Не тули ми лампу,

оћу да читам. Одили смо да тулимо

пожар у Гарчић. Што тулишта огањ, за

прећи га! Таман туљаху стог ка сам

доша, Тули се фењер чим пуне. Туле се

ова сирова дрва, слабо горе.

улумба, -е, Ж. 1. шира цијев. — За

тисле су се ове тулумбе, па не може вода

проз њих пролазит. 2. колач завијен као

цијев — Свратили смо у здрављак и на

јели се тулумба.

туљење, -а, с. гл. им. од тулит. — Пе

кли су клак а ја им нијесам мога помоћ,

доша сам уочитуљења клачнице.

тун, прил. ту на том мјесту. — Čеди

тун и нека ти прича!

тунаке, прил. в. тун.

туњав, -а, -о њутрав, постан, него

ворљив, који муца при говору. — Лијеп је

момак али је некако туњав, када не умије

проговорит. Нешто ми је туњаво ово нај

млађе, боим се e неће чисто причат. Ва

зде кад се пробуди, туњав је по по сата.

туњел, -а, м. тунел — Има ли млого

туњела на ту пругу пут Београда?

тупоглав, -а, -о глуп. — Тупоглав му

је стари син, болова је кад је мали био

запаљење мозга.

тупоглавас, -ста, -сто неинтелиген

тан, глуп. — Тупоглавасти су сви у фа

мељу, нако што они намлађи добро учи

и авизан је боље.

тупоглавац, -ăвца, м. глупа мушка

особа. — Нијесам знадивала е онолики

тупоглавац.

тупоглавиле, -а, м. приглупа мушка

особа. — Не умије они тупоглавиле

ништа, не смијеш га послат ни за два бра

Ba. -

тур, -а, м. задњица, задњи дио пан

талона. — Расипа паре, а овамо му фа

меља иде голога тура. Направио ми је

гаће с великијем туром.

турин, -а, м, њушка (код животиња),

уста или нос (код човјека) (нарочито у

Заклињањt! Itd, ПсОВКама и сл., опште

лексеме су уста, њушка, ћушка). —

Пушти га, говно му турин изио! Метни

нешто у турин. Ово прасе има велики ту

рин, биће добро.

турит, -им, свр. (ређе) ставити, мет

нути. — Тури у купус доста сланине,

биће љеши.

туруликат, -икам, несвр. трубити;

галамити, ићи сам и викати неартику

лисано: лутати уз треску и галаму; уп.

буруликат. — Туруликау свачија ђеца низ

ове долине и беру зеленб воће. Иде за

бравима и по цио дантурулика потијама

брдима. Ко нб турулика цијелб јутро на

долину, чија су оно ђеца? Не турулика

на то дијете нб му фино кажи што треба

да ради! Турулика по ваздан по селу,

ништа не ради.

тутакат, -ăм, несвр. подстицати,

пјерати, наговарати. — Не ваља на

људе тутакат псе, срамота је!

тутакнут, -нем, свр. подстаћи (пса

на човјека, човјека на човјека, ватру да

се разгори и сл.). — Тутакни та огањ да

се боље види, овачкиљавица не помаже.

Замисли те фукаре, тутакнули пса на

ђецу! Кат се гођ код њих ćеди, они ту

такну огањ, па је вруће.

тутањ, тутња, м. 1, грмљавина, вели

ка лупа и ломљава; галама. — Чује се ве

лики тутањ од Гарча, иде невријеме. Оće

тила сам подземни тутањ кад је био они

земљотрес прољетбс. Што нб чини

Велиша јутрбс тутањ у фамељу? 2. фиг.

трка, бјежање. — Уфатише тутањ нис

те долине ка да их ђаволи ћерау.
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тути, речца у игри циквања, означава

испружање свих пет прстију једне руке,

у очекивању да и саиграч учини исто.

тутњава, -е, ж, потмула грмљавина,

лупа и треска (обично неке природне по

јаве). — Задесила ме она тутњава од не

времена на врглавице. Смири се, дако

прође ова тутњава. Каква се онб тутњава

чује пут Града?

тутњет, -њим, несвр. 1. горети же

стоко (о ватри). — Тутњи пред њима

огањ ка оно што су биле послије рата ло

горске ватре. У њихову кућу и ноћу и

дању тутњи шпорет. 2. јурити. — Нешто

се наљутио и ето тутњи прео поља, са ће

овамо, нб припазите ту ђецу. Како они

воз тутњи од Града к Острогу, река би е

му је низа страну. 3. галамити. — Што

тутњиш на чељад, што су ти скривила?!

4. грмјети (о атмосферској појави). —

“ Тутњи от Котора, биће невремена.

тутор, -а, м, човјек који преузме бригу

о дјетету (или дјеци) без родитеља (или

само без оца); онај који се намеће да во

ди бригу о некоме (најчешће безразло

жно). — Бранку је тутор био Димитрије

Марков. Имала сам тутора све до осам

наесте године. Замисли, оће да ми буде

тутор, када сам ја мали.

тутош, -а, м. в. њутро, њутравац. —

Муж јој је некакви тутош, не умије да

проговори.

тутурикат, -икам и -ичем, несвр. тру

бити; галамити, базати усамљен, уп.

туруликат. — По цио дан тутурика у сви

ралу, ништа друго не чини. Иде за бра

вима и само што тутурика, да се разли

јежу главице. Што то тутурикаш у ту

свиралу ка фино не умијеш? Тутуpикала

је док је била ђевојка ка ниједна, није се

смиривала дома.

ћакнут, -а, -о луцкаст. — Ш њим се

тешко може зборит, ка ћакнут је. Је ли

мало ћакнута она старија Блажова?

тутуpукат, -укам и -учем, несвр. тру

бацати, причати невезано, говорити ко

јешта. — Што оно тутуpукаше јутрбс

Милија кот цркве? Не тутуpука(ј) нб

реци што ћеш!

тутуш, -а, м. повучена, неразговорљи

ва особа, приглупа особа; уп. тука. —

Што ће ти они тутуш да се удајеш за

њега, нађи момка да ваља, видиш ли ети

је он јадоњица и тутуш.

тућ (се), тучем (се), несвр., 3. л. мн.

през. туку (се) и тучу (се) тући (се), бити

(се). — Нема дана кад оно двоје не тучу

овога најмлађега. По цио дан се туку по

тија долина.

туцањ, туцња, м. посебно истесано

дрво за лијешање качамака, особито с

кромпиром, гдје смјесу треба „туцати“

као аваном, обла и при дну равна дрвена

направа за мијешање качамака. — Изми

јеша сам качамак с кртолбм новијем туц

њем. Направио сам туцањ за качамак од

јасена. Кртолови качамак се мора ми

јешат туцњем а не разметачем. На(ј)-

љеши је туцањ откошћеле.

туч, -а, м. 1. нешто врло тврдо, брон

За. 2. фиг. јак, снажан, Карактеран чо

вјек. — Јован је био љуцки туч, био је

залога свакојему Загарчанину.

тучит се, -им се, свp. сударити се, су

кобити се: сусрести се изненада. —

Тучисмо се на пут, очи у очи. Тучили су

се чело у чело. Разминућемо се, нећемо

се тучит чело у чело.

тушица, -е, Ж. Повучена и лиpна осо

ба; подла особа; уп. тутуш. — Ништа у

шњега до јада и тушице, немаш с ким ријеч

да ваља прозборит. Слушала не она

тушица санбћ и јутрбс је све испричала

у милицију.

Ћ

ћапит и шћанит, -им, свр. Зграбити,

ухватити, узети изненада и брзо, оте

ти, истргнути; загристи (о псу); уп.
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ћапнут. — Ја ћапих неколико онија деки

ца из магазина војнбга, ка смо капитули

рали. Што му ћапи јабуку из руке, њему

сам је дала?! Ћапи ми неко такулин,

остадох беж њега. Ћапило је оно дијете

комат љеба, па ије ка велико. Немо да те

ћапи која од онијех кучаках! Пази да ти

пашче не ћапи то месо из руке!

häпнут, -пнем и -пим, свр. уграбити,

зграбити, отети; уп. ћапит. — Држи та

лебдобро да ти га нећáпне пас. Ћапнуће

ти неко та такулин, но га скри негђе.

ћар, -а, м. добитак, шићар. — Ове го

дине изгледа нећемо имат ћара от сијена,

свега га је киша нагрдила.

ћарит, ћарим, свp. и несвр. сте

ћи/стицати добитак, добија)ти, зара

дити/зарађивати; уп. шићарит. — Није

смо ћарили од имања ове године ништа.

Ето, фино си ћарила јутрбс, све ти покра

дошc.

ћаћа, -e, M. (ријетко) отац. — Је ли

ти ћаћа дома, Јовица? И ја сам ш ћаћом

једанпут одио у Београд.

ћафа, -е, ж, усамљено узвишење у бр

довитом крају и његово подножје с јед

не, нагло стрме стране. — Под оном

ћафбм, видиш ли, у Бандиће, ето онбђен

им је кућа.

ћафкат, -ам, несвр. 1. лајати непу

ним гласом, помало лајати (о псу). — Ето

колико је онб пашче, а почело је да ћафка

на чељад, ка велики је. 2. фиг. оговарати,

олајавати. — Не слушај ти њу, нека

ћафка колико јб је драго, ништа ти не

може.

ћевчица, -е, ж, цјевчица. — Рану су

му давали проз некакву ћевчицу, тако је

оста жив.

ћедило, -a, c. цједило, цједиљка. —

Прсло ми је ћедило што у њега мећем

сир кад га усирим. Имаш ли ти оно

жичанб ћедило, процијeдила бих мало

вина што ми је остало на дно бачве.

ћемане, -a, c. виолина. — Сви су се

Душану спрдали кад је почео да свира на

ћемане, до тадер смо мислили да на њега

свирау само Габељи.

ћемер, -а, м. шири појас (мушки или

женски), обично закићен, украшен. —

Имала је ћемер од финбга сактијана. У

ћемер су му нашли ћесу с дукатима. Бри

гадијер Блажо имаше ћемер од срме. От

прије су се радили ћемери у Скадар. Сва

ка невјеста је морала донијет у дбм

ћемер.

ћенеф, -а, м, 1. клозет. — Иза куће

му је ћенеф от ћерпича, он га зове клозет.

Ови сир смрди ка ћенеф, изгледа се

оштетио. Нијесам вљерова да је ћенеф у

кућу док сам доша у Америку и у то се

увљерио. 2. нешто што смрди неиздр

жљиво, велики смрад. — Од некаквога

ћенефа се тудијен не могаше проћ, базди

ка прави ћенеф.

ћенифа, -е, ж. (заст) клозет, уп.

ћенеф. — Ћенифе су овудијен људи

почели да зидау још прије аустринскога

рата, до тадер су сви излазили ђе ко стиг

Не.

ћепак, -пка, -пко који се лако цијепа

(најчешће о дрвету). — Ништа није ћеп

кије од буковога дрвета, кат се прекине

на трупице, дијете их може цијепат.

ћепаница и ћепаница, -е, ж. 1. цје

паница (дрвета), расцијепљено дрво, при

премљено за ложење. — Метни о тија

ћепаница на огањ, али не видиш е студе

но. Побише се ћепаницама, оба су крвави

отишли дома. 2. фиг. глупа особа.

ћеперан, -рна, -рно отресит, спре

тан, укочен, уштогљен, уображен, уп.

чеперан. — Ћеперни су они сви, онако, у

кућу, за свашто их је да бог. Цио је не

како ћепeрaн, накокоћен, ка да беж њега

нема момка.

héпнут, -нем, свp. исцијепати мало (о

дрвима). — Ћепни коју палицу да убачим

у фуруну, студено је.
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ћепчеви, -ева и ћепови, -öва, м., мн.

дебљи прутови или штапови који се по

вежу (по два-три) и њима се млати жи

то (пшеница, раж или јечам) да би се

оврхло. — Направио ми је Божо јаке и ли

јепе ћепчеве да млатим шеницу. Немам

коња, па морам млатит сам ћеповима

раж.

ћепчија, -е, ж, кутлача, захватка. —

Три ове ћепчије — ето ти пун пљат. Бјеху

оне ћепчије од алуминијума. Ис каце за

фатау воду ћепчијом и из ње пију. Нага

зих ћепчију и сломих је, немам чим сипат

варевину. Ћепчијом се зафата чорба, а

може и вараника, и вода, и што му драго.

ћерамида, -е, ж, цријет. — Кућа ми је

покривена талијанском ћерамидбм.

ћерат, -ам, несвр. П. тјерати, гања

ти. — Сутра ћу да ћерам говеда у Осоје,

још је тамо зелено. П. - се 1. тјерати

се, гањати се. — Ова ђеца ништа не чине

до што се по цио дан ћерау по овија до

лина. 2. парити се (о кучки). — Је ли се

ова биза још ћерала? фиг. тражити

мушког партнера за секс, проституиса

ти се. — Веле е се у младос ћерала ка ма

нита кучка, а сад јбј ниједна ђевојка не

ваља за сина. Ћера се она мала ка биза.

ћерпич, -а, м. опека. — Купићу мало

ћерпича да направим појату. Ето сад раде

ћерпиче и у Бјелопавлиће.

ћеруна, -е, ж (пејор) кћи. — Испсова

ме ћеруна Милина, свашто ми рече.

Имам два сина и ћеруну, текеје цркавица

згодила.

ћеса, -е, ж. 1. кеса. — Напуни пуну

ћесу, ако издржи. Купи ми на пљацу не

колико ћеса пластичнија. 2. фиr. a. новча

ник. — Пуна му је ћеса пара. Не бој се

томе, њему је вазде пуна ћеса, ђе гођ био

и што гођ радио. б. кутија, тоболац и

сл. — Је ли ти што у ћесу дуванску?

ћескоба, -е, ж. тјескоба, устезање;

уп. ћескота. — Онбњен ви је велика

ћескоба, можете ли сви како стат у ну

једну просторију?

ћескобан, -бна, -бно тјескобан, тије

сан. — Ћескобна је ова кућа за оволико

чељади, а не могу ништа учињет да је

дозидам.

ћескобно, прил. тјескобно, тијесно.

— Било им је ћескобно код оне газдарице,

па су пријешли код друге.

ћескота, -č, ж. тјескоба, стјешњење;

непријатност, устезање, стид, уп.

ћескоба. — Код нас се от ћескоте не може

мрднут, све је нагомилано једно на другб.

Уз рат смо живљели у велику ћескоту,

двије фамеље у једну собу. Оćећала сам

неку ћескоту, па то нијесам могла да јој

кажем.

ћетаљ, -а, м. во (ређе ован или коњ)

са „цвијетом“, бијелом или шареном ба

љом, ознаком на челу; име таквом волу

(овну или коњу). — Врни Ћетаља е ће на

умертин! Видиш ли онога ћетаља у бвце,

ë не бих ти га да ни за што.

ћетање, -а, с цвјетање. — Није за

воће добро кат пува у ћетање, опане сва

ки цвијет и не замећу се плодови.

ћетат, -ам, несвр. цвјетати.

ћетоња, -е, м. во или јунац са бијелом

биљегом на челу; име таквом волу. —

Ови ћетоња ти је претљи од иједнога те

лета у телад. Упрегнућу Ћетоњу и Шару

љу у рало, немам су чим другборат.

ћетуља, -е, ж, крава која има бијели

биљег на челу; име крави с таквим би

љегом. — От све три краве једна ћетуља

ми је најбоља на млијеко. Поћерај Ћету

љу на ливаду и свежи је дако што чупне.

ћеф, -а, м, 1. хтјење, воља, прохтјев.

— Био ми је ћеф да га частим, али ми се

не даде. 2. весеље, добро расположење.

— Себе чини ћеф, а други му се спрдау

што чини. 3. инат. — Из чистога ћефа га

је избио. Е таман оћу, ћеф ми је, па да

ћете сви поцркат.

ћефит се, ћефим се, несвр. опијати

се, уживати у нечему. — Сваки дан се

ћефи у кафану и кући доди пљан, али
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наћефљен. Љети сам ти ја на Лукавицу,

ћефим се чистога ваздуха по цио дан, па

фино и спавам и ијем.

ћефнут се, -нем се, свр. прохтјети

се. — Ћефнуло му се да игра карте, па је

поша до друштва у Малензу. Вазде ћу

поћ кад ми се ћефне, ништа ми не

можеш!

ћешење, -a, c. 1. гл. им. од ћешит

(се). — Нема јбј ћешења, остала је без je

динца. Слабо ми је ћешење у ну макању.

2. заузетост. — Не можемо од ћешења.

ћешит (се), -им (се), несвр. 1.

тјешити (се). — Ћеши се онијем остат

ком од ђеце. Ћешили су га, али не

помажč. Ћеши ме што су ми остала ђеца

здрава. Ћеше, јаднице, једна другу.

Ћешим се тијем што ми јављау да су сви

на окуп. 2. фиг. забављати (се), чинити

друштво. — Ћеши је некакав Босанац,

она је још млада. Ћеше се њих двоје

међусобно, не бој им се ништа. Ћеши

младе удовице.

ћибрит, -а, м. (ређе) шибица, шибице;

уп. фурмине. — Имаш ли ћибрит да за

палимо по једну? Прољетбс сам купила

пет кутија ћибрита, и сад немам ниједну.

Купи ми једну кутију ћибрита, немам

ЧИМ ЗаЖДИТ ОГaЊ.

ћивот и ћивот, -а, м. ковчег са по

смртним остацима свеца. — Преспавала

сам једну ноћ под ћивот у Острог и ота

дер сам ка најздравија.

ћикара, -е, ж, шоља за кафу, ређе

шоља за бијелу кафу (која се зове шку

дела). — Купио ми је Мијо шес ћикара

за кафу. Ове су ти ћикаре фине, из њих

је кафа укусна.

ћикат, -ăм, несвр. вабити (нпр. овце),

мамити (сољу или каквом храном). —

Иде пред овцама и ћика их, и оне вазде

иду тако за њим, носио што у руке не

носио, навика их је тако.

ћикорија, -е, ж, врста (дивље) кафе.

— Пријед је било доста оне ћикорије,

нико за праву кафу није знава.

ћилакнут, -нем, свр. отјерати, нају

pити. — Ћилакнула је ђецу от куће и са

се шири сама у кућу и на имање. Кат

ћилакну коња испод њега – боже мили

како се коњ помами, јурну ш њим проз

ону шуму ка манит.

hинтер, -а, м. (арх.) прслук. — Понеко

је од људих носио оне ћинтере испод

гуња или капота, то ти је нешто ка ђиле.

ћинтерац, -éрца, м, 1. ситан новац.

— Тражи ми да му узамим паре а ја ни

ћинтерца немам. 2. огртач, обично сук

нени, прслук: уп. ћинтер. — Огpни какав

ћинтерац, студено је наизван!

ћинтерица, -е, ж, дио старе одјеће,

женско прслуче, јелече. — Носиле су

ђевојке прео блузе и ћинтерице, али не

свака.

ћипрана, -е, ж, погрдно именовање

жене (неспретне, неуредне и сл.). — Ја сам

ону моју ћипрану навика да ме не тражи

кад не дођем на вријеме дома. Ајде, ћипра

на, диш се е имамо посла доста.

ћипур, -а, м, зараван или биљна оаза

у камењару. — У страну, горе, има неко

лико ћипура ђе има помало земље и ја

сена па би се тунлијепо могло раскрчит

за по сто струкова дувана.

ћирик, -а, м. звук који испушта ћири

кавац (врста инсекта), уједначено ћири

кање, „цврчање“ ћирикавца. — Чује се

некакав ћирик у гору ка да су ћирикавци.

фиг. брујање, ћирикање, цврчање људским

гласом. — Какав је то ћирик, ђецо? Нећу

да чујем никакав ћирик, оћу мир.

ћирикавац, -авца, м. врста инсекта,

слична бумбару, или обаду (али већи), ко

ји у врућим данима (љети) ћириче (ис

пушта звуке „ћир-ћир-ћир“). — Ћирика

вац је сличан мухи, али млого виши од

мухе. Ћирикаваца има на(ј)више љети

кад је врућина, па ћирикау да заглуше.

Ви колико је ћирикаваца на трешњу. Забо

ћирикавцу сламу у шупак и пуштио га да

ЛСТИ.
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ћирикање, -а, с. гл. им. од ћирикат.

— По ваздан се љети у Загарач чује ћири

кање ћирикаваца, ка да оне шипковине

зује. -

ћирикат, -чем и ћирикат, -ам, несвр.

1. испуштати звукове ћир-ћир-ћир (о ин

секту ћирикавцу). — Ћирикавци почну да

ћиричу рано ујутро и не улијезау до мра

ка. Ћирикаше нешто у грм, али није

ћирикавац, 2. фиг. пискутаво говорити. —

Што ћиричеш ка ћирикавац, што фино не

причаш? Она све ћирика ка збори.

ћирикнут, -нем, свр. 1. испустити

звук ћирикања (цврчања). — Ћирикнуло

је нешто у грм. Они ћирикавац што је

јучен ћирика изнад врата неће ми више

ћирикнут, убио сам га, 2. отјерати. —

Ћирикнуо је жену, утекла је у род.

Ћирикнућу веја отoлен, нећете ми више

играт на ту Пеćöву ливаду.

ћић, речца потпуно, сасвим. — Оно

дијете му је ћић манито. Не дира те ја

буке, али не видише су ћић зелене.

ћића, -е, м. (ријетко) стриц.

ћићери, -а, -ö потпун, цјеловит, са

стављен од одређеног материјала, чист,

без других примјеса, или који је претво

рен у нешто друго. — Ово ти је млијеко

ћићера вода, не ваља ни за скроб. Из ране

му иђаше ћићери гној.

ћићикур, -а, м, хипокористичан и по

мало погрдан назив за дјечака, обично

несташног. —Што раде они ћићикуpи од

онија момчади на нуливаду?

hишкање, -а, с. гл. ин, од ћиликат. —

Боље да си узео књигу но што те цио дан

спопало ћишкање лопте. Трпјела је и она

доста ћишкања у дом.

ћишкапа, -е, ж, стара игра капама,

сада се односи на било коју игру ногама,

чак и на игру лоптом (крпењачом, нaрo

чито), „ћишкање“, „Пикање“ лопте: уп.

ћушкапа. — Цио дан је био на ћишкапу,

ништа не учи. Нембте се играт ћишкапе

на ливаду! Не дира ђецу, играу ћишкапе,

боље но да их чувамо. Пријед смо

ћишкапе играли лоптом од сваљане

говеђе длаке.

ћишкат (се), -ам (се), несвр. ногом се

ударати односно ногом ударати какав

предмет да се помјери, ћушкати (се), гу

рати (се), потискивати (се). — Ћишкау

лопту по ваздан. Не ћишка ту кртолу, нб

је фино преноси рукама. Ону несретну

бабу све ћишкау у ћошак. Ћишкали сте

ви мене и ка сам имала заштиту, а камо

ли нећете сад. Мама, ћишка се Мијо,

речи му!

ћишнут, -нем, свр. шутнути, ногом

одгурнути, одбити, одаљити од себе. —

Ћишните кои пут ту лопту и Милану, он

је мали. Ћишни тога пса с врата!

Ћишнула је ђецу да служе по туђија кућа

а она дочекује туђе љуђе.

ћопав, -a, -o 1. који храмље. — Bто

криваца они ћопави, са ће код вас! 2. ко

јему недостаје шака или који прст нару

ци. — Ђопав је од једнога прста од

рођења.

ћóпе, -е, ж. 1. (пејор, и хипок) глава,

главурда, празна глава; уп. ћупа. —

Ништа ти у ћбну нема, ништа не знаш!

Размисли мало том ћбпом. Ништа ти у

ћóпу не улази. 2. ћопава женска особа.

— Не дира ту ћопу!

ћопрдање, -а, с. гл. им. од ћопрдат.

ћопрдат (се), -рдам (се) несвр. пра

вити ситне шале, зезати (ce), ћаскати,

спрдати се, забављати (ce) каквом при

чом (не особито паметном). — Ћопрда

Милош, вазде једнако. Не ћопрда нб

фино прича ако знаш. Ћопрдала је Јаница

свуноћ. Што оно ћопрлаше синоћ Милија

на коло? Не ћопрда се вазде, но прозбори

коју паметну кад.

ћор, -а, -о слијет. — Удала се за ћорб

га момка, и ш њим је родила троје ђеце

ка златне јабуке.

ћора, -е, Ж. 1, плехана лампа на пе

тролеј без стакла; уп. чкиљавица. — На
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пуни ту ћору газом да видимо вечерат.

Оне лампице о тенеће звали смо ћоре. 2.

(пејор.) ћорава, слијепа жена. — Испсова

ме она ћора јутрбс.

ћорав, -a, -o 1. који је без очију, који

не види, који слабо види. — Кобила ми је

ћорава на лијево око, па заноси у банду.

Али не знаш да је Мише ћорава, не види

бијеле кобиле. 2. неизвјестан, непознат,

бескористан. — Мани се ћорава посла,

ради нешто паметније! То су ћорави по

слови. 3. противнички (у политичком

животу). — Гласа сам за ћораву кутију

(нпр. опозициону). 4. који слабо свије

тли. — Ужди ону ћораву лампу.

ћоравит, -авим, несвр. постајати

слијеп, ћор, губити вид, губити оријен

тацију, не сналазити се у каквом послу.

— Ђоравим у потоње вријеме, губим вид.

Ћоравим за живијем, чувам то богаство.

ћоравица, -е, Ж. 1. (пејор.) слијепа,

ћора женска особа. 2. плехана лампа,

„ћоруша“, без стакла; уп. ћора 1, чки

љaвица. — Дода ми ту ћоравицу да виђу

нешто. Немамо свијетла нако једну ћора

Вицу.

ћбрат, ћорам, несвр. кретати се не

видећи добро, кретати се као слијепац,

врлудати, базати. — Ћора по цио дан по

кући, све нешто тражи. Ћорам некако до

пљаце, а слабо видим, богоми. По цио

дан ћорам за бравима, а ништа не видим.

По сву ноћ ћбрау по улицама они старци,

не могу да заспу, па им тако вријеме про

лази.

ћорда, -е, ж, в. Јорда.

ћöрет и ћбрит, ћбрим, несвр. 1. по

стајати слијеп, ћор, осљепљивати, сли

јепити. — Почела сам ћбрет ео некб

доба, све слабије виђу. И стари ми је

почео ћбрит. 2. слабо видјети. — Све

онакб ћбри, мало што види. 3. држати

затворене очи (нпр. у исти). — Док се

скријемо ти мораш да ћбриш! 4. одавати

мало свјетлости (о плеханој лампи на

петролеј). — Ћбри ова лампа, нема од ње

користи. Ћбри ова ћоравица, ништа се од

ње не види, нема од ње виђела.

ћорило, -a, c. сљепило, сљепоћа; не

срећа (само у клетви). — Какав је, бог

му ћорило да. Ако је, бог ми да ћорило.

С ћорилом се носила, дабогда! Ђорило га

спопало, што ми данас учиње! Спопало

те ћорило мимо иједнога племеника!

ћори миш, ћopбГа миша, м. слијепи

миш. — Нико више не живи у ну кућери

ну, купе се у њу ћори мишеви.

ћöрнут (се), -нем (се), свр. размијени

ти предмет за предмет на невиђено. —

Ај да се ћорнемо ремицима! Сећаш ли се

ка си с ониjeм Брђанином ћорнуо косу ка

смо косили у Луг, па си се потље жалио

č она што ти је да мека?

ћбро, -а, м. (пејор.) ћор, слијеп човјек,

слијепац, човјек који слабо види. — Пре

вари га они ћбро, богоми је паметни и

боље види от свија вас. Сретох онога

ћópá, није ме видио ка смо се разминули.

ћброња, -е, м. (пејор.) човјек који не

види, слијепац, или човјек који не види

добро. — Је ли с вама био и они ћброња

Мишуров” фиг. човјек који не запажа до

бро. — Тебе свако може преварит, ти си

обична ћброња!

ћоруша, -е, Ж. Плехана лампа (на пе

тролеј) без стакла; уп. чкиљавица. —

Матурира је ус ћорушу, ето какав је ђак

био. Успи исћоруше мало газа, па про

трља косу.

ћосав, -а, -о који је без длаке по лицу,

који се не брије. — Он је ћосав откад знам

за њега, ника се није брија, а зна свашто.

ћöсање, -а, с. гл. им. од ћосат се. —

Такво ћосање ти није најпаметније, ћоса

ње не смије да буде подвала.

ћöсат се, -ам се, несвр. шалити се.

зезати се, шеЗачити се, задиркивати

(се), правити спрдачину. — Љети само

што се ћосамо по онија долина, ништа не

радимо, па се стари љуте. Ајмо да се

наћас мало ћосамо код Јована, а бог је
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шалу оставио. По цио дан се ћосам с

оном млађаријом по селу, одмарам ка ни

кад. Стари су се ћосали љеше. Не ћоса

се са мном! Ђöсали су се сву ноћ, поцр

кали смо о смијеха. Немб да се ћосаш,

нб ми реци што је било. Ћосаш ли се то

ти са мнбм или озбилно причаш?

ћöcö, -а, м. мушкарац који се не брије,

који нема длака по лицу, замишља се као

необична, чак митолошка личност. —

Кад видиш ћбса, припази се од њега, он

нити је мушко ни женско, а може да

прича с духовима.

ћотек и ћутек, -а, м. ударац, шамар,

увреда. — Одвали му кои ћотек па ће се

умирит. Колико је само добила ћутека од

мене да знаш. Умукни е ћу те напунит

ћотека! Добио је ћотеке, па се умирио.

Оним збором си ударио ћутек свакоме

своме. Оно што си река синоћ — био је

ћотек свијама у фамељу. Што ми рече

онб пред онолико људи, што ми удари

данас ћотек?! Памтићу ти они ћутек што

ми рече за мајку!

ћотечит и ћутечит, -им, несвр. тући.

— Ћотече га дома сваки дан, али ништ

не помаже. |-

ћошак, ћошка, м. угао, угласти крај

нечега. —Ућошак од избе држим кртолу.

Да сам му ћошак оне доње долине да уса

ди мало дувана.

ћошник, -а, м. угаони камен. — Ове

ћошнике је теса још покојни Нико.

ћуба, -е, ж. издигнути прамен косе,

уздигнути дио длаке на глави животи

ње. — Нататарио је косу на вр главе и

направио ћубу ка у овчега брава. фиг. ко

са. — Уфатише се за ћубе и почеше једна

другој да их чупау.

ћувик, -а, м. издигнуто мјесто, врх

неког узвишења, врх уопште (обично са

стрмим странама). — По цио дан ćеди

на они ћувик и глеја свијет што пролази

шадом.

ћуд, -и, ж, нарав, природа, карактер.

— Бљеше, покојник, зле ћуди, љут. Ста

квом ћуди нијеси нигђе приста!

ћудљив, -а, -о непредвидљив, необи

чан, несталан. — И Гарач умије да биде

ћудљив, у сред сунчанога дана одједан

пут се наоблачи и пролијč и из неба и из

земље. Ћудљиви је био масак Јовичин од

икаквога коња али магарета.

ћук, -а, м, 1. врста птице. — Ђукови

се појављују рано у прољеће и ћукау

поноћи а ријетко дању. 2. фиг. непаметна,

приглупа особа. — Немб ово испричат

ономе ћуку, е ће свакоме рећ.

ћук, 1. узвик за дозивање кокоши. —

Ћук, коке, ћук, ћук... 2. ономатопеја по

љупца. — Чим се сретоше, ишћукаше се

— ћук, ћук, ћук, ка тетке. Саже се и по

љуби је у оба образа — ћук у један па

ћук у други.

ћукалица, -е, ж, женска особа која

разноси гласине, која оговара. — Само да

не зна она ћукалица е ће све расторокат

по селу.

ћукање, -а, с. гл. им. од ћукат. — Ка

кво је то ћукање јутрос настало, да се ни

јесте ужељеле једна другој? Ка да се у

Избy чује некакво ћукање, да нијесу

кокошке нашле ону штицу с пасуљом

што се суши?

ћукат, -ам, несвр. П. 1. позивати ко

коши да дођу. — Ђукам кокошке да им

дам да ију. Кат ћукамо кокошке, ми

кажемо: „Ћук, коке, ћук!“ 2. јести ћука

јући кљуном, кљуном зобати (о живини

или птицама). — Ћукау кокошке по обо

ру, свашто купе. Ћукау тице оно грожђе,

поћукаће га све. П. — се љубити се, це

ливати се. — Ћукау се ка тетке,

поћукаше се у оба образа. Видио сам те

да се ћукаш испот стога с Милицом,

казаћу те.

ћукат, ћукам, несвр. 1. лутати, база

ти, беспосличити, сједјети fHCf. KakóOAf

узвишењу (као ћук) и посматрати, дре
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ждати, очекивати. — Ништа не чини до

што по ваздан ћука по селу. Ћука на они

крш сваки дан до мрака. Ћукам по цио

дан на ову главицу, ништа подбог живи

не чиним. 2. говорити несувисло, неја

сно, шапатом у потаји; проносити гла

сине, оговарати. — Све нешто ћукау ме

ђу собом, када нешто крију. О овоме се

не смије ћукат, нико не треба да зна без

ми двоица.

ћукит (се), -им (се), свр. пољубити

(се). — Оно двоје се ћукише прет свијема

нама, нијесу се стиђели ни от кбга. Ћуки

ла ме у образ ка тетка.

ћукнут, -нем, свр. 1. пољубити неко

га. — Ћукни тетку у образ, па ће ти дат

колач. 2. вабнути кокоши. — Ђукни те

кокошке е ћу да им дам мало жита.

ћулит, -им и ћулит, ћулим, несвр. по

дизати уши да се боље чује, или у знак

обазривости према нечему (најчешће о

животињи). — Шаров све нешто ћули

уши а не лаје, мора да је нешто осетио.

Што оно магаре ћули уши, нешто је оče

тило. Што ћулиш уши, србе лите?

ћумур, -а, м. угаљ који се прави од

дрвета и служи за ковачницу. — За ви

гањ су правили ћумур од јасена из Осоја,

или од дубовине из Гарчића.

ћунта, -е и ћунте, ж. слaвинa oд че

сме; цијев. — Поса је ћунту од жеђи, а

воде ниоткуђ. Чесма у Град има четири

ћунте. Купио ћунте от по четири метра

за кревет за лозе.

Лупа, -е, ж, (пејор) глава; уп. ћопе.

— Има ћупу велику ка кота.

ћурак, ћурка, м. капуљача, огртач с

капуљачом. — Вргни та ћурак на главу,

немо потље да се жалишe си преладио!

изр, метнут ћурак наопако наљутити се,

спремити се за сукоб. — Кад Машану

дође уја и метне ћурак наопако, добро се

припази!

ћурек, -а, м. врста равног ашова. —

Направио ми је Митар држало за ћурек

али је заборавио да га при дну пробије

сврдлом да се метне оно гвожђе за пала

ЊC.

ћурекат, -ам, несвр. (ријетко) ћуpe

ком копати земљу, трапити. —Замијени

мајку, немо да ти она ћурека, млађи си и

здрави од ње.

ћурлик, -а, м. цвркут птица. —

Најежила сам се јутрбе у зору от ћурлика

некакве тичурине што је нијесам досад

слушала, исто ка да плаче дијете.

ћускија, -е, Ж. метална велика полу

га за рад у камену и за прављење рупа у

земљи. — Само ћускиjбм та кам можеш

разбит. Нијесу ћускија и бургија Истб —

бургија је мала а ћускија велика, тешка

је неколико ока.

ћустек, -а, м. дрипчина; нешто не

зграпно, нешто неприкладно и крупно. —

Сретох онога ћустека, фала богу лијепа

ли а незнавена момка, греота. На они

умертин на Почкаље су класови прави

ћустеци, има их от по по метра.

ћутакнут, -нем, свр. рећи некоме

оштру и ружну ријеч и тако га смирити

или онемогућити да говори или шта да

предузима, ћутнути. — Осветио му се

што га је ланик био ћутакнуо пред оно

лико људи. Ћутакни тога малога е не

можемо од њега проговорит ниједну.

ћутек, -а, м. в. ћотек.

ћутечит, -им, несвр. в. ћотечит.

ћутљив, -а, -о који мало говори, не

говорљив. — Сви су они у фамељу ћутљи

ви, а добри су.

ћутук, -а, м. глуп човјек, незналица,

примитивац. — Не питај њега ни за што,

ништа ти неће знат рећ, ћутук је то пра

ВИ.

ћутукачке, прил. невјешто, неумје

сно, неспретно, безумно. — Дође и стаде

пред њих онако ћутукачке, када је забо

равио зашто је доша. Ћутукачке је уљега

у велики поса, а не знам оће ли моћ ишта

да учини.
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ћутучина, -е, ж. аугм. од ћутук. — Не

мошти с оном ћутучинбм божбм ништа,

пита Николу, ш њим се можеш погодит.

ћутучит, -им, несвр. причати несуви

С/10.

ћућат, ћућим, несвр. постајати се

нилан, постајати склеротичан, сенили

ти. — Сваки дан ми ђед све више ћући,

не памти више скоро ништа. -

ћућорит, -им, несвр. тихо, потајно

разговарати. — Све нешто ћућори с Ми

рунбм, нико им не зна о чему причау.

Нешто ћућораху Новка и Милица, није

сам чуо што причаху.

ћушка, -е, ж. 1, њушка. — Дугачка

ћушка у прасета је знак да је добро. 2.

фиг. тврдица, лоша особа. — Не шће ми

та ћушка ни воде понудит. Онакве ћушке

још нијесам гледала, не би богу тамњана

ДаЛа.

уајдоба, прил. у ово доба, у ово ври

јеме. — Синбћ сам га виђела уајдоба, до

бро је био. Негђе је било уајдоба ка су

дошли.

уапсит и уасит, -им, свр. ухапсити.

— Уасили су га јучен ка су га уфатили

да краде. Уапшен је био бес кривице.

уар, -а, м. в. увар. — Уар ће бит и о

тога, донеси.

уарно, прил. в. уварно. — Биће ми

уарно ако ми и мало поможеш. Покупи

оне класове на стрњину, уарно је.

уба, убла, м, бунар.

убадача, -č, ж, врста игле, „убада“

се у косу и крпу на глави да држи крпу,

понекад има украс (куглицу) на задњем

дијелу. — Миле бјеше закачила вел уба

дачбм. Пријед су жене убадачом држале

крпе или капице на главу.

ћушкапа, -е, ж. игра шутирањем ка

пе (раније), играње лоптом; уп. ћишкапа.

— Не уче ова ђеца ништа, по цио дан

играу ћушкапе.

ћушкат (се), -ам (се), несвр. гурати

(се), гонити (се) по површини (обично по

земљи), потискивати (се). — Ћушкау се

ова ђеца, оћу ли их избит? Не ћушкате

се, нб фино ćедите! Не ћушка ми то, нб

ми га донеси! Ајте, ћушка(ј)те мало лоп

ту!

ћушкетина, -е, ж, жена тврдица,

аугм. од ћушка (фиг). — Неће ти она

ћушкетина дат ништа да ијеш, па пријед

нб-тамо пођеш, наиј се.

ћушнут, -нем, свр. шутнути, одгур

нути, отјерати. — Ћушни ми лопту ова

мо! Пошла бих ја код њих у град, нб се

боим е ће ме ћушнут у собу да не видим

бијелога дана. Ћушнули су је у некакав

старачки дом, да тамо крепа.

убажђет (се), убаздим (се), свр. усир

дјети (се). — Убаздио си цијелу кућу.

Што си се убаздио тако? Убажђела су се

прасад. Убажђеће се месо, боим се.

убазда, -е, ж. 1. смрад, 2. фиг. ништа

-човјек. — Поче да брбља та убазда љуц

ка. Ћут, убаздо убажђела! Она је обична

убазда.

убамбречит се, -ечим се, свр. угојити

се, одебљати, прејести се, укочити се

(од хладноће, болести или чега другог);

уп. убречит се. — Убамбречила се, има у

њу сто кила. Што си се тако убамбречио,

млого си одебља?! Убамбречио сам се од

богате вечере. Наио сам се док сам се

убамбречио. Ето се убамбречио на лива

ду, када није жив. Убамбречила се једна

бвца, изгледа лисаје. Убамбречио сам се

наћас од зиме.

убанду, прил. устрану. — Све некако

иде убанду ка да га фата вртоглавица.
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убарабарит, -арим, свр. уједначити,

уредити. — Убарабарили су им се воло

ви, и сад ору ка да су ваздашњи пар.

убауљат (се), -ам (се), свр. увући (ce),

упузати (се). — Убауљало је нешто пот

сач, да није гуштер? Не да, убауљаће у

рупу! Убауљало се нешто у кашун.

убеутит, -им, свр. онесвијестити се.

— Бјеше убеутио, да нијесмо дошли, не

би остаја жив. Ето је баба убеутила, а ну

виђи да јој се да лијек.

убечит, убечим, свр. нападно се за

гледати. — Убечила у оно дијете ка да

никад ђетета није виђела. Што си убечио

у мене, да не видиш на мене какво чудо!

убивалац, -алца и -ăоца, м. (заст.)

убица.

убијат (се), убијам (се), несвр. убија

ти (се), међусобно се таманити.

убјежат, убјежим, свр. 1. бјежећи ући

у какав затворени простор. 2. побјећи;

уп. убјећ 2. — Сама је за њим убјежала.

убјен, -а, -о убијен.

убјећ, -жем, свр. 1. хитро ући бје

жећи. — Да нијесам убјежала у кућу,

трештило би ме под овом муpвом ка што

је у њу. 2. побјећи, избјећи, отићи. —

Давно је био убјега от куће, задуго се от

страха од оца није смио врнут. Убјегла

је искуће и ускочила код некаквога мом

ка у Брда.

убој, -а, м. рана која се добија удар

цем или притиском (дужим) на тијело.

— Нашли су кам од убоја, нешто га боли

нога. Болова је од убоја, дати је набио

ногу.

убрадач, -а, м. овећа женска крпа за

главу која се подвезује испод грла (за раз

лику од крпе, која се веже позади и не

покрива врат); уп. убрадача. — Купио ми

је син два убрадача, имала сам само дви

је-три крпе. Убрадач носе само удате

жене. Убрадач покрива главу и врат, а

подвезује се под грло.

убрадача, -е, ж, крпа за главу, нешто

мања од убрадача, уп. убрадач. — Дони

јела ми је снаха из Београда три убра

даче, неће ми требат друге крпе на главу

док сам жива.

убрадит (се), -адим (се), свр. увити

главу марамом (о женској особи). —

Убради ону црну крпу, у короту смо.

Чим си се то убрадила, што ти је то на

главу?
-

убраздит (се), -аздим (се), свр. ући у

бразду, почети орати (о ораћој живо

тињи), достићи узраст да може орати

(о животињи). — Убраздио сам у Подо

ље, оћу да узорем ону горњу президу.

Убраздио сам вола и краву е ми је они

јунац болесан. Шароња се убраздио још

ланик.

убрат, уберем, свр. убрати, посјећи

(о биљци). — Јесте ли убрали умертин?

Убра сам они јасен с твоје међе.

убречит се, -ечим се, свр. укочити се,

прејести се тако да се изгледа укочено,

непокретно; уп. убамбречит се. —

Убречила се Велика, река би е је убила

капља. Богоми су ти се краве добро

убречиле, а ђе су нашле на ву сушу тра

ву? Не могу више јес, убречих се.

убуђат се, -ам се, свр. постати бу

ђав. — Што је овоме лебу, да се није

убуђа?

убуључит (се), -им (се), свp. сакупи

ти (се) у стадо, у буљук. — Виђи што су

се оно бвце убуључиле, да их није што

напало? Убуључио сам овце у ограду, не

мау ђе мрднут.

увала, -е, ж, веће улегнуће на зе

мљишту, уп. вала. — Загарач је у увалу,

са свија страна окружен брдима.

увар, -а, м. корист, добитак, уп. уар.

— Увар је узет што од грожђа. Неће бит

увара од онога сијена, нагрди га киша на

долину.

„ уварно, прил. корисно: уп. уарно. —

Уварно је чуват сваку сламку. Уварно је
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да покупимо и оно мало што је остало на

лозе. Покупеља те брcтине, уварно је.

уватит (се), -им (се), свр. ухватити

(се). — Уватио ме прео паса те нијесам

мога кркнут. Ка се они два момка ува

тише, јадо мој, у кости, није се знало

коме више пуцау.

увечен, прил, увече. — Дођите за

дана, немоте увечен.

увинит се, увиним се, свp. добити

особине вина, преврети тако да се доби

је вино (о шири). — Ова се мастика већ

увинила, може се одливат.

увир и увор, -а, м. ушће (једног тока

у други). — Кућа им је онођен, таман код

увира Сушице у Зету. Спрца се с камио

ном код увора Зете у Морачу, испод мли

на Вучинића. Али не знаш, и Почаљска

јама има увор, ка устане, иде до Сушице,

и тун јб је увор, она појача Сушицу оби

лато.

уво, -a, c. в. ухо.

увбр, -a и -ора, м. креста (код пијев

ца или кокошке). — Црвени му се увбр

ка зрела диња (меснати, црвени дио лу

бенице). Виђи, и пиплица има увбр! За

мисли, паČе те милети, оčека Миленинб

ме кокоту увбр, морали су га заклат. Она

пепељаста кокошка има увбр виши от ко

кбта. Црвени је от кокошињега увора.

увотка, -е, ж, јалова овца или крава.

— Вазде међу овцама мора бит и покоја

увотка, не могу све бит збјагње.

увргават, -јем, несвр. уметати, уба

цивати.

увргнут, -гнем и -жем, свp. I. умет

нути, убацити, продјенути. — Једва сам

увргла конац у иглу, не видим ео неко

добађаољбм. Увpга сам у крбв неколико

новија тигала. П. - се 1. убацити се у

гомилу народа, смјестити се. — Некако

сам се уврга с онијама људима у камион,

и тако сам доша. 2. личити на некога,

бити као неко. — Ова ти се мала уврг

нула у ону тетку што је била удата на

Кујаву. 3. претворити се (у нешто дру

го). — Увргнуо се био ка да је мртав па

га нико није дира.

уврет, уврем, свр. 1. нестати улива

њем (о води). — Сушица љети ка да увре

негђе. 2. нестати испаравањем (о води,

или течности уопште). — Уврела је сва

чорба, дода воде.

уврзат се, -жем се, несвр. уметати

се, укључивати се (нпр. у масу народа);

уп. уврћ се. — У свакакво друштво се

уврже, па није чудо што су га затворили.

уврс, -гнем, свр. удјенути (конац у

иглу или сл.). — Увргни ми ови конац, не

видим ништа. Не видим, вала, уврс конац

у иглу.

уврс се, -гнем се, свр. ући у масу. —

Отку се уврже ово дијете међу нама?

уврћ, -гнем и -зем, свp. I. уметнути,

убацити, продјенути; уп. увргнут. —

Можеш ли како уврћ једну кантињелу ис

под овија тигала. П. — се 1. увући се,

уметнути се у масу, гомилу људи. —

Увpгох се некако у ни народ, те сам ш

њима стига на вријеме. 2. бити сличан

некоме, личити. — У кога ти се увргло

ово најстарије дијете, не би река е отво

ија чељади? Увргла се у мајку, чита она.

Не дај ми боже да се увргне у мајку, не

би јој стана било међу другама. 3. пре

творити се у нешто друго, изобличити

се. — Сваку вечен се увргне у ђаола, те

препада ову ђецу. Ништа му није, не бој

му се, но се уврга да га не бијемо.

уга, угла, м. угао, окрајак, угласти

дио нечега. — Усадила сам мало кpтоле

у они уга од Бобовишта. Завежи краве у

ни уга од ливаде, имаће да попасе.

угађат, угађем, несвр. П. прилагођава

ти се нечијој вољи. — Свакоме мора да

угађе. Угађау му сви у кућу и јопет је

незадовољан. II. - се погађати се,

остваривати се (о сновима). — Мене су

се снови вазде угађали ка у амин.
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угар, -а, м, 1. њива која је узгарена,

узгар. — Не газите прео тога угара, али

не видите теке је узгарено! 2. гарење, уз

гаривање. — Мало кои поса на долине ми

је тежи од угара.

угара, -е, ж, гарење, узгаривање, јесе

ње орање; уп. угар 2. — Нећу с угарбм

учињет ништа, немам ш чим да супоним

магаре, па ће ми Почкаље остат неузга

рено, боим се.

угарак, угарка, м. нагорело парче

дрвета, са живим жаром или угашено.

— Тарни мало те угарке да се огријемо,

што штедиш дрва кад их имаш доста.

Узми један угарак и изиди наизван, па

мало помахај ш њим, чини ми се е се

нешто мота око појате, да није непоме

ник. На Божић ујутро се бача на долину

са шеницбм угарак од бадњака, да жито

боље роди.

угарит, угарим, свр. обавити прво

(обично јесење) орање, као припрему за

главно орање; уп. узгарит. — Јеси ли уга

рио коју долину ове јесени? Река ми је

Гојко е ће ми он угарит Подоље ш њего

вијема воловима.

угаса, -е, ж, несрећник; онај који до

носи зло, несрећу. — То је угаса божа.

Угасо цијелога племена! Како мош

живјет с оном угасом божбм?!

угасит се, угасим се, свр. престати

са постојањем (о дому, породици и сл.:

најчешће у клетвама и заклињањима). —

Угасило ми се у дом ако те лажем! Уга

сило ми се у чељад ако није!

угасник и угасник, -а, м. несрећан

човјек, човјек који је остао сам: мушка

особа која доноси несрећу. — Оста је сам

они угасник у дом. Што чињаше они уга

сник божи од Милована? Има једнога

угасника сина, боље да ни њега нема.

Чува се, они угасник је спреман и кућу

да ти запали.

угасница и угасница, -е, ж, не

срећница, жена која је остала без поро

дице; женска особа која доноси несрећу.

— Довео је ону угасницу от стрине у

Подгорицу и да јоје наљешу собу да спа

ва.

угич, -а, м. ован предводник. — Не

мам утича у овце, па сам метнуо чактар

једној овци. Имаш угича — пара ваља.

Угич вазде иде пред бравима. Морам

подстрић угича. Засука сам рогове угичу.

Не бих ти да овога угича за два на(ј)боља

брава.

углава, -č, ж. 1. договор породица по

слије вјеридбе о року и условима свадбе

(из обичајног права). — На углаву смо се

договорили да за ђевојку дође само пет

сватова. Углава је ка се углави свадба.

Ништа од углавć 2. претходни договор

о неком послу (куповини, закупу, сутону

и сл.). — Углавом смо се договбрили да

о цијени пресуде људи. Неће ви ваљат та

углава ништа!

углаваџија, -е, м. (најчешће у мн.)

онај који уговара услове свадбе. — Доди

ли су углаваџије, договорили смо се да

се свадба одржи бес старија обичаја.

углавит, -авим, свр. 1. намјестити

(нешто). — Углавио сам оне тигле изме

ђу другија, сад неће капат. Углави то у

ову рупу, тун му је мљесто, али не

видиш. 2. договорити се о року и усло

вима свадбе. — Углавили смо свадбу за

Велики пčтак. 3. претходно се договори

ти око неког посла. — Углавићемо про

дају, па ћемо направит уговбр.

углављиват, -ујем, несвр. 1. нами

јештати. — Нијесмо углављивали казан

за печење ракије, морам виђет је ли лула

здрава. Не углављуј то такб, мораш

друкче. 2. договарати се о свадби. — Је

сте ли још углављивали свадбу. 3. прет

ходно се договарати о неком послу.

углијев, -а, м. дрво на огњишту са

жаром, или угашени жар на дрвету,

огорело парче дрвета. — Дода ми та

углијев да запалим цигар. Не разбачујте

углијеве по кући! Утулио се ови углијев,

нема жара на њега.



510 угодник — удрен

угодник, -а, м. синоним за свеца. —

Не ваља радит на боже угоднике. Илин

дан је најачи божи угодник.

угонетат, -етам, свр. потрефити, по

годити, угатати. — Угонетала ми је она

Габељка све што ми је казала. Можеш ли

угонетат ко ће ни данас доћ?

уграбит, -им, свр. 1. отети. — Угра

би ми данас један лопов такулин из руке.

2. предухитрити. — Уграбите то сијено

прије кише. 3. пожурити, брзо поћи, по

хитати. — Уграби прео тога брда, нај

пријед ћеш стић.

угрезнут, -нем, свр. упасти у блато;

увалити се у какву тешкоћу, у дуг и сл.,

огрезнути. — Ка сам прескака бњен код

Мостине, падох и угрезнух у ни глиб, па

сам се мбра вратит. Угрезнуо је у неку

велику невољу, изгледа је нешто укра у

војску, те су га затворили. Угреза сам ове

године у велике дугове, не знам како ћу

се извућ до прољећа кад дођу јагњад.

угруват се, -ам се, свр. повриједити

се падом. — Попела се онако стара на

смокву, пала је и грдно се угрувала.

удавача, -е, ж, дјевојка приспјела за

удају, дјевојка у кући гдје их је више којој

је „ред“ за удају; одрасла дјевојка. — У

кућу су ми двије удаваче, старија ми се

удаје о Петковудне а млађа о Божићу. Са

си ти удавача ка се Милица удала. Ова

ти је мала већ удавача.

удадба, -е, ж, удаја. — Још су му три

шћери за удадбу.

удадбеница, -е, ж, дјевојка која је

стасала за удају. — Сад у село има пе

шес удадбеница, нб нема момака да их

просе.

удвизит (се), -изим (се), свр. одгаји

ти (се) до узраста двизице (овце од двије

године). — Удвизио сам сву јагњад. Има

двије двизице и једнога двисца, све се то

брзо удвизило. Јагњице мислим да удви

зима шиљеге ћу клат. Удвизила ти се ова

јагњица.

ч

удит, удим, несвр. ситнити, сјећи,

резати на мање комаде (о месу). — Ми

удимо месо, па се брзо осуши, не оста

љамо га у пршуте и кошете. Удим ово

месо од телета, у комате се пријед осуши.

удлага, -е, ж, дашчица која се привија

уз сломљено мјесто на руци или нози (чо

вјеку или животињи) да лакше зарасте

(сада се то у болницама гипсира). —

Метнуо сам удлаге бвци на ону сломље

ну ногу, мислим да ће се брзо опријет.

Рука ми је била под удлагбм више од мје

сец дана, био сам је добро преломио.

удовац и удбвац, удовца, м, човјек

којему је жена умрла. — Дуго је био удб

вац, па је напотље одлучио да се ожени.

Стриц јб је удовац, па му је просочила

једну своју другарицу, мало је млађа од

њега.

удомит (се), удoмим (се), свp. добро

(се) удати, наћи добро склониште, тј.

добру породицу у којој ће се живјети,

уп. надомит (се). — Све сам шћери удо

мио, остало ми је још да оженим сина, и

могу мирно да живим. Удомиле су се све

наше одиве фино и поштено.

удрвенит се, -им се, свр. укочити се,

стајати укочено, укочено посматрати.

— Ка сам га видио на вронога зада, удр

венио сам се о страха. Што си се удрве

нила тун, што не дођеш да ни поможеш!

удpвит се, -им се, свр. укочити се,

стајати непомично на једном мјесту,

стајати и гледати како други ради. —

Удрвила сам се јутрбс од зиме, студено

је. Што си се удpвио тун, што ни не

поможеш?!

удрен, -a, -o 1. који је ударен по глави

усљед чега је постао поремећен, ћакнут,

луцкаст. — Свако је удрено у главу, а

нафачни су о другија, нб нафака и памет

не морау заједно. 2. спретан, таленто

ван за нешто. — Душан бљеше удрен за

сваки поса — свашто знаваше да ради. За

школу су боље удрени нб друга ђеца.
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удрит, удрим, свр. ударити, навали

ти, јуришати. — Удрисмо те вечери на

Турке онако по мраку, и ишћерасмо их

из шанчева све. Ако те не слушау, а ти

удри по њима.

удруга, -е, ж. (заст.) супоништво, ор

таклук. — На Лукавицу смо били у удру

гу с Јовицом. Волови су ни у удругу. На

удругу држе дућан.

удубина, -е, ж, улегнуће, рупа, дубина

(воде или сл.). — По долини су остале све

некакве удубине от шапа, када су вучје.

Велика је удубина на Купало, немо ма

лбга пуштат да сам плије.

удудучит (се), -им (се), свр. укочено

и непомично стајати и посматрати;

беспосличити. — Удудучио се бњен, неће

да ни поможе, а види е ни кости пуцау.

Примакни се овамо, што си удудучила

тун ка стожина.

удужит (се), удужим (се), свр. заду

жити се, позајмити. — Немам сад ни

динара, али ћу се удужит и врнут ви дуг.

Удужила сам и црнб иза ноката.

удут, -а, м, 1. дио имања. — Имам је

дан удут от по рала у Почкаље. То је био

Божов удут, тун је сија раж. 2. граница

између два имања. — Између мене и Муја

удут је ониjeм цкладом.

удутлија, -е, м. особа која има гра

ницу између два имања, тј. један од вла

сника, власници који се граниче. — Ми и

Илија смо удутлије на више мљеста.

удушит (се), удушим (се), свр.

угушити (се). — Отвори мало та прозор

e сe удушисмо буђен. Удушила је некако

дијете кад га притискала на прси да не

чују како плаче.

уђенут (се), уђенем (се), свр. 1. удје

нути (се), уметнути (се), увући (се), на

мјестити (се). — Не могу уђенут ови ко

нац у иглу, не видим ништа. Уђени у

плот мало гранчица јарадма да обрсте.

Дако ми уђенеш ђе оно дијете на поса,

не можемо више овако. Уђенула се у ве

лике ђевојке, ка да и она оће да глеја

момке. 2. фиг. ставити на знање. —

Уђени му у уши е бисмо ми купили ако

буде продава.

ужден, -а, -о упаљен, угријан. — Из

горе ово дијете од грознице, али не

видиш e све уждено.

ужденут, -енем, свр. утјерати; уп. и

нажденут. — Уждени говеда у појату ећу

да музем краве. Ако те уфатим, ужденућу

ти кошуљу у месо!

уждит, уждим, свp. I. 1. запалити. —

Неко је синоћ уждио стог сијена Милени.

Свако јутро прво уждим огањ, сварим

кафу, па онда идем на работу. 2. удари

ти, нагло ударити. — Ужди га нечим е

се од њега не може живљет. У тучу га је

некако уждио ониjeм штапом и преломио

му је руку. Ужди тога пса нечесовијем

прутом да не лиже копању. 3. брзо, нагло

поћи, јурнути. — Кад је чуо е се при

ближујемо, ужди низ долине ка стријела.

Ужди, побјеже, нигђе му стрва. Ужди низ

ове долине ка да га поћера сто вљетрбва.

Неколицина уждише на њега, па га уми

pише. П. — се запалити се. — Уждио се

Милованов стог, изгледа да га је неко на

влаш запалио.

ужегнут (се), ужегнем (се), свр. 1. ус

палити (се), ужећи се. — Ужегнуо је ови

скоруп, неће ваљат. Ужегло се сијено, из

гњиће. 2. ушинути (се), ишчашити (ce)

(о кичми). — Ужегнуло ме нешто од ју

трбс, једва мрдам. Ужегнуо ми се, изгле

да, неки пршљен.

ужељет се, ужелим се, свр. зажеље

ти се. —Доша је е се ужелио бабе и ђеда.

уженут, уженем, свр. увући врат у

знак одобравања или немоћи да се реа

гује. — Ка сам јбј река, уженула је врат

и поталаушила се. Ужени мало врат да

ти видим грло.

ужет, ужмем, свр. направити покрет

раменима којим се показује индиферент

ност или необавијештеност. — Ја га
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нешто питах а он уже раменима ка да ме

није разумио.

ужећ (се), -жем (се) и -гнем (се), свр.

упалити (ce); уп. ужегнут (се). — Видиш

ли да се ово млијеко ужегло, не ваља га

пит. Ужегнуће се сланина на то сунце.

Не ваља да се Ије, ужегло је.

ужижат (се), -жем (се), свр. палити

(се). — Ужижете ли га ви још откад је

заладило? Не, у нашу кућу се не ужиже

огањ ео више од два мјесеца. А ко ужиже

оне сијалице у Град одједанпут?

ужикат (се), ужикам (се), свр. очвр

снути, ојачати, стећи снагу и способ

ност чешћим вјежбањем или понавља

њем одређене радње; стврднути (се). —

Ужика сам се у каменолом и сад ми

ништа није тешко. Ужика сам ђецу у ора

ње и косидбу, ојачали су и сад им није

тешко да раде. Ужика си се од љетошње

га рада, па си сад здрав ка магарац.

Ужикаће те војска, не бој се, тамо сви

ојачау. Ужикали смо се љетбс на Лука

вицу, ђеца су сва црвена у образе. Ужика

сам се љетос на сунце, могу чекат зиму.

Ужикали су ми се прсти от преношења

камења. Метнула сам доста зврсти,

ужикаће се црепуља.

ужимат, ужимам, несвр. правити по

крете тијелом као да се не схвата по

рука, особито раменима, скупљати (ce),

смањивати (се), сужавати (се). —

Ништа не ужима(ј) páменима, све разу

мијеш! Ужима ту фањелу здбње стране,

ако је једнако плетеш, биће преширока.

ужина, -е, ж. оброк између ручка и ве

чере. — Нешто сам огладнио, има ли што

за ужину, слабо сам руча.

ужинат, -ам, несвр. јести оброк из

међу ручка и вечере. — Бљеше негђе око

четири сата, таман ужинасмо кад аоли

iиХ.

ужица и ожица, -е, ж, кашика. —

Пријед није било овија гвозденија ужица

нб се јело дрвенијама.

ужичица и ожичица, -č, ж, дио тр

бушне дупље, мјесто гдје се ребра су

срећу у предњем дијелу дупље. — Ео неко

вријеме све ме нешто боли на ужичицу,

ка да је чир.

ужличас и узличас, прил. у зао час,

у невријене; (у клетви) зло те снашло!

— Ужличас га позвала!

ужућег, -тим, свр, добити жуту бо

ју, пожутјети. — Бјеше Максим нешто

ужутио ка да има жутицу. Ужутио је ду

ван добро е није било кише.

уза, узла, м. узао, чвор. — Развежи му

та уза да га не жуља. Неко је ову узицу

завеза на мртви уза, па никако не могу

да га развежем. -

узаврет, узаврим, свр. 1. прокључати

на високој температури (о течности).

— Виђи је ли узаврела варавина. 2. про

врети, надоћи. — Узаврела је Сушица з

бријега на бријег. 3. узбудити се. — Што

сте, момци, узаврели ка сплaчине, преки

ните свађу!

узајмит, узајмим, свр. узети на зајам

или дати у зајам, уп. позајмит. — Узај

мићу паре па ћу ти купит капот. Уза“)ми

ми иљаду динара. Узајмила са му још

прољетбс три кала ракије и још ми их

није враћа.

узајмица, -е, ж, позајмица. — Све

живи од узајмица. Узајмица је грдан те

рет.

узајмљиват, -ујем, несвр. узимати

или давати у зајам (новац или што дру

го). — Сваке године у прољеће узајмљу

јемо сијено за краву. Нећеш, чоче, ко

другија узајмљиват ка сам ја тун?

узарочит се, -им се, свр. зарећи се. —

Узарочили смо се сви да никоме не

кажемо што смо виђели.

узасонице и узастопице, прил. уза

стотке, једно за другим. — Три пута сам

звала узастопице и нико ми се није ода

ЗИВа.



узасопке — узица 513

узасопке и узастопке, прил. узастоп

ке, узастопице, један за другим. —Ти си

се три пута узасопке пења, а мене нијеси

да ниједном. Неколико пута узастопке ми

је опсова мајку.

узачас, прил. у зао час, узалуд. —

Узачас га доша ка јеси! Узачас му било!

Тражисмо га, али узачас. Узачас ћеш му

искат.

узбит, -јем, свр. притјерати, отјера

ти, сузбити. — Узби браве усту страну

да се не врћу на жито. Били смо узбили

Њемце добро с једне чуке, али им дође

једна чета у помоћ и опет се врнуше.

узбичит, -ичим, свр. постати сна

жан као бик. ојачати; постати непри

стојан, непослушан и опор. — Узбичио

ти је син, изгледа му више ништа не

можеш. Узбичила је ка јуница. Добро су

ми узбичили два јунца, брзо ћу их упре

зат. Ови мали ће брзо узбичит, најаде ће

село од њега бит.

узбучат (се), -чим (се), свр. 1. ускло

бучити (се), ускиселити (се) преко мјере;

узаврети, узбуркати (се). — Узбучало се

млијеко, не може се пит ђаољом. Ако

узбучи, даћемо га прасадма. Узбучаће се

млијеко на сунце, метни га у лад.

Узбучала ми је глава на оно жеженб сун

це. Узбучала је Почаљска јама, камење

избачује. 2. фиг. узнемирити се, узрујати

се. — Што си узбуча ка сплaчине на сун

це, смири се!

узвиждат се, -дим се, свр. ускисели

ти се, успиштати се. — Узвиждало се

млијеко, може се пит само ако се раз

блажи.

узвишица, -е, ж, узвишење. — Више

траве има испод онија узвишица нб горе.

узгар, -а, м. угарено земљиште; уп.

угар. — Прећерујем гној на узгар е ћу да

на њега садим кртолу.

узгарит, -арим, свр. обавити прво

орање, угарити. — Јесенас сам узгарио

сваку долину ђе мислим да сијем на про

љеће.

узглавач, -а, м, јастук, оно што се

ставља као узглавље; уп. кушин, подгла

вач. — Ако ми узглавач није добар, не

могу ђаољом заспат.

узгмизат, -жем, свр. гмижући се по

јавити у већем броју (о инсектима, о љу

дима на даљину и сл.). — Бљеше уз

Гарчић узгмизало чудо војника. Бо су,

тако ми бога, узгмизали црви из овога

пршута.

узданица, -е, ж. онај у кога се може

поуздати, човјек од ријечи и поштовања,

храбар пријатељ. — Радован је био пле

менска узданица, свакоме племенику је

помога. Иво ми је био крута узданица на

Бардањол.

уздушит, -ушим, свр. (најчешће с не

гацијом) ухватити дах, одахнути. —

Није мога уздушит о смијеха. Уздуши

мало, удавићеш се.

узет, -a, -o 1. који је са каквим физич

ким недостатком. — Ударила га је кап

али је оста жив, нб је узет по лијевој бан

ди. 2. неспретан; срамежљив. — Како

сте свако узети, ниједно ништа не умије.

узетиња, -е, ж, неспретна, неотреси

та, неокретна особа, слабић, особа са

физичким недостацима који је чине ма

ње спретном. — Виђех ону узетињу

Мирка, не умје ми рећ ни „Помага бог“.

Какав он, али не знаш, ето узетиња, ни

за што га Бог није да. Имам у кућу двије

узетиње от стараца, све им се мора додат

у кревет.

узетињит, -им, свр. понашати се као

узетиња, понашати се неоштресито, као

слабић, цицијашити. — Што узетињиш

тун, што не узмеш овога пршута, али не

видиш е га је доста. По цио дан нешто

јади и ради, узетињи и јадује, а нема тун

посла.

узица, -е, ж, веза, канап (мањи). —

Нађи ми какву узицу да свежем врећу да

се не проспе ово из ње.
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узјашáт, -шем, свр. 1. појахати. —

Нико Миленино магаре није смио

узјашат што неће ш њега пас. 2. напа

ствовати, обгрлатити. — Узјашала га

онблика фамеља, па му није чудо енер

вöзан.

узличас и ужличас, прил. у зао час,

у невријеме, (у клетви) зло те снашло. —

Узличас данас доша, што си долазио!

Ужличас му било, дабогда!

узљутит се, -утим се, свр. постати

љут (о храни). — Што се узљутио леб,

да нијеси метнула млого квасца?

узма, -е, ж, нешто што је опасно,

нешто што човјека „узима“, што га

уништава, замишљена болест, смрт

(обично у клетвама). — Какав си, узма

те узела, да грома не чујеш! Сузмбм се

носила и губа је разгубала, дабогда! Уми

pи се, узма те узела! (Напомена: окаме

њен израз, иде само уз глаголе: узети, од

нијети, отргнути и сл.)

узмаћ, -кнем, свр. 1. попустити, по

вући се, одступити. — Нијесу шћели

узмаћ до пошљедњега, нб су се борили

ка дивови. 2. посисати, повући млијеко.

— Не може, али не видиш, ово теле ђа

вољом узмаћ, или не може или не умије

да посе.

узмицат, -чем, несвр. 1. одступати,

попуштати, повлачити се. — Никад није

узмицала прет сиротињбм, вазде се бори

ла мушки с невољама. 2. сисати, вући

млијеко. — Узмиче ово теле, све попоce,

ништа послије њега нема да се помузе.

узмутит (се), -утим (се), свр. узврзма

ти (се), узбудити (се). — Узмутила се та

дер била сва Зета, а није чудо ка су им

тблике порезе ударили. Узмутио се

бљеше вас окрсни свијет пред манастир.

узњивит (се), -ивим (се), свр. узгоји

ти (ce), васпитати (се). — Узњивила су

се њезина ђеца ка поиједна у Загараче,

ништа им није фалило. УзЊивио је лозе

да их нема бољија у ве крајеве.

узостит се, узостим се, свр. усирће

тити се, ускиселити се, постати љут

као оцат. — Узостило се онб грожђе што

смо га метнули у котарину ономадне.

Млијеко се узостило, дати му је било

превруће.

узработат, -ăм, свр. урадити, за

вршити одређени посао. — Узработа сам

овога прољећа све што је окб имања било

потребно да се уради. Јесте ли узработа

ли то имање?

узрадит, -ăдим, свр. завршити одре

ђени посао (обично о пословима на има

њу). — Све смо тога прољећа на вријеме

били узрадили, али би суша и мало је

фрута било.

узроит се, -öим се, свр. узмувати се,

појавити се у роју. — Фала богу, што су

се узроиле онблике мухе кот појате?! Уз

роила се некаква ђечина око Задруге,

виђи да не почопле оно грожђе на Подо

ЉС.

уј, узвик птицама да одлете.

уја, -е, ж, љутња, бијес, лоша нарав.

— Кад му дође она његова уја, нико га

зауставит не може. Ш његовом ујбм и

злом памети није стига нигђе.

ујавит, ујавим, свр. утјерати у одре

ђени простор (о стоци). — Ујавио сам

живо у Машову ограду, немау отoлен ђе

iизаћ. Ујави овце у тор да их помузем.

ујављиват, -ујем, свр. утјеривати

стоку у тор или у какав затворени, или

одређени простор. — Свакодневно уја

вљују живо у наша пасишта. Таман уја

вљивасмо живб у катун, кад запуца.

ујагмит, -им, свр, уграбити, зграби

ти. — Били су Турци ујагмили једну не

вљесту из Мартинића, па су је Марти

нићи врнули, пошто су се покрвили с

Турцима. Ујагмио му је вук најбољега

брава историне.

ујакат и ујукат, -ам, -чем и уја

камујукам, несвр. изговарајући „уј!“

тјерати птице; неразговијетно галами
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ти. — Отка је шеница зренула само што

ујакам по цио дан на вране, оће сву да је

позобљу. Ујуче по долина ка да препада

вране.

ујакнут и ујукнут, -нем, свp. изгова

рајући „уј!“ отјерати птице. — Ујакни,

дако те тице побљегу са жита. Два-три

пута сам ујукнула и више се ниједна вра

на није врнула.

ујаковић, -а, м. ујаков син. — Ујако

вић је син ујаков.

ујам, ујма, м. плаћање у натури за

неку услугу (у воденици, за казан за пе

чење ракије и сл.), ушур. — На сваки ка

зан ракијски ми је узео ујма по кило. За

ујам ми је узео млинар свакб двадестб

кило. За ујам у млин ми је узео по два

кила брашна од вреће. Иде Илија да купи

ујам на казан што су у њега пекли ракију

по селу.

ујардумит (се), -им (се), свр. претво

pити (се) у јардум, направити јардум. —

Лако ће се ујардумит вараника од овога

јесењега лишћа с јасена и од зановијети.

Ујардумићу ову данашњу варанику да

видим какав је јардум од Шаруље, није

сам га варила пријед од њезине варанике.

Варавина се ујардуми тако што се дуго

вари, и остане само они густиш од ње.

ујармит (се), ујармим (се), свр, ухва

тити (се) у јарам, супонити (се). — Виђи

јесу ли ујармили оне волове да идемо,

опознисмо. Фино су ни се ујармили крава

и магаре, ка да су вазде заједно орали.

ујармљиват (се), -ујем (се), несвр.

хватати (се) у јарам, супоњивати (ce).

— Изгледа овога јунца још нијесте ујар

мљивали? Ујармљивала су ни се говеда

и пријед, а волови су ни вазде били у је

дан јарам. Не ујармљују се волови пријед

нó напуне три године. фиг. Заједно ради

ти какав (обично сумњив) посао. — Вазде

су се загарачки ђаци ујармљивали и на

падали по Брда дињаке.

ујме, речца што се тиче..., што се

односи на...; у име тога. — Можеш ти

ујме мене ако оћеш и да га продаш, ја га

не могу купит, а фала ти што си се ćетио

да ме питаш. Поћу ја ујме тога и код

Блажа, није ме стид. Ујме мене нека све

разда Габељима ако ће.

ујмит, ујмим, свр. 1. узети ујам. —

Ујмио ми је млинар четири килa од ма

гарећега товара. 2. узети некога у ујам,

узети некога за слугу. — Ујмио сам једно

дијете из Горњега Загарача за ову зиму,

нема ми ко чуват овце. 3. узети нешто

у ујам, позајмити. — Ујмио сам зимус

триста кила сијена, па ћу вратит љетос.

ујо, уја, м. хипок. од ујак. — Донио

ми је ујо ташну исПољске.

„ ујсту, узвик говечету да одступи. —

Ујсту, Шаруља, цркавица тезгодила! Уј

сту, Шароња, не иди тамо! Ујсту, позоба

те ђао!

ују и ују, узвик за тјерање птица. —

Ују, позобали веђаоли, што сте навалиле

данас на то жито! Ују, орах ви крила сло

мио!
-

ујукат, -ам, -чем и ујукам, несвр. в.

ујакат.

ујукнут, -нем, свp. в. ујакнут.

ујчевина, -е, ж. мајчин род. — Моја

ујчевина је у Пипере, тамо су ми два уја

Ка.

ука, -е, ж, хука. — Каква се оно ука

чује зГарча, да неће вјетар с кишом.

Стално се чује некаква ука из Калине

јаме.

укабулит, -улим, свр. ризиковати,

усудити се. — Укабулих, купих ону ли

ваду у Јбка, а не знам оће ли бит какве

користи. Млого је укабулио, боим се.

уканит се, уканим се, свр. наканити

се. — Шћела сам у неђељу да пођем под

Острог али се нијесам смјела уканит од

времена.

укарарит, -ăрим, свр. намјестити,

смјестити, уредити, успоставити рав

нотежу, договорити (се). — Укарари
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боље та товар магарету е ће га тако пре

врнут. Таман бјесмо укарарили поса, кад

му дође брат и све распичи. Укарарићемо

ми, не бој се, све што треба за свадбу.

уквасит (се) и усквасит (се), -асим

(се), свp. добити киселост процесом

квашења, постати кисео (о млијеку, хље

бу и сл.).

укиčелит (се), -им (се), свр. укисели

ти (се), постати кисео, узљутити се,

устајати се. — Укиčелила сам јутрошњу

варевину. Шћела сам да купим мало би

јелбга купуса да укиčелим за зимус но га

не бљеше на Град. Не понесосмо на Град

ону кожу од јагњета но ће се бњен уки

ćелит.

укичмит се, -им се, свр. укочити се.

— Укичмио сам се ео неколико дана, не

могу се сагнут.

уклијештит (се), -ијештим (се), свр.

(поред општег значења) изр. уклијештит

очима оштро гледати, гледати у једном

смјеру не трепћући. — Уклијештио очи

ма, мишљах е ће да ме закоље.

уклин, -а, м. проклетство, несрећа,

зло, невоља; срамота, брука, зазор, лош

узор, негативан примјер, спрдња: чуђе

ње, чудо, нешто необично. — Пази се

што тамо радиш, немо да о тебе остаје

уклин. Потље се причало о њиховоме

уклину, остали су за бруку и спрдњу прет

свијетом. Таквога уклина нико није

доживио ка несретна Анђе. Неће се проћ

без уклина, зло је направљено. О њего

вöме уклину се задуго причало, био се

обрука. Остала је за уклин народу, а ко

пиле је оставила код мајке. Остаде ми

имање за уклин, ништа нијесам радио.

уклинат се, -инам се, несвр. брукати

се, излагати се срамоти; ругати се, уп.

уклињат се. — Цијелб се село уклина с

његовбм бруком. Уклинало се ш њима

племе.

уклинит (се), -им (се), свр, увући (се)

између некога или нечега, уклијештити

(се), наћи се у тијесном простору између

некога или нечега. — Уклини ту даску из

међу двије греде, биће тврђе. Уклинило

му се имање између нашега и Пеćöвöга.

Виђе ли како се они мали уклини међу

оне озбилне људе?

уклињат се, -ињам се, несвр. изруги

вати се, чудити се, уп. уклинат се. —

Немо пуштит да се свијет уклиња с то

ббм, но пази што радиш! Радила је

свашто, с њом се свијет уклиња.

укбкат (се), укокам (се), свр. (новије

и пејор.) убити (се), убити ловећи. —

Укокали су га у некакви поток, био се

скрио о поћере. Укока сам јутрбс једнога

зеца. Немо да те укокау ловци! Укока се

сам.

укокоте, прил. врло рано, када пјева

ју кокоти (пијевци). — Свако јутро се бу

дим укокоте, тако сам навикла још отка

сам била мала.

укоп, -а, м. сахрана, покоп. — Купила

сам све што ми треба за укоп, нете се

барем око тога чељад мучит. Чува је

ођело за укоп годинама и изели су га

мољци пријед но што је умро. Нијесмо

одили пре цркву на укоп, само смо били

кући на покајање.

укопат (се), -ам (се), свр. закопати

(се), сахранити (се). — Укопали су га

онођен поред гробља, нијесу шћели у

грббље е није био кршћен. Али не знаш,

Радован се укопа у Дечане. Сви смо се

били добро укопали у ровове, нб ка се

побисмо с Аустријанцима — ишћераше

Не.

укопни, -а, -ö који се односи на укоп,

на сахрану. — Купили су му укопнб руво,

брзо ће на та свијет. Чувам само укопне

ципеле, друго сам раздрла. Талијани

имау укопне ципеле от карте.

укосница, -е, ж, врста шнале која се

ставља у косу ради држања у одређеном

положају. — Очешља се и фино укосни

цама притегни ту косу да не прамаш по

вљетру. -
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укотит (се), укотим (се), свр. увући

(се), умијешати (се), нагнијездити (ce),

намножити (се). — Укотили су се крпе

љи у овога пса, не дира га. Запали те

драче е ће се нешто у њих укотит. Уко

тио се велики кукољ у шеницу, тешко

ћемо га издвоит. Укотили су се мишеви

у кашету с брашном. Немо ми котит

ђечурлију е ми, ка се укоте, нете дават

мира.

укочањит се, -ањим се, свр. укочити

се (од страха или хладноће). — Кад

виђех онбликб војника пред нама,

укочањих се от страха и ништа нијесам

мога учињет. Наћас смо се укочањили на

ну ливаду, а нијесмо имали дрва да

наложимо.

укрдит (се), -им (се), свр. умножити

(се) (о стаду, крду стоке). — Укрдили

смо велико крдо брава и тако смо их за

једно чували по Лукавици. Брави су им

се добро укрдили.

укресат, -шем, свр. 1. упалити

(шибицу, труд или што др.). — Укреши

да запалимо по једну. Нијесам јутрбс мо

гла укресат ниједну од онија шибица,

овлажиле су се. 2. урезати, уклесати,

усјећи у камен (или што тврдо) слова и

сл. — Укресали смо на споменик имена

оца и мајке. Бљеше сину, кукала, укреса

ла на гроб слику.

укркит (се), -им (се), свp. ставити

на леђа, намјестити (се) на леђима (о

дјетету). — Укрки ме, нећу да идем.

Укркио нечесову ђевојчину, па је носи.

Оћеш ли, дијете, да те укрким, не мучи

ме, морамо брзо стић. Укркио сам се тати

на рамена. -

укрочит, -öчим, свр. кораком ући у

затворени или ограђени простор. —

Укрочи у лучњак и изабери од онија

вишија пера да иćeШкам у чбрбу. Таман

бљех укрочила у кућу кад ме збвну Гб

спе.

укрутит (се), -утим (се), свр. учвр

стити (се), ојачати; укочити се. —

Укрути оно ждријело да не пролази живб

проз њега! Укрутиће се појата чим је по

кријемо, кров ће стегнут доњи дио. При

фатите се и ви посла, што сте се укрути

ли тун!

укрцават (се), -јем (се), несвр. убаци

вати (се) у какво превозно средство. —

Ето га ђе укрцаје дрва у Дањов камион.

Оли доћ ćутра да ми поможеш, укрцајем

ствари да их преселим у Подгорицу. Ка

смо ми дошли, они су се укрцавали у ва

пор у Бар.

укрцат (се), -ам (се), свр. утоварити

(се), смјестити (се), убацити (се) у пре

возно средство. — Укрцали смо ствари и

ђецу да ћду пругом, а ми смо пошли

пљешки. Укрцаше не у некакве камионе

и отoлен смо ти право у Андријевицу.

Ми троица смо се већ били укрцали на

лађу.

укумбуљит (се), -yљим (се), свр. згу

жвати (се), помијешати (се) без реда,

згомилати (се). — Укумбуљиле су ни се

овце — нека их, па ћемо их довечен раз

двоит. Укумбуљићу све оно грожђе с Па

лачишта у једну бачву.

укурвит се, укурвим се, свр. прита

јити се. — Бљеше се укуpвио ка кучка,

само прежи и слуша оће ли ко што рећ

о затвору.

укутњица и укућница, -е, ж, добра

домаћица, добра кућаница. — Укутњица

је да јбј друге нема, да ње није, у ту кућу

не би било ничеса. Није се смио раздвоит

с онаквом укућницом, држала му је дом.

укућани, -ана, м., мн. чланови до

маћинства, они који живе у истој кући.

— Ако ме не пуште укућани, идите ви

без мене. Укућани су сва она чељад што

живе заједно, родбина у исту кућу.

укуфелит, -им, свр. 1. увенути, сме

журати се (обично о плоду смокве,

крушке и сл.). — Фино су укуфелиле смо

кве на ону у Гођене, бите добре да се

осуше. 2. фиг. смршати и смањити се (о
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човјеку). —Укуфелила ми је баба, некако,

ěо година, не би се рекло е ће дуго.

укуфелица, -е, ж. смоква која је пре

зрела и почела да вене, да се межура,

тада је најслађа (ређе то може бити

трешња, јабука, шљива и др. воће). —

Остале су на смокву биле оне укуфелице,

јадо мој, не знаш која је от које слађа, ка

цукар. Оне укуфелице је лако осушит, не

треба на сунце да се суше ни десе дана.

укуфео, -ла, -ло који је увенуо и по

стао слађи (о воћу). — Одабери од онија

укуфелија смокава, оне су најљеше.

Спрштио сам једно сто кила укуфелбга

грожђа, е од њега ти је ово вино, зато је

тако јако и слатко.

улар, -а, м. врста узде, оглав. — Купи

ми улар за магаре, па ћу ти паре дат. По

неко улар меће и волу. Улар се прави от

конопа, а понеко и от каиша.

уларит, уларим, несвр. стављати

улар животињи на главу. — Још мало па

ћу да уларим ово магаре.

улећет, улетим, свр. 1. улетјети. —

Улећеше голубови у пећину. Кокошке су

улећеле у кокошарник. 2. (заст, и емоци

онално) одлетјети, отићи. — Улетио си

данас кот своија предака, нека ти је сре

тан пут (из опроштаја с покојником над

раком). Улећеше ка јунаци от куће, и

прао у борбу.

улијегат и улијезат, улијежем и ули

јегам, несвр. (само у негацији) престаја

ти, прекидати, заустављати се; уп. па

тисат. — Плаче по цио дан, не улијеже.

Није улијезала нб је цијелу ноћ причала.

Ниједно од њих не улијеже ни зими ни

љети, али им се види и на имање и на

живб. Откад јој је ђетић умро, не ули

јеже, кукала. Не улијеже снијег ео два

дана. Шаруља риче за телетом, од јутрос

не улијега.

улипсит се, улипсим се, свр. прита

јити се, направиши се мртвим, постати

лијен. — Лисица умије да се улипси када

је мртва, па ка те испрежи, закоље те. Не

виђех ја пса, бљеше се улипсио у ну.

кућицу, и одједанпут трну на мене. Што

си се улипсила, дик се па нешто чини.

улица, -е, ж, пут кроз село са обје

стране ограђен. — На мос на Међицу

може се стић јединб Црнијенском ули

цом. Идите низ улицу и прао ћете изис

на њихову кућу.

улиште, -а, С. Кошница за пчеле, пче

лињак, уљаник; уп. челињак. — Оно опле

тенбулиште ћемо на јесен промијенит

онијем од штица. Не знам што ћу с

улиштем, треба да га оградим а немам су

чим. Не пуштаи овце у улиште!

уловача, -е, ж, врста инсекта, ухо

лажа. — Кад је спава под јабуку била му

је уљегла уловача у ухо.

уложит, уложим, свр. 1. депоновати

(нпр. новац у банку). 2. одлучити (ce),

уканити се. — Не бих уложила да му

тражим да бисмо сви поцркали.

уложиша, -е, м. онај који се не плаши

ризика. — Сви су они у кућу велике

уложише, ризикују, али још нијесу о тога

имали штете. Уложиша је они кои се не

бои е ће изгубитка да паре, или кои лако

уложи у белај.

улубит (се), улубим (се), свр. под при

тиском или ударом уврнути, улупити ка

кву равну површину (обично плехану); уп.

улегнут (се). — Неко ми је улубио кову

на бистијерну, нећу је више тамо држат.

Некако се они кров на појату улубио, не

знам ако није од онога зимушњега сни

1ČГа.

уљаник, -а, м. мјесто гдје су кошнице

за пчеле; уп. челињак. — Нико нема уља

ник ка Перо, али он чува челе.

уљетница, -е, ж. (арх.) годишњи по

рез, данак. — Плаћала се Аустрији уљет

ница на сваки брав. Уљетница је била по

рез.

уљећ, -жем и -зем, свp. I. ући, свpa

тити накратко. — Смије ли које од вас
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уљећ у Почкаљску јаму да извади мало

воде е крепасмо од жеђи. Ако уљежеш у

некб друштво, мораш радит како ти

кажу. Уљезите које у кућу и виђите што

оно варда. Уљезите код Павла, болесан

је. Уљегли смо јучен мало код Јагоде. П.

- се смањити се, скратити се, „ући се“

(о одјећи, текстилу, живом бићу). —

Чељаде се постарбс уљеже, омања.

Нешто се Марија уљегла, нема по ње.

Уљегла ми се раша послије прања, сад

ми је прекратка. Уљегло ми се оно

ђечиње ћебе от прања.

уљудит (се), уљудим (се), свр. напра

вити се човјеком, уредити (се). — Уљуди

се мало, не бидни дијете. Уљудиће се ка

порасте. Уљудиће га жена. Уљуди оне

момке!

умакнут, умакнем, свр. 1. утећи,

хитно проћи; уп. умаћ. — Умакнула ми

је кобила негђе, да је не виђе? Мало при

јед је Милан умакнуо поред Савове куће.

2. скратити при плетењу, сузити. —

Умакни два пута с ове банде, па за

вршавај плетиво.

умалит се, умалим се, свp. смањити

се. — Нешто се Радоје умалио ео неко

вријеме, не би се рекло е ће дуго.

умаћ, -кнем, свр. 1. утећи, побјећи,

одмаћи, поћи напријед. — Умака им

бљеше више о сто метара, али га сти

гоше. Залуду бљежиш, нећеш ми, вала,

умаћ! Умакли су ти, но поитај да их стиг

неш. Са школбм су ти изгледа умакли

сви другови, а неваљачко, дако их стиг

неш. 2. скратити, сузити (обично при

плетењу). — Умакни ту чарапу с горње

стране, биће му широка. Умакла сам ти

гаће, са ти неће бит широке, биће ти, ја

мислим, таман.

умбера, -е, ж, лумбрела, кишобран,

уп. лумбера. — Сутра бих да идем у Град,

оли ми моћ узамит умберу? Неко је зове

умбера а неко лумбера.

умерачит, -ачим, свp. добити мерак,

вољу, жељу на нешто или за нешто. —

Умерачио сам на Рбсу, и нећу ниједну

другу. Умерачио је неко на ону смокву и

свако јутро дочекује здреле.

умертин, -а, м. кукуруз. — Јесте ли

сијали што умертина? Умертин је стига

за нагртање.

умертинови, -а, -ö којије од умерти

на (од кукуруза). — Подига си се на умер

тинови леб. Ово је умертинова лабудина.

умертиновица, -е, ж, хљеб од кукуру

зног брашна, од умертина. — У Зету.

печу оне умертиновице дебеле педу.

Врућа умертиновица је лијепа са скору

пом. Испекла сам умертиновицу, таман

ка дођу ђеца, биће млака — да ију са ско

рупом, а они то воле.

умес, уметем, свр. закувати (о кача

маку), замести, умијешати. — Умети ка

чамак, али га не остави тврдо. Умела сам

мало качамака ђеци.

уметак, -тка, м. животиња или биљ

ка добијена укрштањем раса односно

сорти; уп. сустримак. — У розаклију

имамо и неколико крља уметака, оне

пријед зријевау од старе розаклије. Зар

не видиш да је оно јагње уметак, не

сличе овијема нашијема јагњадима.

уметат се, умећем се, несвр. 1. личи

ти. — Сва му се ђеца умећу на ујчевину.

2. претварати се, лагати. — Ништа му

не вљеруј, али не видиш е се умеће.

уметеник, -а, м, човјек који се умеће,

који се претвара у нешто друго. — Ис

препада ме наћас они уметеник божи

Јбле, мислила сам е ћу излуђет, био је

дати обука нешто да га не познамо.

уметеница, -е, ж, женска особа која

се умеће, која се претвара у нешто дру

го. — Велика је она уметеница, данас је

оваква, ćyтра онаква, никад јбј краја не

Знаш.

уметка, -е, ж, женка животиње пле

мените расе. — Нијесу ни дали да

држимо ни оне уметке а камоли дивље

козе, ове наше.
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уметнут се, уметнем се, свр. 1. личи

ти (некоме). — На кога ти се уметнуо ови

мали? Ако се невљеста окрене кад је

воде, ђеца те јој се уметнут на ујчевину.

2. претворити се (у некога или нешто).

— Бљеше се синоћ уметнуо у вампира.

умечит, умечим, свр. 1. учинити

нешто меким, смекшати. 2. испрштити,

угњечити грожђе, гњечењем исциједити

из грожђа сок. — Умечио сам цијело

грожђе, изгледа ће бит вина доста.

Умечио сам све грожђе, ништа за сушење

нијесам оставио. 3. фиг. добро истући. —

Умечио је да јој не пада више нам да лаје

и олајава. Умечићу га да му не пада нам

више да је задиркује.

умилит се, -им се, свр. ослачати; по

стати умилан, постати умиљат, мио. —

Умилило јој се па сваки дан долази ова

мо. Умије се она умилит, не бој се.

умиљат, -а, -о доброћудан, који се

мази, којега сви воле, који је добричина.

— Нијесам видио умиљатијега ђетета од

оне мале Јованове. Виђи, тако ти бога,

како је умиљато ово јагње!

умиљат се, умиљам се, несвр. умиља

вати се, додворавати се. — Она се уми

ља свакојему ђаолу.

уминут, уминем, свр. 1. проћи,

отићи. — Да нијеси видио је ли уминула

Шаруља овудијен. Јесу ли оно Вељкови

сватови што уминуше прео Поља? Мало

пријед је уминула, ако поиташ, стићеш

je. 2. фиг. нестати. — Уминуо је Јован,

нема тун више живота.

умир, -а, м. помирење, мирење. —

Одили смо на умир оне двије завађене

фамеље. Међу нама нема умира док не

каже да је он крива неја.

умират, умирам, несвр. умирати (по

степено). — Умира Машо па смо одили

да седимо и да га чувамо. Умира је

тешко, да бог сачува, када је свеца убио.

умират, -рем, несвр. умирати; уп.

умират.

умирник, -а, м, онај који умирује дру

ге људе, који помирљиво дјелује. — Није

било у ово племе умирника ка покојнбга

Митра, мелем је био за свакога.

умицат, -чем, несвр. 1. одмицати,

пролазити знатно испред других; одла

зити, бјежати. — Све овоме малбме

остали ђаци умичу, свако јутро трчи за

њима. Ено их, видиш ли, ђе умичу поред

Задруге. Видио сам их да умицаху од Јо

ванове појате. Сваки пут сте ми умицали,

нијесам ве мога стић. 2. смањивати број

мјеста при плетењу, сужавати у циљу

завршавања дијела плетења. — Отолčн

сад умичи све по једну иглу док не

завршиш плетиво. Све сам умицала ову

полу од фањеле, и сужила сам је. Умичи

све ред по ред и добро ће испас. Почни

умицат е ће ти и за прсте изаћ широко

ка за стопу и пету.

умлатит (се), -атим (се), свр. убити

(се), испребијати (се). — Умлатили су га

и оставили га да онако лежи у конаваљ.

Умлатио се негђе у те шуме сам, зна је

е му нема живота. Умлати Новица Јагоша

— неће му више падат нам да се Икбме

спрда.

умотат (се), -ам (се), свр. умотава

њем (се) обавити. — Умота то дијете у

нешто, видиш е се смрже. Добро се ис

трљај и умотај се у нешто, проће ти.

умудрит се, умудрим се, свр. ућута

ти се, примирити се и тако изгледати

мудро. — Мора да је нешто скривио чим

се овако умудрио. Умудрила се бјеше ме

ђу ђеверима ка да нема језика.

унавиђет, -дим, свp. снаћи (некога)

као жртву, окомити се (на некога). —

Унавиђели су га, вели, професори, па му

не дау да мрдне.

умутит се, умутим се, свр. уми

јешати се, увући се у масу, у гомилу, —

Умутили су се у њихово друштво неки

врџопци па им не дау да уче. Умути се

у ни народ и нигђе му стрви.
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унавиђет, -дим, свр. Окомити се (на

некога). — Вели е су га унавиђели про

фесори, па му не дау да мрдне.

унакарадит (се), -адим (се), свр. на

грдити (се), изобличити (се). — Бљеху га

унакарадили ка никога, обукли му неку

кабанчину, не виђаше се иж ње. Не само

да су га убили нб га бљеху и унакаради

ли, свега га искасапили. Што си се такб

унакарадила, нећеш, чоче, тако одит у па

зар међу људе.

унач, унча, м., унча и унџа, -е, ж.

лијера за дужину (око 2,5 cm), ширина

палца. — Треба ми неколико дасака од

унча и по дебљине. Мислим да ће дебљи

на горњице од овога вепра бит више о

двије унче.

уневаљ, прил. нехотице, не знајући.

— Сломио сам чашу уневаљ. Уневаљ си

га ударио, је ли? Било је то уневаљ.

унередит се, -едим се, свp. извршити

нужду (обично велику) у одјећи: уп. оне

редит се. — Унередило се ово дијете, про

мијени му пелене. Од страха се, да про

стите, унередио у гаће.

унијет, унесем, свр. 1. премјестити

извана у унутрашњост, унутра. — Унеси

ленцуне да не горе на сунце. Унеси те

столице у собу. 2. (заст, и емоционално)

изнијети, однијети. — Храбро је унијела

четреспрве петоро ђеце из Метохије.

Веле да га је мртвога унијела вода на

Аџове врбе. Вран му кости није унио, не

зна му се гроба ни мрамбра.

унинат (се), унинам (се), свр. успава

ти (се) љуљајући (се), „нинајући“ (се). —

Унинај дијете дако заспи. Унина се, али

не видиш е спава.

унча и унџа, -е, ж, в. унач. — Не тре

ба ми више него пет унџа. Ево, речимо,

та твоја кутија нема више од четири

унче.

уњкав, -а, -о који говори кроз нос, ко

ји неразговијетно говори. — Што ти је

онб дијете унукаво, да није преладило?

Вјечито уЊкаво прича, ништа га не разу

мијеш.

yостит (се), уостим (се), свр.

усирћетити (се). — Уостило ми се сво

вино. Уостићу ти ја мало оста.

упаљеница, -е, ж, женска особа која

нескривено тражи мушкарце, успаљени

ца. — Чува се оне упаљенице, не може

њој ниједан мушкарац утећ. Помамила се

она удовичина, постала је права упаље

ница.

упатком, прил. узгред. — Дошли су

упатком код мене, а нијесу били намје

рени, но су овудијен пролазили. Сврни

упатком кад биднеш одио код Раке.

уперит, -им, свр. нациљати, на

нишанити, усмјерити. — Уперио је

пушку у оно дијете, имало је излуђет.

упетљат (се), -ам (се), свр. убацити

(се), умијешати (ce) (у нешто). — Упе

тља сам се у велики поса. Упетља се из

гледа у крађу. Упетља ми сина на какав

поса. Упетљала га је школа у некакву за

раду ка добрбга ђака. Упетља ми конац

у иглу, не видим ништа. Упетља се у то

предузеће, па лијепо зарађује.

упиждрит и уnиздрит, -им, свр. за

гледати се у нешто, нападно посматра

ти. — Јеси ли виђела како је упиждрило

у мене ка да сам ја њему узела а не оно

мене? Упиждрио у невјесту када се нико

до њега није женио. Упиждрила у аљину

ка да је од злата. Што си упиждрио у

кота, што тражиш у њега? Упиздрио очи

у ђевојку, изгледа му се допала. Виђи, та

ко те јади не виђели, како је онб малб

упиздрило и не миче очи с колијевке.

упизмит (се), -им (се), свр. постати

задовољан нечијим злом и невољом, по

стати злобан, испунити се мржњом,

уп. испизмит (се). — Упизмила је на Ми

личину чељад, нешто их је замрзнула.

Упизмила се Мируна, што јој је, фала

богу? Упизмиће се и он ка се ш њима

уфати у коло.
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упиљит, упиљим, свр. нападно се за

гледати у нешто или некога, посматра

ти нетремице; уп. испиљит. — Што си

упиљила у мене, нијесам сакат?! Бљеше

упиљила у њега ка у какво чудовиште.

упис, -а, м. 1. уписивање. 2. слика. —

Она млађа ђевојка ти је ка упис, љеша је

од свија вас. 3. фиг. изузетно лијепа осо

ба, као слика, као лијеп цртеж, љепота.

— Милица је ка ђевојка била упис, ништа

од ње не бљеше љепше.

упјевчат се, -ам се и упјевчат се, -ам

се, свр. напунити се, или се почети пу

нити, пјевцима. — Упјевчаће се сир, мет

ни га у кацу, ладније ће му бит. А ево сб

и скоруп упјевча, све миле пјевци по

њему.

----

упјевчит се, -им се, свp. в. упјевчапi

Ce.

уплијетат се, -ијећем се, несвр. лаи

јешати се у туђе послове, интервенисе

ти. — Немо се ти уплијетат у те работе

нако да те уфати каква стркотина. Не

уплијећем се у њихове работе и тако смо

мирни и ја и они. -

управ и упрах, прил. негдје, негдје

далеко, удаљено, чак до..., до одређене

границе, до одређеног мјеста. — Ишћера

ли смо говеда управ до Малога Гарча. За

мио сам бвце управ до џаде. Ћерали смо

Турке управ до Скадра. Интенирали су

Јована упрах у Њемачку. Стигосмо га

упрах код Сађавца. Поћера бвце упрах у

Осоје, па нека пасу саме.

упрегнут (се), -егнем (се), свр. 1. уве

сти домаћу животињу у јарам. — Бље

смо упрегли краву и магаре да бремо. 2.

фиг. ангажовати некога (или себе) за не

ки посао. — Упрега сам се у велики поса,

не знам како ћу се извућ. Упрегне он сву

фамељу кат почну радови.

упреневољит се, -им се, свр. учинити

се болесним, слабим; направити се не

вјештим и неупућеним о одређеном пи

тању. — Бљеше се Мићо упреневољио,

рака би е су му сви у кућу помрли. Упре

евољила се невљеста у ћошак и ни црни

нi бијели.

упрет, -а, м. 1. отворено огњиште у

gviћи. — Метни колач у упрет, брзо ће се

2. Citéћ. Баба стално ćеди уз упрет, вазде

5 је зима. Упрет ни је у ћошак, кот цре

љуљака. По цио дан ćеди уз упрeт и грије

се, ништа не ради. 2. запретани жар на

pгњишту, да би се сачувала ватра за ка

сније (обично за ујутро. — Мало је пе

гсла на упрет, боим се с ćутра неће бит

:::2pa. -

упрeтaт, -ћем, свp. и несвр. 1. свр.

“T,“Зити хљеб да се пече у црепуљу. —

аман сам упретала леб, биће за ручак

ла. Упретаћу колач ђеци да буде врућ

č. се дигну. 2. свр. и несвр. сакри(ва)ти

кенито у земљу. — Што си то упрета у

жину? Жабе упрећу јаја у земљу и ото

:čн се легу мале жабе.

}

упријекрс, прил, укрштено, унакр

сно. — Метни те главње упријекрс, боље

ће горет. Бадњаци се на огањ мећу упри

jeкрс, прво домаћинов, па редом.

упртžir (ce), -им (се“, свр. прихвати

ти бреме, најчешће везивањем на леђи

ма; узети некога и носити га на леђима.

— Што си упртила толi:Кб бреме дрва,

оли моћ све понијет? Бјеше се Мируна

упртила и иде пут Града. Упртила на

плећи обоје ђеце и ојде.

упртињак, -а, м. канап или уривак ко

јим се веже бреме на леђима. — Што си

ми метнула ови упртњак на самар, али не

знаш е ми треба да преносим сијено?

Упpтњаком се веже бреме што се носи.

упртњач, -а, м. в. упртњак, веза на

ваљевици. — Прекинуо му се упртњач о

торбе и пала му је, све се ижње просуло.

упрцат (се), упрцам (се), свр. ускочи

ти нагло у неки простор, увалити се у

какав простор. — Упрцаше брави у Вб

jöву долину, неја! Упрцала је велика вој

ска у Подгорицу. Ево сам се упрца у

драче, не знам како ћу изис.
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ура, -е, ж. 1. вријеме од 60 минута,

сат. — Чекамо те више од уре, ђе си

била? Од Загарача до Града је ура хода.

2. сат, часовник. — Машо је био донио

из Америке златну уру, са великијем лан

цем, 3. моменат, вријеме. — Дошла му

је ура да умре, и то ти је. Дочека је црну

уру с фамељбм. Уну уру нијесам зна што

да чиним.

уранак, уранка, м. рано устајање;

уп. заранак. — Цијелбга живота сам чува

ла живб, нико не зна ка ја што су уранци.

урастат (се), урастам се, несвр. сла

њивати се, нестајати, чилити. — Брзо

ми се нешто ураста ово вино, да га ђеца

не пију? Ураста се од ланик, нема пола

њега. Она смоква на ливаду никако да

мрдне, ка да ураста, или је нешто ије у

коријен.

уpват (се), -ам (се), свр. обрушити

(се), срушити (се), обуpдати (се), стро

поштати (се). — Урва се задњи зад от

појате, мораћемо га президат. Падала је

велика киша, па се урвала сва она земља

изна смокве. Сву земљу сам уpвала у ону

рупчагу.

урвина, -е, ж, веће природно удубље

ње (обично дугуљасто), нешто што је

настало обуpдавањем, увала, дубодоли

на, провалија, вододерина, удолина. —

Оставила сам говеда у ббр, у ну уpвину

између оне двије главаце. Обурдала се

међа, направила је 3.5Ву уpвину на доњу

подзиду. Ниђе узвице, све некакве ур

вине. Гурнули су : " дубоку уpвину. За

гарач је некако у уpвину, само с једне

стране излази на равницу а све осталб је

међу брдима. Иди оном уpвинбм от по

тока и прао ћеш ижљећ на пут.

урда, -е, ж. угрушано (покварено)

лLлијеко, прво личјеко посли“; рађања

младунчета, које се при кувању по пра

вилу згруша, „прcнари“се. — PМи никад

од нашија брака и крав не čмо урду

нб је дајемо прасадима. Уpда је прва ва

равина послије тељења и она се вазде

провари, претвори се у густину и не ије

се, а неко је ије.

урекнут (се) и урећ(се), уречем (се),

свр. прорећи, гатањем или клетвом

нешто прорећи, каквом претходном рад

њом проузроковати (макар и привидно)

нечију незгоду, несрећу и сл., бацити чи

ни, замађијати, уклети, проклети. —

Урекнула ми је она здувача краву те не

даје ни капи варанике. Урекнуле су се

саме међусобно. Урекле су га оне вјешти

це о тетака, па се разболио. Уречена је

била нечfiм, па је побљегла за њим. Само

ти прича, урекнућеш се, боим се! Урекла

си се сама, нико те није клео више нб

што си се сама клела.

уривак, уривка, м. канап упреден од

кострети (козје длаке) или вуне. — На

правила сам уривак от кострeти от Суле,

могу се ш њим пртит.

yризикат, -ам, свр. одлучити се уз

ризик, ући у ризик. — Уризикаћу и ја да

провам да скочим на та зад, па макар и

па.

уpијетко, прил. поријетко. — Уријет

ко си усадио лозе, а још ако се не приме

све, бите ријетке. Уpијетко ми доде у по

тоње вријеме.

Урлик, -а, м. врисак, крик, жестока

галама, запомагање. — Ништа се не

чујаше од урлика рањеника. Спуштио се

низ ону страну са страшнијем урликом.

урликат, -икам и -ичем, несвр. гласно

запомагати, вриштати урликом. — Чу

јаше се ђе неко урлика искуће, биће она

несретња невљеста што је сваки дан муж

бије. Урликаху ђеца сама у школу, дати

је учитељ поша у Задругу. Ко нбурличе

на дно Поља? Пуштите ме е ћу урликат

и свега гласа!

урок, -а, М. чини, несрећа, мађија; ма

на. — Нешто је урок бачило на ту краву

те га не даје. Ти ћеш то учињет, не било

ти урока. Она је, веле, била под уроком.

урокљив, -а, -о који може да урекне,

који мисли другима зло, који је вјештац,
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зао. — Вазде је у ту кућу било понекб

урокљиво чељаде. И оно малб, колико је,

па и оно урокљиво, већ мисли о злу.

усадит, усадим, свр. посадити. —

Усадили смо мало лука и кpтоле. Ону

лозу што је усадио Милован ишчупала су

ђеца.

усијат, јем, свр. 1. посијати. — Неће

имат ђе усијат ни зрно жита. 2. фиr. изгу

бити. — Усијах негђе ону бритвицу, а

била је остра ка плам.

усирит (се), -им (се), свp. ставити

сириштеу млијеко да се сири, почети се

сирити. — Усирила сам јутрошњу варе

вину. Ово се није усирило. изр. Тако ти

се усирило ка што кажеш! (= тако ти по

могао бог како говориш истину).

усирћетит се, -им се, свр. претвори

ти се у сирће (најчешће о вину); уп. узо

стит се. — Ово се вино потпуно усирћети

ло, неће се моћ поврнут.

ускакат, -ачем, несвр. 1. скакањем с

вишег мјеста стизати у ниже; нагло

улазити. — Сви су ускакали у ну рупу,

и нико га није мога извадит. 2. полазити

без питања родбине у кућу одабраног чо

вјека (о дјевојци). — Ускакале су и пријед

ђевојке у момкову кућу, па би родбина

напотље пристала и помирили бише се.

ускваса, -е, ж. квасац. — Немо цијелб

тијесто запретат, остави усквасу е немам

другога квасца.

усквасит (се) и уквасит (се), -асим

(се), свp. добити киселост квашењем, хе

мијским процесом врења. — Ако се леб

усквасио, запрећи га е не ваља прена

квашен. Ка се троп од грожђа ускваси,

може се пећ ракија. Ускваси мало леба

да ђеца ка дођу изију вруће. Млого си

леб уквасила.

усклобучат (се), -ам (се), свр. 1. на

правити или добити крупне мјехуре, кло

буке (о врењу воде или какве друге теч

ности, при превирању). —Усклобучала је

Сушица ка ујесен, ето је збријега на бри

јег. Ови ти је троп млого усклобуча, из

мијеша га. Усклобуча се ка скроб на

огањ. 2. фиг. угријати (се). — Ускло

бучала ми је глава од врућине. Што сте

се усклобучали ка сплaчине!

усклобучит се, -учим се, свр. надићи

се од мјехурова, надоћи (обично о храни).

— Тијесто се усклобучило, упрeћи га

одма е ће се оштетит. Сва се земља на

зграду усклобучила, сву су је разорали

кртичњаци.

ускогаћа, -е, м. (пејор.) човјек уских

гаћа; фиг. сиромашан човјек, тврдица. —

Вазде су били ускогаће, код њих стиму

нијеси мога очекиват никад.

ускопан, -а, -о окопан, обрађен. —

Умертини су свуђ већ ускопани. Ускопа

на ми је кртола, биће је доста. Видим ону

љепоту от поља — ускопано, уређено, ди

вота!

ускопат, -ам, свр, окопати (одређену

количину) — кукуруз, кромпир и сл. — Ус

копали су радници јутрбс више о два

рала умертина. Нема ми ко ускопат кр

толу, нико неће да заради, а вријеме јб

је да се праши. Кртола што је ускопана

боља је од неускопане.

ускопиштит се, -иштим се, свр. узљу

тити се (о киселом лилијеку или сл. теч

ности), наљутити се, узjогунити се,

узрујати се, „узаврети“ од бијеса; обу

хватити (нпр. о смијеху). — Млијеко се

ускопиштило, прељуто је. Кад јбј рекох,

ускопишти се, мој брате, када сам је опа

рио. Што ти је, јадна, што си се уско

пиштила на ту несретњу ђецу! Бјеше се

нешто ускопиштио, ћаше сву фамељу да

потуче. Бјеше га ускопиштио смијех, сузе

му иђаху.

ускопрцат се, -ам се, свр. 1. узнеми

pити се. — Што сте се ускопрцали, ако

долази Милена, неће ве поćећ! Ускпрца

ле су се нешто овце, а ну виђи да се није

нешто умутило међу њима. Данас се Ми

ливоје нешто ускопрца, чини ми се е би

некуђ да иде нб нема пара, а неће да
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тражи. 2. почети скакати (о рибама). —

Ускопрцала се ова пастрва, изгледа ће

брзо крепат.

ускопрчит се, -рчим се, свр. узjогуни

ти се, узнемирити се, наљутити се, За

инатити се. — Ускопрчила се на мене,

оће очи да ми извади, не знам која јб је

невоља. Што си се јутрбс ускопрчила,

кои су ти јади! Ускопрчио се бљеше Ми

јајло, па не да да прођемо прео његове

долине, а вазде смо тудијен пролазили.

Не дира га да се не ускопрчи ка што уми

jč.

ускофрчит се, -рчим се, свр. узруја

ти се, узбудити се, наљутити се нагло,

уп. ускопрчит се. — Нешто се Јован ус

кофрчио, изгледа су му ђеца дирала алат.

Ка се Милена ускофрчи, не може је сми

рит баталион.

ускочит, -öчим, свр. 1. скоком се спу

стити с вишег на нижи терен, нагло

ући. 2. поћи за момка без питања родби

не. — Нијесу јој дали да га узме, па је

сама ускочила, покупила ноћу све своје

и пошла у његову кућу.

Ускрс и Васкрс, -а, м. празник Хри

стовог васкрсења. — Нијесу ми чељад из

града долазила од Ускрса. Ми га зовемо

и Ускрс и Васкрс, то је сведно.

ускрснут, -нем, свр. 1. васкрснути,

оживјети. — Нико не може ускрснут

пошто умре, то је мога само Ристос. 2.

фиг. а повратити се послије тешке бо

лести, од које се очекивала сигурна

смрт. — Ускрсла је, а зимус јбј се нико

није нада. б. појавити се (о нечему што

се сматрало изгубљеним). — Откуђ је ус

крсла сад ова čекира овођен?!

ускршњи, -а, -е који се тиче Ускрса,

који се односи на Ускрс. — Чини ми се е

се родио у ускршњу неђељу. Бјеше то,

некако, око ускршњија пости.

усмрђет се, -дим се, свр. 1. пустити

гасове из желуца. — Ко се то усмрдио?

2. труљењем постати смрдљив. — Нико

погинуле Њемце с Коравца није дира док

су се усмрђели. Али не видиш е се ово

месо усмрђело!

усбван, -вна, -вно који је лошег по

нашања, који је свађалица, немиран, не

сташан; уп. ушаван. — Усбвна су ми

ђеца, па их све тучем. Не да ми се магаре

товарит, усбвно је, усовније од иједнога

у Загарач. Усовни је од свакога ђавола.

успаљеница, -č, ж, в. упаљеница. —

Сваке ноћи иде код оне успаљенице ис

Крша.

успáćИт се, -им се, свр. прозлити се,

узjогунити се. — Бјеху се нешто успаси

ли на блок Талијани, па не пуштаху ни

кога. Успáćио се ка кучка. Ка се успаси,

нико од њега није љући.

успиштат (се), -тим (се), свр. узљу

тити се, покварити се; уп. усфиштат се

— Кадашња је ова чорба те се успи

штала? Успиштало је млијеко, доспи му

мало воде дако се разблажи.

успрашит, -ашим, свр. опрашити,

окопати (о кукурузу, кромпиру и сл.). —

Јесте ли још успрашили ону доњу доли

ну? Ја јутрбе успраших сву кртолу.

усрат (се), усерем (се), свр. 1. из

вршити велику нужду; уп. посрат (се). 2.

фиг. упропастити, уништити. — Усра је

работу и то ти је.

усро, -а, м, фиг. плашљивац, кукавица.

уста, уста, с., pl. t. (осим уобичајених

значења) изр. узимат у уста бити пред

мет говора. — Рекла сам јој да ме више

никад не узима у уста.

уставци, уставака, м., pl. t. други дан

славе (тај обичај је поодавно напуштен).

— Били су ни пријатељи из Жупе те го

дине остали послије славе на уставке,

отадер више нијесмо славили — дође

рат...

устат, -нем, свр. 1. (по)дићи се. 2. на

доћи (о води). — Устала је Сушица збри

јега у бријег, али је бистра ка ракија.
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устезат се, -ежем се, несвр. уструча

вати се. — Још се наша невљеста устеже

прет свијема, чини ми се е стид да се на

ије.

устријелит, -ијелим, свр. 1. погодити

стријелом. 2. погодити нешто или неко

га нечим. — Устијелио га је усред срца,

није му грома чуо. фиr. (у клетви) пого

дити, убити. — Устријелило те, дабогда,

мајци!

устукнут, -нем, свр. повући се, зау

ставити (се). — Што синоћ устукну пред

Милошем, јеси ли се препа? Устукни

мало краве да не бјду на ђетелину.

устукњиват, -ујем, несвр. повукива

ти се, заустављати се.

усуд, -а, м, судбина, предодређење,

нешто мистично што дјелује на судби

ну, митска личност. — Усуд му је тако

досудио и тун се ништа не може. Тадер

ће њему Усуд пођи тун и тун, нађи то и

то... и постаћеш богат. -

усукат, усучем, свp. I. pазвити тије

сто, увити питу и сл. — Усукала сам ма

ло јуфке да сварим за вечеру. П. - се по

стати премршав, премного смршати (о

човјеку и животињи), увенути (о биљ

ци). — Откако се оженио, усука се, нема

га пола. На Почкаље су се умертини свуђ

усукали, суша им је велика, ако не пане,

ништа неће родит.

усукиват (се), -yjčм (се), несвр. 1.

мршавити. — Нешто се у задње вријеме

усукује, боим се е га закачила каква гад

на болес. 2. правити свијећу од воска. —

ОЗадушницама се једне свијеће усукују

за душе умрлих а друге за живе.

усулит се, -им се, свр. усудити се. —

Ако се и он усули да дође, ишћераћемо

га искуће. Неће се смљет усулит да те

више дира.

усупонит, -им, свр. П. спојити стоку

(за испашу, за рад и сл.). — Ове године

смо усупонили живо с Мирашом, па ће

öн одит на планину. Усупонио сам вола

с Николинијем биком, ораћемо заједно.

II. — се фиг. повезати се, ујаранити се. —

Усупонили су се они двоица и никоме не

дау мира.

усфинктат се, -тим се, свр. почети се

кварити (о течној храни), укиселити се,

узљутити се, уп. успиштат се. — Усфи

штало ми се оно мало млијека, љуто је

ка поганац. Усфиштаће се она вараника

на прозор, грије је сунце.

yćеђелица, -е, ж. старија дјевојка,

која се није удавала. — Сваки дан иде код

једне уČеђелице, ка да нигђе у свијет

нема младе ђевојке. Није се удавала,

остала је уćеђелица. Остале су му три

шћери уČеђелице, а није било у племе

поштенија од њих, али нафака!

yćеђет се, уćедим се, свр. премного

сједјети. — Што ме не ћерате, усеђех се

бђен?! Идем, више се убеђех.

yćека, -е, ж. скувана гљива са коре

дрвета која служи за паљење помоћу

искре коју изазива оцило (огњило) креса

њем о кремен, труд. — Имаш ли уČеке

да запалимо? Овлажила ми се усека па

не могу укресат. Уćека ми је дубова.

yćекнут, усечем и усекнем, свр. упа

лити труд (кувану биљну гљиву) огњи

лом (оцилом) и Кременом. — Имаш ли

чим да усечемо, немам чим запалит ци

гар. Уćекнућу трудом. Јеси ли усека та

труд?

yćећ, -чем, свр. 1. усјећи. 2. упалити

труд кресањем кремена огњилом, укре

сати; уп. усекнут. Имате ли кои труда

да усечемо е немамо су чим запалит?

Уćèчите који да запалимо.

Уćеченије, -а, с празник усјековања

Јована Крститеља (11. септембар). —

На Уćеченије не ваља почињат никакви

нöви пčica.

утаначит, -им, свр. уредити, среди

fти, уговорити. — Утаначи та товар на

магаре да се не преврне. Утаначили су

свадбу за око Божића.
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утенчит се, утенчим се, свр. укочити

се као тенац, као потеченик: стајати

забезекнут, зачуђен (неком вијешћу или

сл.). — Помаки се, што си се утенчио тун!

Утенчићеш се тако стојећи наизван.

утиснут (се), -нем (се), свр. увући

(се), уметнути (се). — Утисни у то сије

но мало класбва да понесемо и испечемо.

Ви како се они мали утиснуо међу ону

чељад!

утићит се, -им се, свр. укотити се,

разлиножити се у нечему. — Утићиле су

се осе испот капавице, направиле су и

саће. Овој малој су се утићиле уши у ко

су, намажи је газом е их друкче не мо

жеш истријебит.

утовљеник, -а, м, вепар који се тови

за клање. — Имам ове године два уто

вљеника, биће у њих по двјеста кила.

утовљеница, -е, ж. свиња (ређе кра

ва) која се тови за клање. — Закла сам

двије утовљенице и да сам месо код Јо

вана да се суши. Двије године ми је крава

озимачна па сам ријешио да од ње

начиним утовљеницу и да је најесен за

кољем.

утбк и уток, -а, м. уточиште, спас,

убјежиште. — Нашла је, несретњица,

утбк код вас, фала ви. Није јој било утока

нигђе од њега, па се објесила. Били смо

избјегли на уток у Велестово, но не и

тамо стигоше Талијани. Нема ти утока

код њега, нако злосреће.

утбк“, -а, м. ушће воде. — А дати не

знаш да је уток Сушице у Зету онођен

код Новога Села.

утолијеват, -ијевам, несвр. (обично с

негацијом) престајати. — Не утолијева

онб теле, но све, кукало, риче по цио дан

отка му је мајка крепала. Зар не чујеш е

ти дијете не утолијева ео двије уре, уда

виће се от плача.

утолит, утолим, свр. 1. угасити жеђ

или глад, задовољити се (нечим). —

Нигђе се не утоли жеђ ка на Почкаљску

јаму. Рано ми је још да ручам, утолио сам

глад крушкама. 2. прекинути (у говору,

плачу и сл.). — А ну виђи што је с тијем

ђететом, неће од јутрос да утоли нб све

плаче. Утоли више једном, језик прегри

зла!

утољават, -јем и утољиват, -ујем, не

свр. 1. задовољавати прохтјев за нечим

(обично за храном или пићем). — Не за

трпаи ту воду, тун говеда утољају жеђ.

Цијелб ово љето нијесмо жеђ утољивали,

рано ни је пресушила бистијерна. 2. пре

кидати (у говору, плачу и сл.), престаја

ти. — Од јутрбс није утољавала, но све

нешто ромoри и брбља. Откад јој је син

погинуо не утољаје кукање и тужење.

утопит (се), утопим (се), свр. 1. уда

вити (се) у води. — Утопила се у Купало

она најмлађа Николина. Двоје ђеце је

утопила, била су јој копилад, 2. фиг. из

губити се у маси. — Утописмо се у ну

масу чељади те не не нађоше.

утопљеник, -а, м. в. утопник.

утопљеница, -е, ж, в. утопница.

утопнiћк, -а, м. човјек који се (у)то

пио, који се (у)давио, дављеник. — Утоп

ника су нашли негђе у Зету ко Спужа.

утопница, -е, ж, женска особа која

се (у)топила, која се (у)давила, дављени

ца. — Оженио се једном утопницбм што

је спасио неки војник.

уторнак, -а, м. уторак.

утрата г и утраћит, -им, свр. утро

шити, нерационално утрошити, изгуби

ти, уложити у било шта. — Утраћио

сам у та поса велике паре. Не даи му

паре, утраћиће их у пиће. Утраћила сам

све што сам имала, ни динара није оста

ло. Виђесте ли како утратише имање, сву

очевину дадоше за један ауто, и то старћ.

утревит и утрефит, -им, свр. увућ.

провући тачним погађањем мјеста у “ “

се нешто увукује. — Утрефи ми у ну ...“.

један конац, па ми да да принfiji?“ u 2.
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пулу. Мораш сваку пречаницу утревит

тачно ђе јбј је мљесто.

утрнут, утрнем, свр. претрнути, пре

пасти се, постати неосјетљив. — Утp

нула сам о страха ка сам их виђела. Утp

нуле су ми обје ноге од зиме. То мјесто

ми је утрнуло, ништа на њега не осећам.

утробица, -е, ж. 1, јетра, џигерица;

трбушна дупља. — Купи ми у касапницу

кило утробице да испржим. Ка се риба

чисти, сва јбј се утробица бача, 2. срце и

уопште унутрашњост организма. — Кад

је видим онако голу и босу, утробица ме

заболи, жа ми је, моја је.

утрунит (се), -yним (се), свр. натру

нити (се). — Утрунило ме нешто у око.

Утрунио си скоруп некаквијем труњем и

шкрњама. Утрунила сам се нечим у око,

виђи можеш ли ми трун извадит.

утувит и утуфит, -им, свр. наметну

ти да се нешто запамти, натјерати не

кога да запамти; убиједити. — Утуфила

је себе у главу да је болесна. Утувите

што ви кажем, нећу више да понављам.

утулит (се), -улим (се), свр. 1. угаси

ти (ce); уп. затулит (се). — Утулило се

њихово огњиште, више никога од њих

нема. Утули они огањ на дно долине да

се обер не зажди. Свуђ су се по Загарачу

утулила свијетла, да није нестала струја?

Кад лежеш, утули лампу. Утулио се

огањ, немам чим пропирит. Заждио је

стог, једва су га утулили. 2. фиг. изгубити

вољу, наду, вјеру и сл. — Утулила јој се

свака нада да ће јој син доћ.

утупит, -им, свр. у говору бити упо

ран у ставу; уп. заутупит. — Нијесам му

мога доказат, он утупио — јес па јес,

ништа ми није помагало што сам му збо

рио да није. Утупила како смо ми скри

вили, и не можеш је разувјерит да није

како она вели.

утуфит, -им, свp. в. утувит.

ућарит, ућарим, свр. окористити се,

искористити нешто. — Ућарио је он од

лоза ове године доста. Ућарићу нешто и

од ракије.

ућерат, -ам, свр. 1. утјерати (нпр.

стоку у изгналу и сл.). 2. намирити (о

дугу). — Уђера сам дуг од неколицине

дужника што су ми одавно били дужни.

ућефит, ућефим, свр. 1. добити вољу,

ћеф, имати жељу (за нечим). — Ућефио

сам на Милицу, нећу је пуштат док не

пристане да се уда за мене. 2. поднапити

се, опјанити се. — Ућčфио га бјеше опет,

мртав је пљан.

ућеха, -е, Ж. утјеха, тјешење. —-

Мала ми је гун ућеха, мој сине. Није има

ла ни у род ни у дом ућехе. Послали су

јој једно унуче за ућеху.

ућешпт (се), -им (се), свр. 1. утјеши

ти (се). — Ућешила се, несретница, с

унучићем. Ућепши то дијете нечим, кре

паће. 2. фиг. задовољити. — Ућčшио је он

млоге удовице.

ућустечит се, -им се, свр, укочити се,

ста(ј)ати укипљено, бити неспретан. —

Што си се тун ућустечио, примакни се и

помози нешто мајци!

(се), офајдити (се). — Уфајдићеш мало

од ракије, бли? Уфајдио сам зимус от

продаје дувана триста Иљада.

уфатит, -им, свp. I. 1. ухватити. 2.

добити надокнаду, доћи до новца, зара

дити; уп. зафатит 2. — Уфатила сам ље

тбс от сира више од иљаду динара. Уфа

тих ја на карте лијепе паре. Радмила вели

да је от смокава уфатила више од иладу

динара, изр, нема га за што пас уфатит

пресиромашан је П. — се 1. зарадити. —

Мало се уфати од нашега фрута. 2. наго

милати се (о материји). — Уфатила се

магла у Гарач. Што се уфатила ова буђа

на леб” Уфатило се наћас доста воде у

бистијерну, доста је падало. Уфатило се

у кош доста рибе.

уфитиљит, -иљим, свp. I. 1. тврдо

главо бити уз једну тврдњу, постати
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тврдоглав, убиједити се. — Уфитиљио е

смо му ми украли грожђе и ништа не

помаже што велимо е нијесмо. 2. клону

ти, ослабити. — Уфитиљила је, несрет

ница, ка мршави брав, нос јој се издужио

а јагодице испале. П. — се налицкати се,

уредити се, накинђурити се. — Ето си се

уфитиљио ка да ћеш у сватове.

уфиштит (се), -им (се), свр. укочити

(се), простријелити (се). — Уфиштило ме

нешто прео паса, не могу мрднут. Уфи

штио сам се од нечеса, укбчио сам се.

уфулат се, уфулам се, свр. увући се,

ући непримијећено, прикривено ући. —

Уфулала су се нечија ђеца у лозе, по

чоплиће сво грожђе. На коференцију се

бјеше уфула некакав удбаш, нико га није

познава.

ухо и уво, -a, c. 1, орган чула слуха.

— Забољело ме ухо откако сам преладио,

па сам у њега сипа млако уље. Замисли,

више му је десно но лијево ухо. 2. фиr.

особа. — Исте борбе није остало уха та

лијанскога.

уцикват, -ам, свр. 1. утрошити, не

рационално, улудо утрошити; изгубити.

— Уциква је синбћ на карте близу меле

он. Не знам у што си уциква онблике

паре. Уциква сам за овога коња све паре

што сам има. Данас уциквах негђе таку

лин и све што ми је било у њега. 2. дати

јефтино, дати будзашто. — Све браве

ћу уцикват пошто-зашто, не могу их

више сама држат, нема их ко чуват.

уциљат, уциљам, свр. нанишанити,

нациљати, усмјерити ка циљу. — Кад

уциља Блажо, свака му погађа. Уциља га

добро, немо да промашиш.

уцмбкат (се), -öкам (се), свр. (пејор.)

убити (се). — Уцмбкали су га Талијани

на почетак рата у ну брежину от Сушице

у Почкаље. Све их је уцмбкала милиција,

крали су државно а нијесу шhели да се

зауставе ка су их звали, ето тако су

обршили. Уцмбка се сам кад је видио е

те га уфатит.

уцрвљат се, -ам се, свр. 1. напунити

се црва, почети трунути од црвљања. —

Замисли, све су ми се оне суве смокве

уцрвљале. 2. фиr. бити у досади од чека

ња. — Уцрвљали смо се док смо их

дочекали. Поудаи те ђевојке да ти се

дома не уцрвљау.

уцукат, -ам, свр. укуцати. — Уцука

ми два клинца у ту обућу, оли?

уцукрат се, -ам се и уцукрит се, -им

се, свр. у шећерити се, претворити се у

кристале шећера. — Није му мед чис,

брзо се уцукpи. Остале су смокве на гра

не док се нијесу уцукрале, оне што смо

их уграбили от чела и тица биле су прави

цукар.

учеван, -вна, -вно који је школован,

који много зна. — Момчило је најучевни

је момче загарачко. Учевна му је жена,

веле, завршила је велике школе.

учевњак и учевњак, -а, м, 1. науч

ник. — Ви учевњаци све нешто изми

шљате. 2. онај који се школује, ученик. —

Сад су сви млади учевњаци, нико неће

да остане кући да чува живб, нб се сви

потргли на школе. Велики је он учевњак.

учињен, -а, -о који хоће да помогне,

да учини другима. — Сва су им ђеца

учињена и послушна ка та. Нијесам од

њега тражио, он је слабо учињен.

учињет, учиним, свp. I. 1. учинити.

2. направити (само о опанцима). —

Учини ђетету опанке од телеће коже.

Учињела сам му опанке са овчбм опутбм.

Учини ми опанке е ћу сутра у Град. II.

— се причинити се. — Зва ли оно неко

или ми се учиње? Нијесам сигуран али

ми се учињело е су дошла Петрова ђеца

из Београда.

уш, уши, ж, ваши, вашка, ситни ин

сект који живи у устајалој води или на

биљци. — Пуна му је коса уши, намажи

га газом. Бистијерна је пунана уших. На

пале су ни сливе неке уши.
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ушаван, -вна, -вно немиран, упусо

ван. — Ушавно ли је ово магаре, фала

богу. Ништа ушавније није од њега, ни

кад не стаје.

уше, узвик магарету да иде, да се по

мјери и сл. — Уше, маго, а јуначино!

Уше, мали, позоба те ђао!

уши, уши, ж., pl. t. 1. метални дио

алатке кроз који се провлачи држало,

ушица. — Што ти је ова матика без уши,

ка си их сломио? 2. отвор на игли кроз

који се провлачи конац. — Мале су уши

овој игли за вунени конац.

ушикат, ушикам, свp. смирити пче

ле, утјерати их у кошницу или их саку

пити на какво дрво. — Нико боље од Ми

јајла није мога ушикат челе, он их је лако

окупља. Утекле су ми челе, па сам их

ушика на једну шуму, доће у улиште.

Ушика сам челе, све су ми биле ижљегле

из уљаника. Ево ћу их, изгледа, све

ушикат, само ми једна чела нешто неће

у уљаник. Оли ми ти ушикат челе, мене

не слушау. -

ушимице, прил. ушима од алатке

(ударити и сл.). — Ударио ме ушимице

оном матиком, замало да ме убије.

ушићарит, -арим, свp. извући корист

у трговини, или у раду уопште. — Није

смо ове године ништа ушићарили од гро

жђа. Добро сам ушићарио куповинбм оне

долине, рађе ка у Мисир.

ушка, -е, Ж. врста змије, општи по

јам за змију. — Гађа ме из међе јутрбс

једна ушка, умало ме не закла, а има их

ове године ка икад. Коју било змију ми

зовемо ушка.

ушкопит, -öпим, свр. уштројити, ка

стрирати (домаћу лушку животињу,

али и женску, нпр. свиње, да нема пло

да). — Ушкопили смо и крмачу и вепра,

па ћемо на прољеће купит двоје прасади.

Пöзва сам Милована да ми ушкопи пра

сад, он то боље умије од икога. Мучи

мали да те не ушкопим! (шаљива пријет

ња дјечаку да ће бити кастриран). Ушко

пио је Мајо и нашега и његовбга јунца.

ушкопљеник, -а, м. уштројени, у

шкопљени ветар. — Имам за јесенас два

ушкопљеника, биће меса и сланине зимус

доста за све.

ушљав и ушљив, -а, -о који има на

себи вашке, вашљив. — Вазде су њима

ђеца била ушљава. Погана је да је бог

убије, вљечито ушљива и нечиста.

ушљат се, -ам се, несвр. добијати

ваши, вашкати се. — Ушљау се ђеца јед

но о другога у школу. Није било сапуна,

па смо се лако ушљали.

ушмркнут, ушмркнем, св. увући кроз

нос ваздух (и евентуално нешто с њим).

— Ушмркни мало ракије, биће ти лаше.

ушпарат, -арам, свр. уштедјети. —

Ушпарала сам нешто пара од Јованове

пензије. Ушпараће га та на пољану, шпа

pиша је она.

уштавит, -им, свр. 1. осушити и уре

дити кожу за употребу (за обућу и сл.).

— Уштавио сам кожу од вола што сам га

закла, тако ће се боље продат. 2. скорча

ти се, смежурати се. — Сва је некако

уштављена, осушила се ка дрво, дати је

болесна. -

уштап, -а, м. пун Мјесец, вријеме пу

ног Мјесеца. — Мјесец је у уштап па се

поноћи фино види. Веле е у вријеме

уштапа не треба брат грађу за кућу.

уштиван, -вна, -вно учтиван, скро

ман. — Најуштивнија ђеца у село су Ми

лошева. Уштивно се јави ка дођеш у

кућу, са свијема се пита(ј).

уштипнут (се), -ипнем (се), свр. у

штинути (се), штитнути (се). — Уштип

нула ме Драгица, речи јој да ме не дира!

Уштипнуше ме ножице ка сам реза ону

кошћелу. Чува, немо се уштипнут тијема

вратима!

ушуњат се, ушуњам се, свр. ући не

примијетно. —Ушуњала се лисица поно

ћи у појату и двије кокошке је заклала.

Ушуњаће се, боим се, међу вама каква

шпијунчина, нб се припазите.
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ушур, -а, м. плаћање у натури за

учињену услугу (у воденици, за печење

ракије и сл.), ујам. — Кад мељемо жито,

не плаћамо паром но дајемо ујам или

ушур. Узео ми је млинар у Слатину три

кила ушура.

фабит и вабит, фабим и вабим, не

свр. дозивати животињу. — Фабим овце

на солило, одамно им нијесам дава. По

цио дан само што вабим браве, и то ми

је поса на чобанство. Откад си ти почео

да вабиш туђе кучке?!

фабнут и вабнут, фабнем и вабнем,

свр. дозвати животињу. — Фабни те

овце да се врну овамо.

фaерцаг, -а, м. (новије) упаљач, кре

сивача. — Имаш ли фaерцаг да ми

приждиш цигар?

фаина, -е, ж, траг, поријекло. — Суле

је от фаинe сaнскија коза, добра је на

млијеко. Наша фаина је у Братoножиће.

фајда и вајда, -е, ж. корист, ћар, до

бит. — Имаћеш мало фајде, ја мислим, о

тија лоза. Не мисли о вајди. Никакве ми

фајде о тога што ћеш ме фалит. Покупе

ља коју сушину, за фајду је! Ниjeсам ове

године има никакве фајде од воћа.

фајдит (се) и вајдит (се), фајдим (се)

и вајдим (се), несвр. користити (ce),

правити добит. — Фајдиш ли што од

имања? Оћете ли вајдит ишта од круша

ка? Фајдићу од јабука. Вајдите ли се са

Почкаљем?

фајдица и вајдица, -е, ж. ситна ко

pист. — Покупи, све ће бит за фајдицу.

Оће ли би што вајдице од вина? Ето, биће

за некакву фајдицу.

факин, -а, м. неваљалац, беспризор

ник; спретна мушка особа. — Што раде

они цетињски факини? Дружи се с нека

квијама факинима, боим се да се не ис

квари.

ушутит се, -им се, свр. притајити се.

— Што си се ушутио тун, ижљежи, нећу

те поčећ! Ушути се ти на коференцију,

ништа не прича, и нико те неће дират.

Ви како се ушутила ка кучка, река би

ништа боље од ње.

Ф

факинче, -инчета, с дем, од факин,

нестално, немирно, враголасто дијете.

— Чувате то грожђе од овија факинчади,

не може се од њих ништа сачуват.

факмајстор, -а, м. в. вакмајстор.

фала и вала, фале и вале, ж. 1. хвала,

хвалисање. —Доста ми је више те ваше

фале, те имамо ово, те имамо оно, и дру

ги имау па се не фале. 2. захвалност. 3.

речца за захваљивање. — Фала ви и ђе

чули и ђе не чули, поштено сте се

одужили. Не могу, фала, са сам ио.

фалајбогу, прил. сложеница којом се

изражава саучешће у болу за покојни

ком. — Фалајбогу ви за мајкбм, била је

добра ка поиједна, нека почине!

фалетање, -а, с. гл. им. од фалетат.

— Оставите то фалетање, па пријените на

поса! Не слушај ти та женска фалетања,

нб виђи што мораш чињет.

фалетат, -ам, несвр. гатати. — Фа

летала ми је једна Габељка и казала ми

је е ћу се брзо женит. Фалетала ми је јед

на жена да ћу се удат за богатога момка,

али далеко, фиг. нагађати, претпоста

вљати. — Како фалеташ — оће ли се

Ђуро ćетит и нас?

фалинка, -е, ж, недостатак. —

Милош је момак без икакве фалинке, све

је код њега потаман.

фалит, -им, свp. и несвр. недостаја

ти, неста(ја)ти. — На ни нови капот ми

фале двије пуле. Фалила му је искуће

демиџана ракије, а не зна ко би то мога

учињет. Фалише ми јутрбс паре искуће.
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фалит (се), фалим (се), несвр. хвали

ти (се). — Фали домовину више нброд.

Фале се с невљестом до бога, није, веле,

такве додило у наше крајеве.

фаличан, -чна, -чно којему нешто не

достаје, који није исправан. — Фаличан

је од једне ноге, крива, али нијеси виђела.

Видиш ли да ти је ови капот фаличан,

подвалили су ти у продавницу.

фалџија, -е, м, хвалисавац. — Ништа

му не вљеруј, он је велики фалција, свака

друга му је лаж.

фаља, -е, ж. 1. фалинка, недостатак,

мана. — Јованка је ђевојка бес фaље. Није

она с фаљбм па да је дамо за било ким.

2. предмет који се залаже у игри „зало

ге“, улог. — Јагош је био да за фаљу сат,

па му га је неко сакрио. Уложи и ти фаљу

ка и остали, па можеш играт.

фаљиват, -ивам, несвр. 1. нестајати.

— Фаљивале су мене паре и пријед, али

нијесам знала да ми их ћеруна узима. 2.

фиг губити разум, почети шашавити. —

Почео је у задње вријеме да фаљива, ни

јесу му све на бpбј.

фамеља и (ређе) вамеља, -е, ж, поро

дица. — От фамеље имам жену и троје

ђеце. Сва ми је фамеља у Подгорицу,

овођен сам сама. Варим фамељи ручак.

Упала је у некакву маниту фамељу.

фањела, -е, ж, џемпер, пуловер. —

Свијама троици сам исплела фањеле од

вуне, а шћери од рудице. Понеко носи

при тијелу вунену фањелу, то је здраво.

фараун и фираун, -а, м. беспризор

ник, спадало. — Истука га је они фараун

Томашев. Знам ја тебе, велики си ти фи

раун!

фараунче и фираунче, -унчета, с.

беспризорно дијете; несташно дијете.

— Покупило је испод овога ораха све ора

хе што су попадали оно фараунче Милу

тиново. Фараунче и фираунче — то ти је

Истб, поганб дијете.

фарба, -е, ж, фарба, боја. — Прозоре

ћу да офарбам бијелом фарбом.

фасан, -сна, -сно који има неки недо

статак (најчешће физички) (о особи или

животињи). — Нико је био фасан у грло

(тешко је говорио). Фасан је од једне

руке и од ока. Она је ђевојка њихова фа

сна од ноге. Узе некаквога момка фасно

га у главу, а ђеца су им фина. Фасан је

он у главу, а друго би му се опростило.

Фасан сам у десну руку, не могу ш њом

мрднут, још од ланик ка сам се посека

косбм. Што ти је ова коза фасна од ли

јевога уха?

фаслак, -а, м. немирна, јогунаста

мушка особа; уп. фастак. — Сретох на

Крсте онога фаслака Ббжовога, ни на пут

се ш њим не можеш срес да те не опеapћ.

фаслаче, -ачета, с немирно, јогуна

сто дијете; уп. фастаче. — Држите ту

фаслачад дома е ми побраше све шипко

ве. Немб што рећ пред ониjeм фа

слaчeтoм е ће све испричат мајци.

фаелачић, -а, м. дем, од фаслак, уп.

фастачић.

фастак, -а, м. момчић лоша По

нашања, беспризорник; немирна, враго

ласта мушка особа, мангуп, спадало; уп.

фаслак. — Не смијеш се дружит с онијем

фастаком Петровијем. Чува оно грожђе е

ће ти га побрат ови фастаци што сваки

дан играу лопте код Задруге. Љети по Бр

дима само што чувау воће од овија

нашија фастака. Чува се овија загарачки

ја фастака.

фастаче, -ачета, с. дијете лошег по

нашања, беспризорно дијете; мангупчић,

спадало; уп. фаслаче. — Чије је ово фа

стаче ниједно?! Немо ми ништа доводит

oну фастачад овамо! Изгазише траву на

ливаду она малензачка фастачад. Не даде

ми оно фастаче Васово да прођем прео

њихове долине.

фастачић, -а, м. дели од фастак, уп.

фаслачић. — Чћ си ти, фастачићу? Није

сам ја фастачић!

фаталица, -č, ж, женска особа сло

бодног понашања; уп. фаћкалица. —
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Нећеш се, чоче, женит онбм фаталицом,

свак је јаха.

фатат и ватат, -ам, несвр. 1. хвата

ти. 2. добијати надокнаду, зарађивати.

— Фатамо сваке године от фpута

понешто пара, а понешто и од живбга. 3.

запремати. — Колико ти фата ова мала

бачва?

фаћкалица и ваћкалица, -е, ж. (но

вије) женска особа која лако ступа у ин

тичне односе са многима; будница. —

Била је фаћкалица и за вријеме рата,

често се могаше виђет с Талијанима. Ви

дио сам га с оном фаћкалицом. Нећеш,

чоче, у кућу доводит ону фаћкалицу!?

Оженио се једном ваћкалицбм иc Подго

pице, мало је момака кои је не познају.

фаћкат се и ваћкат се, -ам се, несвр.

бити у везама с особама другог пола

чешће, сексуално бити слободан, блудни

чити, курвати се. — Одавно се она фаћка

с момцима, све ће не осрамотит. Ваћкала

се с Талијанима кад гођ јој је муж одио

ђе. Фаћка се она са сваким, не бира.

Фаћкате се, чини ми се, ви двоје у ну

шуму на Почкаље. Фаћкаше бј се и мајка

{233 СВаККМ.

фацулет, -а, м. марама, крпа за главу

(према венец, facoleto); уп. вацулет. — Је

ли јој ко умро те убрадила црни фацулет?

фаџола и ваџола, -е, ж, пасуљ (Pha

seolus). — Усадила сам десет-петнаес

кућица фаџблč поред умертина. Ми је зо

вемо фаџбла или ваџбла, исто ти је то.

фаша, -е, ж, уметнути дио платна

на дијелу одјеће (сукњи, хаљини, капуту

и сл.). — Додала сам једну фашу от

штофа на рашу, ону стару, била ми је

отјешњала.

фашица, -е, ж, дем. од фана. — Додај

оспријед једну фашицу и биће ти комот

На.

федер, -а, м. опруга (и амортизер од

полуга). — Имаш ли на камион оне јаке

федере од гвожђа? Ану ми помози да

нађем они федер откресалице.

фела, -č, ж. (најчешће пејор.) врста,

сој, сорта. — Не знаш ти људе од те

čле, то су свашточиње. Пасе феле, што

ми учиње данас! Ниjeсмо ми о те феле.

Знамо ми ту фелу. С каквбм си се то фе

лбм повеза? Моја Шаруља је от феле

онија увезенија крава.

фелар, -а, м, већи фењер, уп. ферал.

— Отпријед смо с феларима одили на

ćедник увечен, а ко није има фелар или

фењерчић, ужижа је зубљу или сламу.

фембруар, -а, м. фебруар. — Родио

сам се тринаестбга фембруара.

фенат, -ам, несвр. 1. тући прутом

или каишем. — Кад је био мали, фенали

смо га сваки дан прутом, а потље и ре

миком, бiо је усбван. 2. фиr. халапљиво

јести. — Фена он опћ леб и месо ка нај

Здрави.

фењер, -а, м. врста свјетиљке на пе

пролеј са поврасом за ношење, најчешће

служи за ходање ноћу. — Мало ко је при

јед у село има фењер, но се све одило са

зубљбм или сламбм.

ферал, -а, м, фењер (већи); уп. фелар.

— Купио сам ферал, не видим поноћи

одит на čедник беж њега.

фермат, -ам, свp. и несвр. 1. дозвоља

вати, омогућавати, повлађивати, одобра

вати, препоручивати, свједочити, гаран

товати; марити. — Ништa jбј немо

фермат, нб кажи да није тако. Не фермам

ти да идеш. Све што Илија рече Груица

му ферма, а то не мора вазде бит истина.

Фермали су јој сви из рода да га узме.

Фермала сам му да се жени из Брда. Сви

су му фермали да је истина, а он није .

вјерова. Не ферма он оца и мајку ни за

што. П. — се обећавати се (о дјевојци).

— Ако си му се фермала, нећемо лажат,

Фермала са му се. Ако ти се ферма, јави

МИ.

фета, -е, ж, тање, издужено парче

хљеба, сира или сл. — Дај ђеци по фčТУ

леба и сира па нека иду за бравима. Ео
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три дана нијесам изио више о три фете

леба.

фетак и ветак, -тка, -тко стар, изан

ђао. — Купио сам кабаницу, јес да је фет

ка, али ће ваљат за чобанство. Обу оне

ветке цревље, не иди с тијема новијема

по овоме глибу.

фетат, -ам, несвр. резати у фете,

кришке.

_ фетица, -е, ж, дем, од фета. — Баба

Анђе ни је свијама дала по фетицу леба

домаћега, сладак је ка цукар.

фибла и вибла, -е, ж. метална спој

ница која држи врата или прозор, багла

ма, шарка. — Купи ми четири фибле за

ови прозор, морам ове замијенит. Вибле

се израђују од гвожђа, не ваљау од алу

минијума.

фижлаче, -ачета, с. в. вижлаче.

фижле, -ета и -ēта, с. 6. вижле. —

Фижле једно, како ме испсова. Не пуштај

ту фижлад овамо.

фижљас, -ста, -сто в. вижљас.

фијорин и фијурин, -а, м. новчана је

диница за вријеме Аустрије у Првом свј.

рату. — За пет фијорина једно вријеме

си мога узет кило леба, а потље ни грам.

Фијорини су биле аустринске паре. Био

је љеб доша на сто фијурина. За фијуpине

се куповало, ко је има.

фијук, -а, м. звиждук. — Какав се оно

фијук прео Гарча чује?

фијукање и фијукање, -а, с. гл. им.

од фијукат. — Прекини с тијем фијука

њем, кога то зовеш?!

фијукат, -чем, несвр. 1. звиждати,

звиждукати. — Чува овце и по цио дан

фијуче, то му је поса. Свакодневно су

прео стране фијукале гранате. 2. фиг. вр

лудати, ићи бесциљно, лутати. — Ништа

не чини осим што фијуче по селу от куће

до куће.

филаче, -ачета, с немирно, беспри

зорно, безобразно дијете. — Не може се

од овија филачади лазарокфскија сачуват

ни крушка, ни дуња, ни слива. Да си

виђела, мpчна друго, како поче да псује

онб филаче ис комшилука, да ти не

кажем које, Мичи ми твоју филачад с

имања!

финанс и финанц, -а, м. контролор

(овдје гајења и промета дувана). — Иво

и Васо су продавали дуван, све до

Нишића, и све су се вaракали с финанси

Ма.

фиранга, -е, ж, завјеса (обично на

прозору). — Купила сам фиранге за про

зор, без њих се све види са обора.

фираун, -а, м. в. фараун.

фираунче, -унчета, с. в. фараунче.

фирит, -им, свр. фалити, калирати,

недостајати. — У пресипање фирило ми

је десет кила вина. Фириле су му, вели,

неке паре, сумља на првога комшију.

фирцик, -а, м. врста игре картама,

гдје се споје поп и дама исте боје и то

постаје „игра“, тј. та боја постаје

адут у картама, носи 40 поена. — Ције

лу ноћ су играли фирцик кот Пера, па са

спавау.

фис, -а, м. стас, лијеп физички из

глед, људска љепота; сој, род. — Какав

ти је ђед фис био, само да знаш! То је

фис фамеља, дате им ђевојку! Владика

Раде је био фис љуцки, Марко је био фис

љуцки, није било љешега чоека у Загарач

од њега. Љеша је фисом од сваке друге.

фисак, фиска, м, 1. врисак, кукњава:

уп. фиска. — Ништа се не чујаше от фи

ска ђеце, скупила се унучад и от сина и

от шћере. 2. бол који се нагло осјети,

пробод. — Ноћу оčећам фискове у ноге,

а дању ме мање боле.

фисан, -сна, -сно стасит, расан (o

човјеку или коњу), који је доброг порије

кла. — Фисан ли бјеше Радован Ђуров,

Богу се поклањам! Фисно је то момче,

има му по коме и доћ. Ббсе је била фи

сна, висока, згодна. Фисније кобиле није
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било на трке на Лукавицу од Милетине

Зекуше.

фиска, -е, ж, вриска, кукњава; уп. фи

сак 1. -- Ка су уљегли, наста фиска ђеце

да те бог сачува.

фискат, фискам, несвр. пробадати,

жигати. — Нешто ме фиска окб ожи

чице — да није жуч.

фислиђен, -а, м. врста цвијета, бо

сиљак (Оcimum basilicum); уп. босиок. —

И пријед су овођен ђевојке садиле фи

слиђен, то им је био најмили цвијет.

фиснут, фиснем, свр. жигнути, ош

тро забољети. — Фисну ми нешто око

срца, ка да ме прободе игла.

фиснут, -нем, свр. оштрим ударцем

прута или сл. ошинути. — Фисни га ка

квијем прутићем, видиш ли е ни брои за

лагаје!

фистун, -а, м. 1. пpут. — Офршти га

овијем фистуном, па ти неће досађиват.

2. фиг. висок и мршав младић. — Богоми

ти је ови фистун лијеп, ђе се упозна ш

њим?

фистуница, -е, ж, дјевојчица која је

зашла у адолесценцију, немирна дјевојка.

— Она ти је старија већ фистуница, за

ђевојчила се. Припази се ти од оне фи

стунице, не знаш ти каква је.

фитиљ, -а, м, 1. платнена врпца у

лампи кроз коју иде петролеум и која го

ри дајући свјетлост. — Изви мало та фи

тиљ на лампу, не види се ништа. 2. канат

са барутом у средини, служи за паљење

мина. — Кад упалиш фитиљ, ону мићу од

мине, мораш што пријед бљежат.

фитиљача, -е, ж, плехана лампа са

фитиљели. — Немамо стаклене лампе,

имамо само двије фитиљаче. Фитиљача

зовемо ону лампу ћоравицу.

фићфирић, -а, м, вјетропир, лакоми

слен младић. — Онбњен се окупљау ови

фићфирићи загарачки, не треба тамо

пуштат женску ђецу.

фишек, -а, м, метак. — Немасмо

фишека, а оћасмо их ми ишћерат и

шанчева лако. Узајмио сам Милану

пешес фишека за лбмницу. Сами смо

правили фишеке от праха.

фишеклије, -ија, ж, мн. кожне или

платнене кесе за фишеке које се носе о

појасу. — Вазда сам носио по двоје

фишеклија пуне фишека. Ми смо у војску

носили пртене фишеклије.

фишектар, -а, м, фишеклија. — Кад

идем у лов, носим фишектар от сактијана.

фишечина, -е, ж, чаура од метка. —

Не дира фишечине, здраве су им капсоле!

Што сте ми учињели с фишечинама, от

чега ћу правит метке за лбв? И топови

имау фишечине, само су оне велике.

фиштат, -тим, несвр. врискати; уп.

вриштат. — Ко нб фишти у Маркову

кућу, да нијесу ускочили какви лопови?

фиштит, -им, свр. оштро ударити;

жигнути; уп. сфиштит. — Фишти какви

јем прутом то пашче да ни не брои зала

гаје. Каква је, дабогда је фиштила стре

лица. Нешто ме фишти око срца, добро

ме забоље, али ево ми престаде.

фоит, фоим, несвр. П. 1. ићи врло бр

зо. — Виђи га како с ониjeм коњем фои

прео Почкаља, јаше јуначки. 2. фиг. ради

ти нешто у журби, у хитњи, јести ха

лапљиво и сл. — Фои месо ка момак од

двадес година. П. — се (новије) фиг. бурно

сексуално живјети (о женској особи). —

Фоила се с Талијанима а фои се и данас

с ким се пријед уфати, не може она бес

Töга.

фој, фоја, м. табак (папира) (уп. тал.

joglio). — Да ми један фој карте да

напишем Мију писмо. Оцијепи о тога

фоја једну стризицу да нешто напишем.

фојкоша, -е, ж, висока мршава жена.

— Богоми ти је фина она фојкоша, добро

си се оженио. Немо ми дират ту фој

кошу! Колика је она фојкоша Миланова,

има у њу два метра.
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фортица и фортица, -č, ж. шанац,

тврђавица. — Имали смо на Брдањол све

оне фортице у које смо се заклањали о

Турака. Бљеше у Гођене једна фбртица,

не знам чија је била, али смо се и ми у

њу склањали. Зидали смо и ми и Турци

шанчеве и фортице.

фортуна, -č, ж. 1. невријеме. — Тадер

Загарач бљеше уфатила фортуна, нијеси

Зна али више пада али више пува. 2.

срећа, судбина. — Није била добре фор

туне и то ти је, па се мучила и у род и

у дом.

форца, -е, ж, напор изазван брзином

у одређеном послу или ходању. — Дадоше

ни форцу уз ону страну, јадо мој, једва

смо ижљегли на врбрда. Не даи волови

ма форцу, они умију сами фино да бру,

само полако.

франза и франsа, -е, врста болести

која прелази у губу, сифилис (обично у

клетвама) (уп. тал. franza). — Свега га

је била франза разгубала. Био се, веле,

тамо у свијет разболио од франsé, па се

није женио. Франза га разгубала, што

учиње од ђетета! Каква је, боже је франза

разгубала!

франзав и франsав, -a, -o 1. који је

болестан од франзе, од сифилиса. —

Нећеш, дати, узет онога франŠавога не

сретника! Тадер је био франзав, па је

одио у шпедат. 2. фиr. покварен, лошег ка

рактера. — Има франзавију душу од Икб

га, Франsав ли си, јадо, никад од тебе

чоека! Ниjeсам видио франзавијега чеља

дета од ње, два ока у главу би свадила.

франзат (се) и франsáт се, -ам (се).

несвр. губати (ce); добијати тешку бо

лест франзу. — Свака се од њих франза

ла, па су франзале и друге.

фрачка, -е, ж. сврака: упчкрака. —

Позобаше ми фрачке цијелб грожђе, не

остаде зрна! Фрачке су оне шарене вране.

фраштит, -им, свр. ударити нагло,

нпр. прутом, доживјети какав удар

(нпр. мождани) (често у клетвама). —

Фраштио сам га прутом по ртеници, и

сад се познаје. Фрац“, ила те стрелица, да

богда! Боже те франштила змија! Фра

штило га је срце, није грома чуо.

фрба, фрбе, ж. е. врба.

фрбак, -а, м. в. врбак.

фрбöв, -а, -о 6. врбов.

фрбовак, -а, м. в. врбовак.

фрбöвина и фрбовћна, -е, ж, в, врбо

614Hai,

фрегање, -а, с. гл. им. од фрегат. —

Ни у рбд ни у дом се нијесам ослободила

фрегања подбва.

фрегат, -ам, несвр. рибати, чистити

(патос или какву посуду) четком или сл.

(уп. тал fregare). — Цијело јутро сам

фрега бачве констрикбм. Сваки пут на

врх мљесец фрега под у кућу.

фрешак, -шка, -шко 1. свјеж (о месу

и сл.), пек скуван или испечен (нпр.

хљебу. — Ајде да ијемо док је леб

фрешак. Куби мало фрешкога меса у

Град, 2. фиr. тек излијечен (о човјеку). —

Не да му да ради, још је фрешак послије

бблнице.

фрешко, прил. свјеже, недокувано. —

Испечи ми јаје на фрешко, теке да се

угрије.

фриска и вриска, -ē, ж, врисак,

вриштање; уп. вриска. — Што бљеше

стала фрјека ону малу јутрос“

фркадела и вркадела, -č, ж, већа

инала за причвршћивање косе (уп. венец.

forcadela). — Фино метни те фркаделе у

косу, видиш ли е ти сваке вечери испадај

ис косе. Фркаделбм се држи коса, или

крпа, или капица на њу.

фрктат, -тим и фркћем, несвр. 1. ис

пуштати јако кроз ноздрве ваздух (о ко

њу). — Ови коњ стално фркти ка да је

сипљив. 2. фиг, негодовати, љутити се.

— Нешто је јутрбе љут, фркће на ђецу ка

да су му она што крива.
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фркун, -а, м. поодрастао дјечак. —

Отфркнуо ти је они фркун, прави је мо

мак. Оћемо ли те женит, већ си фркун?

Не смијеш се дружит с онијама фркуни

ма. Што ти раде они два фркуна?

фркунић, -а, м. дем. од фркун. —

Речи маломе фркунићу нека дође да се

игра жђецом Перовом. Што раде они фр

кунићи у појату? Пошљи ми једнога од

онија фркунића да ми поможе чуват.

фркуница, -е, ж, поодрасла дјевојчи

ца, адолесценткиња; слободнија дјевој

чица адолесценткиња. — Ти си више фр

куница, нијесу за тебе играчке. Колико

ти има ова фркуница година, има ли че

трнаес? Моташ се око фркуница, видим

ја е ти је забажђела младос. Ти си већ

фркуница, треба да се пазиш од момака.

Ова ти је ћеруна права фркуница, ви ко

лика је. Уфатио се с некаквом фркуни

цбм из Брда.

фркуничица, -е, ж, дем. од фркуница.

— Чија си ти, фркуничице? Оћемо ли ону

фркуничицу спремат за удадбу?

фркунчад, -и, с., зб. (често пејор.) по

одрасла дјеца (било ког пола), на којима

се осјећају промјене адолесценције. —

Немирна су ви она фркунчад, припазите

их! Тб су већ фркунчад, нијесу мали. Да

те нијесам видио с онијама фркунчадима!

Ниједно од оне фркунчади Јбшине не

сличе ни на њу ни на оца. Замало ме не

избише она фркунчад Миличина.

фркунчић, -а, м, дем, од фркун. — Не

доводи ми фркунчиће око куће, оте да за

дијевау ове ђевојчице. Фркунчићи сеоски

су све оне шипкове побрали. Не шиљи

ми никакве фркунчиће, оћу мирну ђецу.

Не да тијама фркунчићима да иду сами

на купање. Велики ти је они фркунчић

од сина.

фрљ и врљ, -a, -e 1. ћорав на једно

око. — Фрља је на лијево око од рођења,

не види на њега ништа. 2. који слабо ви

ди. — Ништа ми не дај да удијевам конац,

ја сам фрља, слабо видим ео некб доба.

фрљакат се и фрљекат се, -ам се, не

свр. бацати (се), бацати камење или

што сл. што се баца. — Не фрљекате се,

ђецо, да коме око не испрчите! Немо се

фрљакат да кога не погодиш! Што то ка

мење фрљепате на долине, богоми ћете

их чистит!

фрљакнут (се), -акнем (се) и фрљак

нут (се), -нем (се), свр. бацити наглим

трзајем, одбацити оштро и реско од се

бе, одгурнути. — Фрљакни се на козе да

не иду на лозе! Што фрљакну та сић у

јаму, ваља је још!

фрљачит, -ачим, свр. наглим покре

том бацити, снажно одбацити. —

Фрљачио га је у купине па се цио огреба.

фрљепање, -а, с. гл. им. од фрљепат

(се). — Прекини, дијете, с тијем фрљепа

њем да кога не погодиш!

фрљепат (се), -ам (се), несвр. баца

ти, разбацивати (ce) (нпр. ријечима). —

Не фрљепа то камење доље! Фрљепау се

једни на друге. Он не прича нб се фрљепа

ријечима, понекад не зна што збори.

фрљов и врљов, -а, м. (помало пе

јор.) мушка особа која не види на једно

око. — Поша је с онијем фрљовом Лаза

ревијем на Почкаље, дати те да фатау

рибу.

фрнчаница и врнчаница, -е, Ж. 1.

опута или канап на опанцима ријетко

постављени, пречка. — Не чини Јоше

опанке ка друге жене, она само метне по

неколико фрнчаница, и то су јој опанци.

2. (у мн.) опанци. — Обу те фрнчанице,

штета ти је по овоме глибу обуват другу

обућу.

фрњок, -а, м, ударац прстом затег

нутим помоћу палца, зврчка; уп. Звpњок.

— Ударио ме фрњоком и ви колика ми је

чворута на чело скочила.
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фрскат, фрскам, несвр. шибати,

тући прутом. — Фрскали су ме често ка

сам мали био, све жидyнима врбовијама

или дреновацима.

фрснут, -нем, свр. ошинути прутом,

шибнути. — Фрсни тога пса нечим да се

не мота овудијен.

фртутма и вртутма, -е, ж, гужва, ме

теж, недостатак времена, брзина. —

Направила се бљеше некаква фртутма

синоћ у Задругу, утулише свијетло и на

ста туча. Уфатила га је вртутма, не може

да стигне да се спреми.

фрус, -а, м. болест коже, оспице. —

Поразболијевала су се у школу сва ђеца

öт фруса.

фрут, -а, м. приход од имања (жито,

воће, поврће и др.). — Слаб ни је ове го

дине по Загарачу фрут свуђ. Јеси ли има

што от фpута ове године? -

фрутит (се), -им (се), несвр. добијати

фрут од имања; користити (се). —

Фрутим оно имање роцко, добро ми је.

Фрутили су се од Мусовога имања сви

они.

фруцки, -а, -ö који припада Фрушку,

који потиче од Фрушка.

Фручанин, -а, м. становник Фрутка,

села у Бјелопавлићима. — Просио је неки

Фручанин, па није шћела да га узме.

Фручанка, -е, ж. становница Фрут

ка, села у Бјелопавлићима. — Оженили су

га једном Фручанком, теке, богоми, лије

пом и поштенбм.

фруштeк, -а, м. (ријетко) доручак. —

Таман бљеху на фруштек ка сам дошла,

испекла им мајка погачу.

фруштековат и фруштуковат, -ујем,

несвр. доручковати. — Ђаоље јутро не

фруштeкује, ништа не обидује до ручка,

нако понекад кафу.

фрцулет, -а, м. марама, крпа за гла

ву; в. и вацулет. — Купи ми фрцулет е

сам остала гологлава.

фрштит, -им, свр, ошинути (танким

предметом); ујести, угристи нагло (о

гмизавцу или инсекту). — Фршти то пра

се нечим да не улази у кућу! Фршти то

дијете прутићем да се не примиче овамо.

Фрштила га је змија јутрос у руку.

Фрштила те стрелица, дабогда! (клетва)

фузбала, -е, ж, фудбал, лопта. — По

цио дан играу фузбале. Колико си му

платио ту фузбалу? Немоте тун играт фу

збалу, е ћу да косим.

фујање, -а, с. гл. им. од фујат се. —

Нека ви то фујање, ђецо, нис ту страну,

нó причувате краве да не поарау умер

ТИН!

фујат се, -ам се, несвр. Клизати се

сједећи, клизати се уопште. — Фyjáу се

ђеца нисту долину, све нагрдише. Негђе

си се фуја те си те гаће изглиба. По цио

дан се ђеца фујау низ ову страну, нете

ни да уче ни да што раде.

фујста, речца ономатопеја ударања.

— Ка се вратио, све по њему — фујста,

фујста, док га је отелио.

м“.

фук, речца нагло ускочити, нагло

скрити, нагло прогутати... — Кад је

виђела е ће је наћ, она фук у грм. Ја ону

карту фук у уста, па Њемци нијесу код

мене нашли ништа.

фукање, -а, с. гл. им. од фукат.

фукара, -е, ж. 1. особа, или особе,

лошег карактера, некарактерна особа,

или особе. — Сви су они фукара какву

тешко ђе друго мож наћ. Не ослањај се

ти на њега, то је велика фукара, ка и сви

његови. 2. фиг. (пејор.) сиротиња. — И

стари су им били фукара, никад ништа

нијесу имали.
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фукарлук, -а, м. поганство, лоше по

нашање. — Онога фукарлука како

учињеше јучен нигђе нијесам видио.

фукарче, фукарчета, с., зб фукарчад

немирно и непоштено дијете. — Стиже

ме синоћ оно фукарче и ћаше да се бије

са мном. Покрала су ми ова фукарчад све

оне шипкове из Зграде.

фукат, фукам, несвр. халапљиво је

сти. — Фукаху онија комадина меса.

Што то фукате, никоме, изгледа, нећете

оставит ништа. Фукаше Јелица ка нај

здравија, смиче оно месо ка момак. Фука

те киле качамака и муч! Фукау Славкова

чељад чеса им је воља.

фукна, -е, ж, зла жена, алапача, про

ждрљива жена. — Фукне су оне, не

жени се од њих. Изгрди ме она фукна на

пасе обојке. Јеси ли доша с оном фукнбм

из Брда?

фукнут, -нем, свр. 1. халапљиво поје

сти. — Како брзо ти фукну те колаче?!

2. ускочити, убацити се. — Нешто фукну

у они грм, виђи да није она мачка.

фул, -а, м. 1. одређени спој карата у

игри. — Добио је фул џандара. Имам фул

краљева. 2. посебна врста конца за везе

ње. — Црвенијем фулом сам га извезла.

Фул је јак и фин конац.

фулат се, фулам се и фулат се, -ам

се, несвр. 1. непримијетно се кретати,

прикрадати се, тајно пролазити. — Што

се тудијен фулаш, што не идеш ка остали

свијет? Све се фула по овија долина ка

да ће да краде. Што се фулаш ка курва?

Неко се фула иза куће, да не ускочи у

појату, Фулау се некаква момчад пут

лоза, неја е ће почоплит оно грожђе. 2.

нечујно испуштати гасове из столака;

уп. фулигат се, фулињат се. — Неко се

фула, базди страшно. Не фула се, нб

окрби ка чоек. 3. клизати се, клизити. —

Немоте да се фулате по овој штици е ће

ве убос нешто иж ње. Низа страну сам

шљега све фулаући се гузицбм.

фулигање, -а, с. гл. им. од фулигат

се. — Не може се од нечијега фулигања

живљет.

фулигат се, -ам се, несвр. нечујно ис

пуштати гасове из стомака; уп. фулат

се 2. — Неко се стално фулига од вас тро

је, убажђесте кућу. Све се неко фулига и

смрди а не знамо ко. Стално се фулигаш

ка каква женетина, ђе гођ дођеш, смр

диш. Неко се стално фулига, смрди ка

ћенеф. Стално се фулигаше у клупу, па

се сви око њега сраме.

фулињат (се), -ам (се), несвр. нечујно

испуштати гасове из стомака; уп. фу

лат се 2, фулигат се. — Она се ђеца све

фулињау, све око њих смрди. Не фули

ња(ј) се, окрој ка мушкарац.

фуњара, -е, ж, некарактерна особа.

— Такве погани и фуњаре нијесам гледа

у мој дан. Маки, сви су они фуњаре,

ништа људи.

фурет и фурит, фурим, несвр. дува

ти кроз какав отвор, пролазиши кроз

отвор (о ваздуху). — Фури проз врата,

треба их поправит. Прос кућу свудијен

фури вјетар.

- фурмина, -е, ж, шибица; уп. ћибрит.

— Купи ми једне фурмине, немам чим из

јутра налагат огањ. Запалио је задругу

фурмином уневаљ. Имаш ли фурмине да

приждим цигар? Ми шибице зовемо

фурмине.

фуруна, -е, ж, плехана округла пећ. —

Богоми сам ја пријед нб што смо купили

шпорет све варанику узавирала на фуру

ну, а и понешто друго варила.

фуцмут, -а, м. спадало, неваљалац. —

Нека ти друштво с онијама фуцмутима!

Ништа они фуцмут не зна.

фучија, -е, ж, дрвени суд за воду. —

Донијела сам зbулине рупе фучију воде

о десет кила.

фуштањ, -а, м. танко платно, плат

но за чаршаве. — Сашила сам ђеци

кошуљице од онога фуштања што сам

била купила за ленцуне.
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хармулика и армулика, -е, ж, хармо

ника. — Ка сам мали био, има сам ону

усну хармулику, нико од мене није био

богати, такб ми се чињело.

цаклина, -е, ж. оно што се сија, што

изгледа (или што је) стакласто. — Ове

боце су с оном цаклинбм, нијесу рупеља

BC,

цаклит (се), -им (се), несвр. сијати

(се), сјајити (се), бити чист и уредан. —

Што се оно цаклијаше поред Милосавине

куће? Цакле му очи ка у звљерета. Све

на њу цакли, то је чисница ка поједна.

цáпица, -е, ж, трнокоп, крампа. —

Донеси ми цапицу е ћу да ископам рупу

за ву крушку те ћу да је усадим. Прокопа

сам јаз проз лозе цапицбм.

цаптат и цоптат, -тим, несвр, дрхта

ти. — Што цаптиш, је ли ти ладно? Цап

тијаше на мраз ка пашче. Цоптаћемо зи

мус сви, кад не бидне дрва ни струје.

цвиљет, -лим, несвр. Запомагати, ци

јукати. — Цвили сиротиња, бога зазива.

цвокотање, -а, с. гл. им. од цвоко

тат. — Што те то јутрбс уфатило цво

котање, је ли ти зима или си наладио?

цвокотат, -öћем, несвр. дрхтати од

студени (ономатопеја према ударању зу

ба о зуб). — По цио дан цвокоћемо у ву

бечалину, не помаже огањ.

цврчат, -чим, несвр. испуштати гла

сове „цвр” (о цврчку).

цекин, -а, м. (арх.) стара новчана је

диница за вријеме аустроугарске влада

вине, у вриједности од 8 круна, новац

уопште. —За вријеме Аустрије за цекине

смо куповали леб, но се тешко до њих

долазило. Немам ти га за што купит, не

мам ни цекина. До аустринскога рата с

херак и ерак, -а, м. луталица.

херат и ерат, (x)ерам, несвр. лутати.

— Херала сам од немила до недрага цио

живот.

цекинима смо трговали у Котор а потље

и у друга мљеста.

целиват, -ивам, несвр. Љубити мр

тваца (по обичају опраштања с њим). —

Сви смо га целивали у чело. Мртвога те

мајка целивала! (клетва)

цер,-а, м. врста храста (Оttercus cer

ris). — Између онија јасена расте неколи

ко финија цербва.

церекање, -а, с. гл. им. од церекат

се. — Нека ти то церекање с момцима, ти

си више ђевојка!

церекат се, -ам се, несвр. смијати се

нападно, гласно, заједљиво. — Што се ти,

мала, церекаш, што ти је смијешно?!

церибаша, -е, м. предводник. — Сви

Габељи слушау своје церибаше. Вазде ка

смо одили у крађу бирали смо церибашу,

и морали смо га слушат.

церовак, -а, м: штап или прут од це

ровог дрвета. — Удри говеда тијем церо

ваком, не да им да иду у ђетелину.

Носаше један сирови церовак, па га ни

јесам смио задијеват.

церови, -а, -б који је од цера. — Ни

једно дрво не гори ка церово. Ону церову

шуму ћу да пуштим да расте. Церови жар

је најбољи.

церовина, -е, ж, дрво од цера, церово

дрво. — Наложитија церовина да се огри

јемо! Ово су церовине, али не видиш.

цеста, -е, ж, пут којим пролазе ауто

мобили; уп. теста, џада. — Горњом це

стбм ријетко пролазе камиони, покои

ауто, и то ти је све.
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цибат, -ам, несвр. вући, гурати, носи

ти; уп. цимат. — Цијело љето сам цибала

сијено ис Почкаља да га тамо не затечу

кише.

цибок и цибук, -а, м. двопек или врло

тврд кекс, — Давали су ни Талијани ци

боке па смо их онако јели, а ко је има —

и с варавином.

цибро, прил. потпуно, сасвим. —

Наћас је цибро ведро, биће мраза.

циганин, -а, м. 1. Циганин. — Нећу

молит онога Циганина да се не би живје

ло. 2. ситна биљка, ситни плодови. —

Ови кокотић је прави циганин. Немо ми

поćећ ови дуб, тб-је мој циганин, њивим

га ка чељаде. 3. шкрта мушка особа

(обично ситна).

циганка, -е, ж. 1. Циганка. 2. ситна

воћка, ситна кокош или брав, ситна кра

ва и сл. — Она циганка сваки дан носи

јаја, нб су ситна. Убрах неколико

крушчица са оне циганке. 3. шкрта жен

ска особа (обично ситна). — Не даде ми

она циганка Рбсе ни грбз грожђа да по

несем ђеци.

цигарија, -е, Ж. (ријетко) цигарин,

муштикла. — Пријед сам све пушио на

цигарију што сам је начиња от смрдља

ковине.

цигарин, -а, м. муштикла; уп. цига

pија, цигарлук. — Направио сам цигарин

од вишњевога дрвета. Пушим с цигари

ном. Откако те знам, пушиш на цигарин,

веле ето здравије но беж њега.

цигарлук, -а, м. муштикла, уп. цига

pија, цигарин. —Ти стално пушиш на ци

гарлук, и то домаћи дуван.

цигли, -а, -ö који је једини, који је у

малој количини. — Цијелбљето изела сам

цигла три грозда грожђа.

цијеђ, -и, ж. пепео скуван с водом,

служи за прање јако упрљаних предмета

(текстилних). — Направила сам мало ци

јеђи, дако оперем ону замашћену фање

Лу. -

цијене, прил. јефтино. — Данас је на

Град живб било цијене, ко је ишта пара

има, мога је да јефтино направи зимницу.

цијепац, цијепца, м. уски дио зе

мљишта, дуго и уско земљиште; микро

топоним. — Посадио сам на Цијепац

нове лозе. Они цијепац узорани међу оне

двије ливаде је наш.

цијук, -а, м. писак, звиждук. — Чуо

сам у јаму некакав циjук ка да змије

пиште. Виђи какав је оно цијук иза куће!

цијукање и цијукање, -а, с. гл. им.

од цијукат. — По цијелу ноћ се чује ци

јукање мишева.

цијукат, -чем, несвр. 1. вриштати,

пиштати, цичати. — По цијелу ноћ

цијучу мишеви по кући. Цијучу мацад у

појату, изгледа их је оставила мачка. 2.

фиr. пуцати (о лаком оружју). — Цијучу

пушке и фијучу меци око нас.

цијукнут, -нем, свр. 1. пустити же

сток и пискав глас. — Цијукну Мируна

на мене ка да сам је поčека. 2. полудјети.

— Не дара(ј) га, видиш ли е је цијукнуо

начисто! 3. (пејор.) умријети, нагло не

стати. — Јеси ли чула е цијукнула Ми

лева Јбшöва, ономадне су је укопали.

цик, -а, м. Почетак, наговјештај. —

Дошли смо у цик зоре, сву ноћ смо оди

ЛИ.

циква, -е, ж. пет (у игри циквања). —

Седам пута једна за другом је испала ци

ква ка сам се данас циква с Бранком.

циквање, -a, c. гл. им. од цикват се.

— Пријед је главна забава увечен ка се

ćеђело било циквање.

цикват се, -ам се, несвр. играти се

циквања (врста забавне игре, играју је

двојица избацивањем прстију једне руке

и погађањем броја заједно избачених пр

стију). — Синбћ су се циквали Радомир

и Никола, сваки пут је побиједио Никола.

цикветин, -а, м. ситни жути куку

руз, уп. цикотин. — Најбоље овођен рађе



542 циквина— цингар

цикветин, не могу ове друге сорте. Они

домаћи цикветин је вазде рађа, он није

мога имат слабу годину. Леб од циквети

на је сладак исто ка и од бијелбга умер

ТИНа.

циквина, -е, ж, погодак, добитак, је

дан „круг“ игре циквања (док се накупе

договорени поени). — Прву и другу ци

квину добио је он, а ја све остале. Ци

квина је и кат погоде твој број у игру с

бројевима.

цикнут“, цикнем, свр. 1. напући. —

Цикнула ми је она велика демиџана, нећу

имат за што купит другу, а требаће ми за

ракију. 2. фиг. црћи, умријети. — Цикнула

им је баба наћас и нико за њом не плаче.

цикнут“, цикнем и цикнут, -нем, свр.

вриснути. — Што си цикнула тако, ције

лб се село разлеже о твојега циктања и

вриске! Цикнуо је на ђецу и она се, ку

кала, снуждила у рожник от куће.

цикотин, -а, м, жути кукуруз, уп.

цикветин. — Испекла ни бљеше баба

колач от цикотина, ништа слађе нијесам

ИЗИО,

цикотић, -а, м. спадало, шаљивџија;

покварењак (тако су некада у шали звали

Подгоричане); спретан човјек. — Не мош

ти ш њима, цикотићи су то. Некад смо

Подгоричане звали цикотићи.

циктање, -а, с. гл. им. од циктат. —

Какво је оно циктање у кућу? Чујаше се

циктање митрољеза сваки дан.

циктат, -тим, несвр. 1. врискати, ци

јукати. — Не да ђеци да цикте, ништа се

од њих не чује. 2. пуцати учестано или

рафално (о оружју). — Цикте пушке по

Бјелопавлића када се заратило. Циктија

ху пушке то јутро овијем пољем ка да је

рат.

циливоје, -а, м. мршаво мушко дије

те. — Какав ти је ови циливоје, што је

овако мршав?

цилик, -а, м, вриска. — Поваздан се

у њихову кућу чује цилик ђеце.

циликнут, -нем, свр. вриснути, полу

дјети. — Што си јутрбс циликнуо те

зовеш једно по једно от чељади! Тако ми

бога је циликнуо, не зна што прича.

циликтат, -ăкћčм, несвр. 1. вриска

ти, цијукати, подврискивати, веселити

се. — Циликћу сватови Загарачем, чи су,

фала богу? Мируна циликташе у коло ка

поиједна, 2. фиг. сијевати, праштати, пу

цати. — Циликтала је његова пушка у

рат ка поћједнога Црногорца. Циликташе

му митрољез ка огањ. Циликта је

Машанов џефердар ка поиједнога Црно

горца.

цимат, -ам, несвр. Љуљати, вући. —

На они мали вагон чим станеш на стопу

мога си га цимат ка да је играчка. По цио

дан само што цимам по бреме уз ову

страну.

цименат, -ента, м, 1. цемент. — За

три вреће цимента сам платио два мили

бна. 2. протоар, асфалт и уопште це

ментирана површина. — Направио сам

цименат око куће, нема ми више влаге

унутра. На пут смо метнули цименат, сад

веле асвалт, има више од десет година.

циментат, -ам, несвр. цементирати.

— Цимента сам оно испрет куће, са се

има ђе čес.

циментират, -ирам, несвр. цементи

рати. — Ко ти је циментира ово ћспрет

куће?

цимина и цимина, -е, ж. стабло, тј.

надземни дио кромпира, вријежа. — Уда

рила је маћа у цимине на кртолу, слабо

ће родит. Кртола је у земљу а цимина из

над ње. Иjе нешто кртолу, цимина је

почела да жути. Да сам им цимине откр

толе па нека ију, а наша прасад су слат

корана. Цимине су кртоли велике и лије

пе, а не знам оће ли под њима што бит.

Искуби онија цимина кртоловија, нема

под њима ништа, па да магарету.

цингар, -а, м, цигар. — Куће су ни

близо, ни цингар дувана од једне до дру

ГC.
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цингара, -е, ж, бронзано звоно које

носе овце, козе или (ређе) краве, медени

ца. — Метнули смо јарцу цингару око

врата, па се препа и почео да бљежи. Ни

како магаре да се навикне на цингару, а

метнули смо му је да чујемо ђе је е не

можемо трчат стално за њим. Објесио

цингару на бвна, а овновима се меће чак

тар. Цингара се даље чује о чактара.

цингарање, -а, с. гл. им. од цингарат.

— Чује се негђе цингарање, ау нека! Ка

квб је оно цингарање?

цингарат, -ам, несвр. звонити цинга

ром. — Цингарау неђе они брави, али не

виђу ђе. Прејако цингара цингара овија

ма овцама.

ципан-цио, -јела, -јело сав, у цјелини;

уп. ципцио. — Ципан-цијелу ноћ су ме

бољели зуби.

ципцио, -цијела, -цијело сав, у цјели

ни; уп. ципaн-цио. — Ево је мачка поло

кала ципцијелб млијеко, није остало ни

капље. Ципцијелу ноћ су завијале кучке

у доњи обер.

цица, -е, ж. метална војничка посуда

за воду, чутура, чутурица. — Напунио

сам цицу ракије ка сам поша от куће, све

сам другове частио.

цицат, -ам, несвр. (само уз негацију)

расти, развијати се. — Нећеш цицат

виши, јадо, не пуши! Није ми цица купус,

оста је онакб мали при земљи. Шеница

није почела ни да цица. Ђевојчице што

пљене не цицау, и нете се удават.

цицвара, -е, ж, кувани кајмак (кува

се са кукурузним брашном, уз додавање

веома мале количине воде у току кува

ња). — Свако јутро она њему свари ци

цвару, вели е му је скоруп варени добар

за срце.

циција, -е, Ж. тврдица. — Циција је

Никола, не би Богу тамљана да. Такве

циције моје очи не виђеше!

цициреп, -а, м. ситно дијете, ситна

особа. — Она ти је невљеста ни от педе

ни од ромаче, прави цициреп.

цјењкат се, -ам се, несвр. погађати

се, тражећи нижу цијену нечему. — Ђе

гођ купује, она оће стално да се цјењка,

мисли е ће тако добит јефтиније што ку

пује.

цквара, -е, ж. масноћа с прљавшти

ном на тијелу или одјећи, масна скрама

на течној површини, сквара, нечистоћа.

— Ето му по прста цкваре на грло, а пра

ви се момак! Скупила му се цквара на

колијер от капота, па му се ни боја не

познаје. Уфатила се цквара на воду, не

ваља је пит, гадна је.

цкварав, -а, -о замашћен, прљав од

цкваре, прљав, нечист. — Цкварава ти је

крагна сва, не можеш тако у народ. Цио

је цкварав, када се никад не умива. Што

ти је та капот такб цкварав, ђе си га на

грдио тако ка да си се у коломас ваља.

цквpна, -е и цквpне 1. цркотина од

животиње; некакав инсекат. — Смрди

јаше накрај пута некаква цквpна, цркоти

на од малбГа пашчета или мачке, не ра

зазнаваше се. Згазих малопријед некакву

цкврну, слична бјеше ономе говноваљу.

2. фиr. лоци човјек, лоши карактер, ништа

човјек. — Више цкврне од њега нијесам

гледа, тб би убило и украло, само да га

не виде. Не помињи ми ту цкврну, стужи

ми се ка чујем његово име. Оћаше она

цквpна да се туче с онијем делијом. Тун

нема чоека, то је најгора цквpна.

цквpчат, -чим, несвр. крчати (о цри

јевима). — Изеди што да ти не цквpче

цријева.

цклад, -а, м. маргин, избочина дуж

њиве или ливаде која најчешће означава

границу, међа између двије земљишне цје

лине, косина земљишта која дијели двије.

површине различитог нивоа. — Наша и

Савова ливада се граниче ониjeм цкла

дом. Повелики је они цклад између до

лина, посадићу на њега лозе. Побо сам

ланик у ни цклад неке лозе и свака ми

се примила. Причува краву нека пасе

онијем цкладом између наше и Петрове.
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цклен, -а, -о који је од стакла, ста

клен. — Виђела сам у Београд цклени

пљат, ка сам била код брата. Каква ти је

то боца, није, изгледа, цклена?

цкленица, -е, ж. стаклена посуда,

обично боца или балон, али и бокал и сл.

— Успи у ну цкленицу ракију е ћу је по

нијет у Милована, наћас, кат пођем на

ćедник.

цклит се, -им се, несвр. сјајити се,

сијати се. — Што се оно цкли на Булину

рупу, када је неко уперио огледало ова

мо? Цкле му се очи ка у звљерета.

цкло, цкла, c., Hмн. цкла, Гмн. стака

ла стакло. — Немам никаквога цкла на

прозор. Имате ли на ову лампу цкла?

(Напомена: најчешће је лексикализовано

на именовање стакла за лампу, али се ја

вља и као прозорско стакло.

цмиздрав, -а, -о плачљив. — Цмиздра

ва ти је она ђевојчица, мало је такни, од

мах зацмиздри.

цмиздрит, -им, несвр. (пејор.) плака

ти тихо, мање чујно. — Што цмиздриш

тун, нијесам те ни така! Не остаља(ј) то

дијете само, оће да цмиздри цио дан. Ако

имаш што да речеш, речи, немо тун да

ми сваки дан цмиздриш! Ражалило се

оној невљести народ, па цмиздри по цио

дан.

цмиздро, -а, м. плачљивко, плачљи

вац. — Срамота, колик си а плачеш, про

звате те цмиздро па те ниједна неће шћет.

цмиљет, -лим, несвр. тећи у малој

количини (о води). — Сушица цмили, теке

што није пресушила. Колико је

засушило, виђех јучен ђе и Вучи студе

нац цмилијаше.

цокула, -е, Ж. (најчешће у мн.) дубока

груба, најчешће војничка ципела. — Не

носи са те цокуле, остави их за зимус, е

нећеш имат што обут.

цол, -а, м. мјера за ширину, дебљине

палца (око 2 ст). — Метнули смо цијев

öдва (= од два) цбла. Цблима мјерим по

некад камен ка тешем. Не знам ја откуђ

ни та ријеч — цбл.

цоптат и цаптат, -тим и цопћем цап

ћем, несвр. дрхтати. — Што ти је, што

цоптиш, да се нијеси преладила? Цапти

јаше ка да га је грозница уфатила.

цöтав, -а, -о који храмље. — Виђесте

ли једнога цотавога ђе прође малопријед“

цöтат, -ам и цбтат, цотам, несвр. кри

вацати. — Јучен сам пала, па, ево, још

цотам на лијеву ногу. Она му млађа шћер

цöта од рођења, десна јб је нога краћа.

цöто, -а, м. (пејор.) онај који храмље.

— Што си се забуљила у онога цбта, али

нема љешнија момака?!

црвеника, -е, ж, црвено вино (у елио

ционалном говору). — Послије добра

ручка напијем се оне црвенике и могу до

довечен да радим без одмора, али је

љеше послије тога спават.

црвеница, -č, ж, зелiља црвене боје.

— Пријед се све мјесто цимента метала

црвеница. Све су бистијерне по Загарачу

малтерисане клаком и црвеницом, црве

ница боље држft о цимента.

црвоједина, -е, ж. остаци од нечега

што су изјели црви (цркнуте животиње,

воћа, поврћа и сл.). — Нема на јабуку ни

једна здрава нако понека црвоједина.

Нећеш, чоче, ту црвоједину от пршута

дават озбилнијама људма.

цревље, цреваља, Ж., мн. ципеле. —

Купио је свој ђеци по цревље, све их је

обуо. Распале су ми се цревље, немам

што обут. Не мош с тијама цревљама по

глибу. Обуо цревље па мисли е цио сви

јет његов.

црепуља и црпуља, -е, ж. посуда на

прављена од печене земље изврсти за Лe

чење хљеба, по облику слична тепсији. —

Čтка је Анђе умрла више нако не умије

правит црепуље, а и мало се више ђе леб

пече у црепуље.
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црепуљак, -а, м. мјесто у кући, близу

огњишта, гдје се пече хљеб (у црепуљи

под сачем). — Црепуљак је мало уздигнут

да се лакше меће црепуља, изр. имати пун

црепуљак бити богат. — Вазде им је

црепуљак пунан (= увијек имају хљеба).

цријемуша, -е, ж, врста траве (Alli

ит иrsinum); уп. сријемуша. — От црије

муше се за Аустрије пека леб, а чорба —

да не причамо. Неко је зове цријемуша,

а неко сријемуша, теке је она спасила до

ста народа да не помре од глади.

цркавица, -е, ж. 1. нека тешка, не

позната болест од које се обавезно уми

ре (често у клетви). — Дабогда те црка

вица погодила, каква си: Згодиће и њега

негђе цркавица, нека се не кочопери. Зго

дила те цркавица, мичи се отoлен 2.

нешто мало, ситно. — Примам нешто

мало цркавице пензије. Немоте им ту цр

кавицу предвајат, нб им све дате одјед

ном. Нема тун ни цркавице, а некмоли

шенице.

црквина и црквина, -е, ж, мјесто

гдје је некада била црква, микротопоним

(у мн. облику); уп. црквиште. — Има и у

Јабуке једна црквина, веле е некад тун

била велика црква. Јутрбс сам водила

краву на Црквине да што попасе.

црквиште, -a, c. лијесто гдје је некада

била црква, локалитет са тим именом;

уп, црквина. — Нема онођен више цркве,

остало је само црквиште, још се виде зи

дине.

црковине и црковине, -ина, ж., мн.

црквено земљиште или земљиште које је

некада било црквено, микротопоним. —

Слаба је земља на не црковине доље, није

за жито. Убра сам грожђе са Црковина,

сад можеш пуштит живо на лозе.

цркoвни, -а, -ö који припада цркви,

црквени. — Дали су му оно цркoвно има

ње да посије мало жита. Она ливада до

наше је црковна. Го је ка цркoвни миш.

Прокоцка је цркoвну имовину. Греота се

с цркoвнијем играт. Биле су у нашу цр

кву неке старе црковне књиге, па их је

неко послије рата понио.

црковник, -а, м, црквено лице, лице

које служи у цркви (свештеник или сл.).

— Син Јованов је био негђе црковник у

Босну. Цркoвници обављау цркoвну

службу.

цркoвно, -öга, c. (супстантивизовано)

земљиште које је припадало цркви, назив

локалитета који је припадао цркви, топо

нимизовано. — Немо живб да ми пуштајеш

на Цркoвно, оћу да га затравим.

цркотина, -е, ж. 1. леш угинуле жи

вотиње. — Смрди у Вишњу порет пута

некаква цркотина, мора да је крепала

нечија мачка. Базди она цркотина од лип

сале кобиле Станине. Смрди некаква цр

котина у они грм, биће да је крепа они

пас. 2. фиr. онемоћало живо биће (човјек

или животиња); тролна, неспретна осо

ба. — Понеси онијама старијама цркоти

нама мало брашна. Цркотина је оно а не

магаре, не може више мрднут. Виђех ону

цркотину од Јована, нема у њега више

ништа.

црнило, -а, м. несрећа, непријатност

(најчешће у клетвама), епитет уз име

када се жели што непријатно рећи о

личностима. — Каква је, боже јој Бог цр

нило да! Какав Момчило и црнило, нема

у њега среће!

црнина, -е, Ж. 1, црна одјећа. — Стал

но носи црнину. Прође некаква жена у

црнину. 2. корота, жалост. —У црнину

je čo по године. Не иде на игранке, у цр

нину је. Пот црнином је она више о десе

мљесеца.

црнит, -им, несвр. изр, ни црњет ни

бијељет ћутати, показујући велику тугу

или жалост. — Она несретњица ни црни

ни бијели отка бј умрије син. Ни црни ни

бијели, јадница, но све ћути ус кревет.

црнојка, -е, ж, несрећна жена (асо

цијативан назив). — Што ће Милојка и
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црнојка, све су јој убили. Речи оној цр

нојки да се причува, куће.

црнокруг, -а, м, велика змија тамне

боје. — Какву змијуpину виђех у ну међу,

прави црнокруг.

црномањас, -ста, -сто који је тамне

пути и косе, црнпураст. — Свакб од ђеце

им је црномањасто, сви су се увргли у

ујчевину. -

црнпурас, -ста, -сто тамнопут. —

Сви су ти дома плави, јединб ова мала

црнпураста, на кога се увргла, фала богу.

црнула, -е, ж, несрећница, јадна же

на, ојађеница. — Што рађаше она црнула

мајке му? Виђех ону црнулу Мирашеву,

пропала је ео неко вријеме ка да је јев

ТИЧава.

црњет (се), црним (се), несвр. црње

ти (се), тамњети, добијати тамну боју

(лица), туговати, имати мрачне мисли.

— На(ј)боље се црни на Лукавицу, боље

нб на море. Црни се ова лама ка кота.

НЦрне стаклени судови од вина.

црњo, -а, м. несрећник. — Што ће сад

они црњо без икога сам?

црпуља, -е, ж, в. црепуља.

цукар, цукра, м, шећер. — Немам

ђаоље зрно цукра у кућу. Успи у кафу

мало више цукра, милија ми је слатка.

цукат, -ам, несвр. куцати. — Што нб

цука у ни дирек? Не цука, мали! Цукаш

ли ти на ту машину?

цукнут, -нем, свр. куцнути, лупнути.

— Цукни чекићем они клинац што вири

iи зида, да обљесим на њега ову торбу.

изр. цукнут се у главу размислити, доми

слити се... — Цукни се у главу, па ћеш

разумљет.

цукрит, -им, шећерити. — Ја не цу

крим кафу никад нб је пијем онакб.

цуксфир, -а, м, 1. аустријски наред

ник (у П свј. рату). 2. фиг. нерадник, лу

талица, бадаваџија (ваљда остатак из

периода окупације у I свј. рату, када су

цуксфири само „надгледали“ а не и шта

радили). — Доведи оне твоје цуксфире

дако ми поможу покупит сијено. Чи ти

је ови цуксфир, како би било да ти што

ПОМОЖе НО СС ИЗЛСЖаRá туначке.

цукуљ, -а, м. камен који вири

оштрим дијелом из земље; уп. цукуљак.

— Пентра сам се по онијама цукуљима

по Коравцу, сви су ми се опанци распали.

цукуљак, -а, м. камен оштар на јед

ној страни, та оштра страна најчешће

вири из земље; мањи камен оштар на

једној страни, у слободном простору;

уп, цукуљ. — Како сте дошли прео онија

цукуљака на Комуницу, беспућем?

цукуљас, -ста, -сто који је ужи на

горњој страни, купаст. — Има некако

цукуљасту главу ка да није чељаде, горе

уска а доље широка. Снијела је киша зе

мљу па су из ливаде искочили све неки

цукуљасти камењи.

цуљање, -а, с. гл. им. од цyљат (се).

— Остави, мала, то цyљање на коноп, нб

иди да пуштиш ону краву!

цуљат (се), цуљам (се), несвр. Љуља

ти (се); заносити се при ходању. — На

правио сам ђеци коноп на муpву да се

цуљау. Не цyљај се на ту грану да не

панеш! Jбко се све шуља кад иде ка да је

пљан, а можда и јес.

цуљка, -е, ж, љуљашка. — Начини ка

кву цyљку овој ђеци нека се шуљау бђен,

боље нб да иду по селу.

цупит, -им, свp. ставити, увући, уба

цити. — Цупи руку у баџу. Таман ја цу

пила руку у лишће, кад оно змија из

њега.

цуретак, -етка, м. поодрасла дјевојчи

ца, адолесценткиња. — Видим ја, већ си

почео да се врзмаш око онија цуретака

Миличинија.

Пуша, -е, м. м. особа из Цуца. — Уда

ла се за једнога Цуцу, живе у Београд.

пуцки, -а, -ö који припада Цуцама,

који потиче од Цуца.

Цуцкиња, -č, ж, ж. особа из Цуца.
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чабар, чабра, м. посебна посуда, ка

ца, у којој је вода, кроз њу пролази цијев

(лула) у којој се хлади пара и претвара

се у алкохол (при дестилисању, тј. пече

њу ракије). — Расушио се чабар, треба га

забрекнуте ће се брзо пећ ракија.

чавка, -е, ж. 1. врана. — Позобаше

чавке све ово жито. 2. фиг, несрећница,

жена у црнини и тузи. — Што те му оне

чавке от сестара, остале су безбратнице.

чавуљат, -ам, несвр. узимати дио по

дио од каквог плода (клипа кукурузног,

грозда грожђа, махуне и сл.), чоплити.

— Чавуљам ове гроздове да издвоим оне

што ће за грожђе и да из њих макнем зе

лена зрна. Не помажем чељадима ништа

нако што чавуљам покои клас кокошка

Ма.

чавуња, -е, ж, дио грозда грожђа ко

ји се од грозда може одвојити као цје

лина; уп. чамоњак. — ИЗела сам и ја да

нас једну чавуњу грожђа, може се, Пре

ображење је данас. Очопли ми једну

чавуњу грожђа.

чађа, -е, ж, чађ. — Цио петар је по

кривен чађом, ништа се на њега не може

метнут док се не очисти.

чађавица, -е, ж. 1. лампа на петро

леум без стакла (плехана); уп. ћоравица,

чкиљавица. — Примакни ту чађавицу и

свини ми, ништа не видим. 2. неугледна

кућица у којој се ложи на огњишту и

дим излази непосредно кроз црепове или

сламу на крову, потлеушица. — Немаy

они правија кућа нб сви живе у некакве

чађавице покривене сламом или штицбм.

чазбен и чазбен, -а, -о који воли да

угости, да части, који није тврдица, ко

ји је каваљер, поштењак, поштењачина.

— Чазбеније фамеље нема од Маркове, ко

гођ дође — дочекау га поштено. Чазбени

су у Сава сви, из њихове куће нико није

изаша нечашћен. Милица је чазбена ка

поиједна жена.

чазбеник, -а, м, онај који радо

чашћава, поштењак, уп. чазбењак. —

Нема на ове банде таквија чазбеника ка

што су наши пријатељи, Ружина домовина.

чазбењак, -а, м. онај који је чазбен,

који је каваљер: уп. чазбеник. — Био је

Радован чазбењак да му није било равнб

* Fа.

чакарас, -ста, -сто зpикав, врљав, —

Чакараста јб је шћер, нећеш се, ја ми

слим, њом женит. Је ли му оно дијете ма

ло чакарасто, нешто му иде једно око у

банду.

чакарасто, прил. 1. зрикаво, врљаво.

— Гледа чакарасто, па никад не знаш кога

гледа. 2. наопако, укриво. — Све му иде

чакарасто, што гођ ради — искриви.

чакма, -е, ж. зид направљен од дрве

та и омалтерисан, дизма. — По Брдима

су осприје имали све куће о чакме. Чакму

су картали и глибом, такви зидови су то

пли. Прво смо били направили кућу од

чакме, па смо иза тога зидали ову.

чактар, -а, м. четвртасто звоно из

рађено од плеха (или бронзе) које носи

предводник стоке. — Чује се чактар на

Зимуљу до у Поврхпољину. За овна сам

купио чактар а за јарца цингару. Звони

чактар на магаре ка да предводи буљук.

Чактар сам објесио оној старој овци,

предводи браве ка најбољи угич.

чакшире, -ира, ж., pl. t. панталоне од

кољена наниже уско уз ногу скројене. —

Обука чакшире и обуо чизме и кицоши

се с тијем.

чалабрцнут, -нем, свр. мало појести.

— Чалабрцнуо сам нешто јутрбс, немоте

ме нагонит да ијем.

чамит, чамим, несвр. бити у чамоти

њи, у саништини, у тузи. — Стари му

чаме у ну појату а он скита по свијету.

чамоњак, -öњка, м, мали ријетки

грозд грожђа, зрна с малог ријетког гро
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зда; уп. чавуња. — Покупи оне чамбњке

с лоза да их тице не зобљу.

чамотан, -тна, -тно који изазива до

саду; усамљен. — Патан је и чамотан

живот овудијен по Горњему Загарачу,

особито зими. Овођен смо чамотни, нико

ни по мљесец не долази.

чамотиња, -е, ж, досада, усамље

ност, самштина; туга. — Куће кукала

нб у чамотињу, ни за варош ни за село,

друштва нема а среће нема. Закопа си се

у ту чамотињу, размрда(ј) се мало!

чангрљат, -ам, несвр. 1. грепсти по

нечему металноме као да се плаше пти

це. — Што чангрљаш том ламбм, да не

ћераш тице? 2. фиr. a. брбљати. — Не

чангрља тун нб се примири да те не по

дуфатим нечим. б. негодовати. — Све

чангрља искрај огња, све јб је неправо.

чандрљат, -ăм, несвр. брбљати, гово

pити неразговијетно, говорити у љутњи

нејасно. — Све нешто чандрља ка баба у

упрeт. Чандрљау ова ђеца, ништа се од

њих не чује.

чанта и чантра, -ě и чант(р)е, ж, ко

жна торба, кожна ташна. — Ђе си ку

пова ђеци чантре за школу? Сваке године

ти видим ту чанту, мора да је добра. Ку

повне чантре су од уштављене коже.

чап, -а, м, чеп за буре или бачву

(остали чепови се зову шпиње или зати

ске). — За све бачве сам направио дрено

ве чапове, они су вјечни. Полако с тијем

чапом да ти се вино не проспе, ако оћеш

да оточиш, чап мораш само мало олаба

вит.

чапат (се), -ам (се), свр. шчепати

(се), подухватити (се). — Чапаше се за

прси и ћаху се побит да их не раздвои

СМО.

чапра, -е, ж. 1, кожа. — Купују ли

на касапницу чапре од оваца? Од овче

чапре смо правили опуту а од говеђе —

опанке. Мене је чапра сува, па ме сунце

изгори ка се сунчам. Што ти је чапра на

плећи црвена? От какве ти је чапре та

торбица? 2. фиг. живот, организам, ти

јело. — Висиће, агобогда, и његова чапра,

доста је зла народу нанио.

чапраге, чапрага, ж., мн. 1. пречке,

пречанице. — Метнуо сам неколико

чапрага на једну гуму од аута те сам из

реза за апостблке, и то ће му бит обућа

цијелбљето. 2. фиг. обућа направљена по

моћу чапрага. — Обу чапраге, нећеш у

СBaTOBC.

чапур, -а, м, доњи дио посјечене биљ

ке омање дебљине, који вири над земљом,

и коријен у земљи, крља. — Извадио сам

трнокопом све оне чапуре ђе су биле

шипковине. Повади оне шипкове чапуре,

ваљаће за огањ, Метни на огањ тија чапу

ра, добро горе.

чарапчина и чарапчина, -е, ж. аугм.

и пејор, од чарапа. — Немо обуват те ча

рапчине, ништа ти то не ваља. Натука је

на главу некакву чарапчину, не познадох

Ta.

чарка, -е, ж, свађа, мања свађа, мањи

сукоб. — Каква оно би чарка синоћ изме

ђу тебе и Влада, око чеса се закачисте?

Сваки дан је овудијен било чарке међу

партизанима и четницима, ка су били

близо једни другијема.

чаркање, -a, c. 1. ситнија свађа, за

дјевица. — Дан не може проћ да не бидне

чаркања међу њима. 2. подстицање ва

тре; подстицање на сукоб. — Не помаже

ти чаркање огња, нб му ти метни коe

дрво. Не чарка ту ђецу, видиш е су се и

сама наброћила једно на другб, не могу

бес чаркања.

час, части, ж. 1. скуп позитивних ло

ралних особина; чашћавање; почаст. —

Час и је било ш њим. Кунем ти се

wainy. Били смо код пријатеља на час.

2. :ио, крај (свијета). — У коју час о сви

јета рече е ти живи ујак? Казаху да у ову

час о свијета нема бољија. У коју час о

свијета живе црни људи? О тој части о

свијета никад нијесам слуша. (Напомена:
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обавезна је конструкција час(т) + o(д)

свијета.)

часит, -им, свp. и несвр. (у негацији)

задржа{ва)ти се: трајати; уп. часковат.

— Немб часит е те немамо кад чекат. Ни

јесам часила ни по сата, кад аоли га.

Нећемо часит, одмах се врћемо. Нијесам

часа часила, нб сам кренула чим сам

чула.

часковат, -ујем, несвр. трајати; уп.

часит. — Немб тамо часковат, нб се од

мах врни.

чачнут, -нем, свр. дирнути, задјести,

заподјести. — Немоте га чачнут е ће ве

испсоват на пáćе обојке.

чвор, -а, м. 1. узао, 2. израслина на

дрвету, кврга. — Убери ми један штап од

јасена али немо да на њега буде чворбва.

Скочили су некакви чворови на трешњу,

све ће оно право искривит. 3. израслина,

чворуга на тијелу, обично на глави. —

Прос косу су ми све некакви чворови и

кврге, оно ка мрчне кости. Погодио га је

оном зипћцбм у чело, ето му чвор ка

шака.

чвороват, -а, -о који има чворове на

себи (о човјеку и биљци), крив (о дрвету),

чворноват. — Спопали су га некакви чво

poви, ето му сва глава чворовата. Купио

сам чворовата дрва, тун нема ни по куб

ника а платио сам цио кубник.

чвороглав, -a, -o 1. који је чворасте

главе, чија глава има какве избочине, који

има какав поренећај у морфологији гла

ве. — Никад ми није мило ка се сретем с

онијем чвороглавам чељадетом. 2. фиr.

тврдоглав. — Не можеш му доказат, чво

роглав је ка маска.

чвороглавиле, -а, м, тврдоглава

мушка особа. — Никако не можеш ижљећ

на крај с ониjeм чвороглавилем Румичи

нијем, он своју па своју, а ти цркни.

чворуга, -е, ж, већи чвор. — По обра

зу су му искочиле све велике чворуге.

чебрцнут и чебрчнут, -нем, свр. ма

ло захватити, мало узети, мало добити

(нпр. хране, при музењу и сл.). — Нешто

сам чебрцнуо јутрос, па сад не могу да

иjeм. Чебрцнула сам козу, фаљива јој ва

равина, скоро ће га запраћ. Мало пријед

сам нешто чебрчнуо, сад не могу јес, по

кварио сам ручак.

Чевљанин, -а, м. мушка особа из Че

6a.

Чевљанка, -е, ж, женска особа из

Чева.

Чево, -a, c. насеље у Катунској нахи

ји, в. Кнево. — Таман сам била стигла до

Чева кад ми јавише е се у Котор не може.

чевска, -а, -б који припада Чеву, који

потиче од Чева.

чеговић, -а, м. којег презимена, чији

син? — Чеговић ти оно би? Чеговићи су

они? С чеговићијама си се повеза?

чеговићка, -е, ж, којег презимена, од

које породице? — Чеговићка ти је невље

ста? Чеговићка бјеше по роду Мируна?

чегрљат, -ам, несвр. 1. 1. грепсти та

ко да се нападно чује, чегртати. — Че

грља нешто на врата, виђи да није оно

куче. 2. брбљати, брбљајући злобно го

ворити. — По ваздан чегрљаш ка баба

иза упрета, никоме не даш да прозбори.

Н. - се свађати се, черупати се. — Ово

се двоје млађија стално чегрљау, не могу

једно друго замћслит.

чегpс, -сти, ж, сукоб, свађа, задјеви

ца. — Међу њима је некаква чегpс, одав

но не зборе. Никад међу нашијема

кућама није било никакве чегpсти нако

сад.

чегртаљка, -е, ж, дрвена справа за

чегртање, за плашење птица што напа

дају жита и воће. — Направио сам че

гртаљку от кошћеле, може ме наджи

чегртат, -ам, несвр. 1. ситно клопа

рати. — Чегртау ђеца Михаилова у»”
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шеницу, навадиле се тице. 2. фиг. брбља

ти. — Виђи што чегрта она баба у кућу,

да што не иште.

„ чегртуша, -е, ж. 1. чегртаљка. —

Узми ону чегртушу и пођи у лозе да мало

препадаш вране е те позобат грожђе. 2.

свадљива, загрижљива женска особа. —

Тешко да и ти с оном чегртушом можеш

ижљећ на крај а некмоли ми.

чеза, чезе, ж, двоколица; уп. калешин.

— Пролазио је овом џадом једном и го

сподар чезбм.

чезнут и чезнут, чезнем, несвр. чезну

ти, туговати. — Ко не би чезнуо за она

квијем сином. Не могу је оставит саму

дома, чезнуће за мном.

чекија, -е, ж, врста ваге, инстру

мент за мјерење тежине (до 12 kg), по

моћу федерског механизма. — Узми чеки

ју да ти Милица измљери три кила сира.

чекpк, -а, м. 1. дио ткачког стана.

— Предиво се сукало чекрком. 2. направа

за црпљење воде (уређај). — Ми из наше

бистијерне вадимо чекрком а не рукама.

чела, -е, ж, пчела.

челиња трава, челиње траве, ж, биљ

ка помоћу које се прикупљају пчеле (Ме

lissa oficinalis), в. и љубица.

челињак, -а, м. мјесто гдје се налазе

улишта, тј. кошнице пчела, пчелињак. —

Перо је оградио његов челињак, ни тица

не може уљећ у њега. Ка што је тор за

живо, тако ти је челињак за челе.

чело, -a, c. 1. дио главе, 2. пола дана,

тј. дан или ноћ (12 сати) као мјера (вре

менска), нпр. у печењу креча. — Клачница

је горела седам чела, сваки лакат по једно

чело. Пекли смо клачницу седам чела f=

4 дана и 3 ноћи, или 3 дана и 4 ноћи).

Сваки лакат клачнице — једно чело

печења. До Крнова смо одили пјешке

троје чела.

челопек, -а, м. присојна страна коју

јако пече сунце, врућина, највећа врућина

у току дана. — Оно онбђен је челопек,

ништа се не може примит што се засади.

Ударио живи челопек, очи да изгоре.

Доша је 3 Града у највиши челопек, из

горио је па се сад мало разлађује на би

стијерну.

чељад, -и, ж, зб. чланови породице;

маса народа уједној скупини. — Имам де

сеторо чељади, а немам зрна брашна. Ко

ликоро је чељади у Маша? Што ти је ш

чељадма, јесу ли ти тун или си их ђе по

сла? Четреспрве млого чељади из Загара

ча избјегло је у Копитник.

чељаде, -адета, с., зб. чељад особа;

члан домаћинства, члан породице. —

Како су ти чељад дома? Оженио се Ми

ленбм Петковом, узео је фино чељаде.

чемер, -а, м, јад, несрећа, туга, нево

ља. — Сву је фамељу његова смрт ували

ла у тугу и чемер. Нема овођен, богоми,

ништа бес чемера и јада. -

чемеран, -рна, -рно који је тежак за

живот, тужан, јадан, несрећан. — Че

мeрнијега мљеста, чини ми се, од Барја

мовице нема, само го кам и драча. Чeмeр

на је и несретна откад зна за себе.

чемерика, -е, ж, врло горка биљка

(Veratrum), чији се коријен користи у ра

зне здравствене сврхе (нпр. лијечење же

лудачних обољења). — Што је ово јело

грко ка чемерика, не могу га обис. Ођен

нема чемерике, ми смо је доносили с Лу

кавице. Грк је ови краставац ка чемерика.

чемерно, прил. тужно, несрећно,

јадно. — Овођен се живи чемерно да не

може чемерније. Оćећа се чемерно ка ни

једна друга.

ченгеле, -ела, ж. pl. t. метална или

каква друга кука за захватање преČлета

из воде (нпр. који упадну у бистијерну —

канти и сл.). — Пала мије била пућерица

у бистијерну, па сам је извадио ченгела

Ма ILITО САМ ИХ направио ОД Јасеновога

прута с једнијем рогом.
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чепат, чепљем, несвр. 1. газећи при

тискати, равнати. —Чепљем ове садни

це дако се боље приме. 2. ићи, газити

земљом, ходати. — Ништа поганије од

њега није што земљом чепље.

чеперан, -рна, -рно који се прави ва

осан, кочоперан (о ситној одраслој осо

би); уп. ћеперан. — Бљеше Савић, онако,

чеперан, а љут ка рис. Никола бљеше

чеперан, мали али ка ватра жива.

чеперит се, -ерим се, несвр. правити

се снажнијим и важнијим него што је

сте, бити уображен, кочоперан, наду

вен. — Све ми се нешто чепери они јадо

ка да је какав велики чоек.

чепркање, -а, с. гл. им. од чепркат.

— Мани се тога чепркања по туђијема

стварима!

чепркат, -ам, несвр. 1. ископавати

чепркањем. — Чепркам по овоме лучња

ку, има заосталија главица. 2. претра

живати по стварима, пршкати. — Че

пркам кашету дако нађем кои клинац

међу овијема ситницама. 3. испитивати

нешто замагљено, нејасно. — Немој ти

тун ништа чепркат, нека брину стари од

Тебе.

чепукат, -укам, несвр. корачати за

мишљено, шетати одређеним просто

ром и размишљати, ходати уз напор. —

Сваки дан чепука по по уре испрет куће.

Чепукаше испред врата ка стражар. А,

čво, чепукам по кући, лаше ми је. Чепу

каш ли помало, ђеде? Чепукау оне наше

бабе.

черек, -а, м. четвртина нечега (нај

чешће рала, мјере за површину земље;

као земљишна лијера черек чини четвр

тину рала, тј. око 4,5 ара); бут меса са

осталим месом који заједно чине четвр

тину заклане животиње. — Купио сам

черек земље у окрајак, оћу да зидам кућу.

Немамо у Загарач више од десет черека

ливаде. Остави ми један черек од онога

брава што ћете čутра да кољете, доде ми

ђеца. Бљеше сунце оскочило добар черек

(дакле, „четвртину неба“).

черечит, -им, несвр. резати месо за

клане животиње на парчад (прво на удо

ве па редом остало). — Ко ти је черечио

ону јаловицу што си закла? фиг. растрза

ти. —Черечили су га све дио по дио док

га нијесу усмртили.

чесан, -сна, М. чесно бијелог лука; уп.

чешаљ. 2. — Да ми два три чесна бијелога

лука да метнем у чбрбу.

чесов, -а, -о од чега, од какве мате

рије, који, некакав. — Чесово је ово дрво

што си од њега направио држало за če

киру? Да ми чесови прут да га ишибам!

Чесови ти је ови штап, река бих да је ора

хови. Чесова ти је ова бачва, је ли рање

ва? Дај ми чесови прут да оћерам ову

прасад. Купи ми чесову кутију за дуван

ако нађеш. -

честар, -а, м. биљни густиш. — При

пазите се у честар да ве што не закоље.

честит, -а, -о частан. — Честити су

то људи, дајте им шћер. Није било у ове

крајеве честитијега момчета од њега, и

видиш како настрада.

честит, узвик срећан (био). — Честит

ВИ Божић! Честита ВИ Нова гоДИНa!

Честита ви снаха!

четириш, прил (ријетко у употреби)

четири пута. — Четириш мјери, а једном

крој!

четовање, -a, c. боравак у чети (вој

ничкој јединици), учешће у походима вој

ним, учешће у борбама и ратовима. — У

свијама четовањима загарачкога батали

она Живко је био ка најбољи. Четова сам

ја и у Турски рат (Први балкански рат).

а потље у ајдуке, и ко зна ђе још.

четрдесница, -е, Ж. 1. помен мртвоме

40 дана послије смрти. — Били смо на

четрдесницу ономе сину Јованинбме. 2.

вријеме када се сматра да је породиља

способна да се врати нормалним обаве

зама. — Ка се родиљи напуни четрдесни
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ца, она иде у цркву, али не може уљећ

док јој поп не очита молитву прет црков

на врата.

чечерав, -а, -о увијен, гргурав (о коси

или закржљалој биљци). — Има густу

чечераву косу, сву у увојке. Нема тун ве

ликога дрвета нб све оно ситно чечеравб,

МаЛО.

чешагија, -е, ж. зупчаста метална

справица за чишћење коња. — Нема

овбђен више ни чешагија ни коња, нити

се што има чешагијат нити су чим.

чешагијат, -ам, несвр. чешагијом чи

стити коња. — Ка сам доша, чешагијаше

коња, оће у Град.

чешаљ, -шља, м, 1. предмет за

чешљање косе. 2. чесно бијелог лука; уп.

чесан. — Изио сам наћас неколико

чешљева лука е ми се чини е ћу прела

дит.

чешњак, -а, м. бијели лук. — Усадила

сам једно триес кућица чешњака, ђеца га

воле са сланинбм.

чибук, -а, м. цијев на лули, калиш,

већи цигарин. — Направио сам за симсију

чибук о трешњевине. Вазде сам пушио на

чибук.

чивија, -е, ж, ексер. — Јесу ли ти гво

здене чивије у врата? Нема нигђе да се

купи малија чивија.

чивијат, -ăм, несвр. закивати ексере.

— Чивијам кантињеле на греде.

чивит, -а, м. плава боја. — Жита се

модре ка чивит, имау доста воде.

чивитан, -тна, -тно који је плаве, за

твореноплаве или затвореномодре боје.

— Обоила сам рашу у чивитну боју. У

образ је доша некако чивитан, поплавио

је.

чивитас, -ста, -сто модрикаст. — Ни

јесам глејала стару жену да носи чивита

сту рашу до Госпаве, она, богоми, ка да

је млада.

чивут, -а, м. Јевреј. — Њемци су

шћели да истраже чивуте свуђ у свијет.

фиг. тврдица.

чивуцки, -а, -č Који припада чивути

ма, који потиче од чивута.

чикање, -а с. гл. им. од чикат. —

Можемо се потућ и бес чикања. Не ваља

му оно свакодневно чикање и зачикива

Ње.

чикат, -ам, несвр. изазивати. — Немо

ти њега чикат, он је јачи од тебе, па ће

те избит. Ено се ђеца чикау, оће, изгледа,

да виде ко је најачи. Чикам те на сваку

пољану, да се појакамо или да се поби

јемо.

чилит и чиљет, чилим, несвр. неста

јати (постепено), копнити (нпр. о сније

гу). — Нема више шумč по овијама стра

нама, све више чили, фаљава. Што ово

чили цукар свака дан, да га кое не дара!

Цијело љето је чиљело грожђе по Зага

рачу, и потље су уфатили лопова. Одам

но су почеле да чиле старč лозе по Зага

рачу, брзо ће их нестат потпуно. Чили

ђед из дана у дан, неће дуго. Почело је

да ми чили, нешто се не čећам. Све више

ће ти чиљет испамети што је пријед

било.

чим, везн. f. (временски) тек, тек

нито, пошто. — Нека ми се јави чим

дође. 2. (узрочни) пошто, будући да,

јер... — Неће више додит чим си га онакб

изгрдила кад је први пут био овођен.

чин, -а, м, положај, задужење, офи

цирско звање; потез. — Кои чин имаш на

та поса? Досад је има чин капетана а сад

је мајор. Тијем чином ти ништа да ваља

нећеш учињет.

чани, чини, ж., pi, t. урок (по празно

вјерју). — Изгледа је некаква рогоша

бачила на њега чини те се не одваја од

оне несретнице. Могу чини да се баче и

на живб -- да не даје млијска, да не на

предује, да цркаје.

чињат, чињам, несвр. 1. гатати, пра

вити какве мистичне радње и поступке.
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— Све нешто чиња женама, тобож им

погађа што ће им се десит у фамељу. 2.

почињати (у каквој забавној или ви

тешкој игри). — Ај да видимо ко ће први

да чиња, нека Рако почне да бача.

чињет, чиним, несвр. П. 1. чинити. 2.

правити (о опанцима). — Он чини опанке

љеше о свакога мајстора у град. От чеса

чиниш те опанке? П. — се чинити се. —

Кад дођете, чињеће јбј се еве не види.

чипа, -е, ж. овца, крава или коза са

лиалим сисама на вимену, због чега је

отежана мужа. — Од десет музара ова

ца три су ми чипе, не могу их без лијека

помус. Једна ми је бвца чипа, од ње је

мало користи. Чипа ми је ова коза, тешко

је музем.

чипава (само ж. род) која је са ма

лим сисама на вимену (о овци, крави или

кози). — Нема у наш буљук чипаве овце,

све су дугосисе. Коза је чипава само док

је јарица.

чипаста (само ж. род) која је са ма

лим сисама на вимену (о овци, крави или

кози). — Чипаста је Шаруља, нећеш је

умјет помус.

чисаница, -е, ж. (заст) минут (вре

менска јединица). — Сат показује оне

чисанице, то су минути.

чисник, -а, м. (ријетко) чистунац: уп.

чисница. — Јолета је био велики чисник,

није он да да му се у бачве меће свако

грожђе, бира је.

чисница, -е, ж, чиста женска особа,

чиста и уредна домаћица. — Није било

чиснице ка што је била Марија надалеко.

Оженио се чисницбм, свинуће сад.

чистуница, -е, ж, чиста и уредна

женска особа (или животиња). — Такве

чистунице нема у наше село, из њенија

рука мош мед лизат. Мачка је веља чи

стуница. Милица је велика чистуница, а

љута је.

чити, -а, -ö исти, који много личи. —

Ови је мали чити отац. Мијајло је чити

Машо, слични су ка јаје јајету. Мило је .

чити отац а Јагода чита мајка.

читула, -е, ж. списак особа које

свештеник чита на каквом помену. —

Тога дана, о Задушницама, поп чита ис

читуле и помиње све умрле.

чичак, чичка, м. врста бодљикаве

биљке (Lappa major). — Пролазио сам

проз оне чичкове на доњу ливаду, све су

ми за гаће пријенули, изр, пријенут ка

чичак за бвцу прикачити се (за некога).

— Пријенуо за њу ка чичак за бвцу па јој

не да мрднут.

чкањ и шкањ, -а, м. столица са че

тири ноге без наслона. — Да ми тачкањ

да čедем е ми је ови троножац нисак.

Имамо пешес столица и два-три шкања.

чкат се, чкем се, несвр. (заст.) мокри

ти (се). — Неко се чка на ови калем.

Чкали су се у собу.

чквpц, ономатопеја крцкања. — Ни

како није могло да се склопи, и одједан

пут учиње нешто „чкврц“, и све дође на

своје мљесто.

чквpцо, -а, м. ситан дјечак, мушка

особа малог раста и ситна. — Пошљи

ми онога твога чкврца да ме нешто по

слуша. Што дадосте онакву ђевојку за

онбликога чкврца!?

чкиљавица и шкиљавица, -е, ж, пле

хана лампа (на петролеј) без стакла; уп.

ћора, ћоравица 2, ћоруша, чађавица. — Не

види се уз ову чкиљавицу ништа. Нема

у кућу ни чкиљавице. Ану ми свини с

том чкиљавицом!

чкиљити шкиљит, -љим, несвр. гле

дати на једно око, провиривати кроз ка

кав отвор. — Ка се пуца испушке, мора

се чкиљит на једно око. Све чкиље проз

прозор ка да ће ме виђет голу у камару.

чклáпит и шклапит, -им, свр. узети

без одобрења, учинити ситнију крађу,

дићи, зграбити. — Виђе ли како чклапих
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ову кутију Бранкv, једва сам га наћера да

ми је дарује, а зна је да на њу одавно

имам мерак. Шклапио сам у ну гужву на

пљацу испред једне жене ови ланац. Ђе

сичклапио та транзистор?

чкрака, -е, ж. сврака; уп. фрачка. —

Не можемо сачуват грожђе о чкрака у

зријевање. Чкрака је она шарена врана.

чкрапа и шкрапа, -е, к, удубљење,

рупа, рупчага, удубљење у камењару,

шкрип, неравно земљиште, вртача.

чкpкалица и шкpкалица, -е, ж,

(обично у мн.) којештарија, ситница,

нешто безвриједно, нешто ништавно. —

Какве си ово чкpкалице убачила у ови

баун те немам ђе метнут ствари. Мани се

чкpкалица и ћоравија послова, узми

нешто те ради.

чкpкат и шкpкат, -ам, несвр. 1. пиљ

кати око нечега, радити какве ситнари

је. — Што то чкpкате око шпорета?

Чкркаш ли то око струје, дако погинеш!

2. притискати ороз на оружју напразно.

— Не чкpка тијем левором е може бит

кои метак унутра. По цио дан само што

шкpка празном пушком, Чкркау нека

- квом пушчетином, неја да не буде зло!

чмичак, чмичка, м. израслина, гнојна

раница на очном капку. — Ето ти чмичак

на око, неко ти је некога сповршио. Цио

ме очни капак боли о чмичка.

чобан, -а, м. пастир, чобанин. — Тако

ми тија чобана, поред њих би живб све

поарало.

чобаница, -е, ж, пастирица. — Ова

ми је најмлађа на(ј)боља чобаница, кад

öна пође за живијем, не боим се е ће се

направит каква штета.

чобанка, -е, ж, хипокор од чобаница.

— Порасла је моја мезимица, сад може

бит и чобанка.

чобанлук, -а, м, чување стоке, чобан

ство. — Цио вијек ми је проша у чобан

лук, нијесам ка остали људи излазио у

народ.

чобановање, -а, с. гл. им. од чобано

ват. — Чобановање је тежак поса, увијек

си са стоком, па заборавиш да збориш.

По ваздан сам на чобановање, нема ми

ко други пазит једну краву и пешес бра

ва. Досадило ми је вјечитб чобановање,

мрзим живб.

чобановат, -ујем и чобановат, -ујем,

несвр. чувати стоку. — Чобанујем по

цио дан, кући само што спавам. Васвијек.

сам чобановала, никад ме живб није оста

љало. Чобановаћеш ти и у ујчевину.

чобанство, -a, c. 1. чување стоке,

сточарење, занимање чувара стоке. —

Сваки дан идем на чобанство, нема гове

да ко чуват до мене, намлађа сам. Слабо

је његово чобанство, живо му вазде поa

ра. Мијајло је вјечито у чобанство, има

онб мало коза и нема их ко чуват до

њега. Нема га кући нб бјеше поша у

чобанство, пуштио је краву и магаре. 2.

фиг. чување дјеце, брига о дјеци. — Пб

живота ми је прошло у чобанство туђе

ђеце.

чобанче, -анчета, с., зб. чобанчад

млада особа која чува стоку. — Унајмио

сам једно дијете да ми буде чобанче, није

ми има ко чуват ове двије краве и козу.

Да сам онијама чобанчадима на Почкаље

више о два кила овија слива, нека ђеца

ију. -

чоек, -а и (ређе) чојак, чојка, м. чо

вјек. — И он ми је неки чоек, пи! Није

таквога чојка бивало у ве стране.

чоја и чоха, -е, ж, врста вунене тка

нине. — От чоје су се радили зубуни, џа

мадани и тако. Чоха је тврђа од иједнога

другога штофа.

чојски, -а, -ö људски, хуман, човјечан.

— Чојски је он син, од њега можеш

очекиват само поштење и чојство. Лако

ти је ка дођеш у чојску средину. Све му

је чојско — и ријеч и поступак.

чојски, прил. на људски, на хуман на

чин. — Поступио је чојски према свакбме.
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чојство, -a, c. Људскост, човјештво,

морал. — Лако му је чојство носит. Чој

ство се код нас вазде цијенило. Оно

момче бјеше пуно чојства и љуцкоће. Е,

па мјери му чојство! Лаже, ето му чој

ства! Војвода Марко је вазде зборио да

је чојство ка чуваш другбга о себе.

чојурина, -e, M. велики човјек, човјек

са финим, одличним особинама, угледан

човјек. — Сретосмо некакву чојурину,

имаше два метра у њега. Чојурина је

Ђоко био, љуцки друг.

чокот, -а, м. један коријен лозе. —

Ове године сам усадио око двљеста чоко

та новија лоза, онија калемљенија.

чомpга, -е, ж, чворуга, гука, отекли

на, избочина. — Ударила га је у чело, ис

кочила му је чомрга. Какве су ово чомpге

по овој кошћели? Не ваља ти ово за

држало, све су по њему чомpге.

чопав, -а, -о који је без шаке или пр

стију (или којега од прстију); уп. ћопав

2. — Чопаво му је оно млађе дијете у де

cну руку, па пише, кукало, лијевом.

чоплит, чоплим, несвр. узимати је

дан по један дио нечега (обично биљке),

пасти (траву и сл.). — Чоплим мало ово

га лишћа да дам теладма. Све ми некб од

ђеце чопли ове младе смокве, осушиће

се. Што чоплитете сливе зелене?! Пушти

козе у ту брањевину, наћ ће нешто да

чöПле.

чорба, -е, ж. било која врста супе. —

Наио сам се врућега леба и чорбе откр

толе, ка да сам печење ио.

чорбуљина, -е, ж. ружно направљена

супа односно чорба. — Сваки дан ништа

не ијемо нако чорбуљине, зато смо вазде

гладни.

чоха, -е, ж, в, чоја.

чоче, речца (окамењени Вјд човјек :

човјече – чоече - чоче). — Немо, чоче (=

можда не треба). Ајде, чоче (= можда не

мораш, можда не треба...). Речи ми, чоче

(= мислим да треба да ми кажеш). Дођи

те, чоче (= добро би било да дођете). (На

помена: није нађен Вјд. човјече.)

чубрас, -ста, -сто који има мале уши.

— Чубрастијега чоека нијесам виђа од

Милана, уши су му ка у миша.

чубро, -а, м. онај који има мале уши,

који је чубраст. — Не чује они чубро

ђаољу коју му речеш, но вичи јаче.

чуваран, -рна, -рно који је добар до

маћин, штедљив. — Навикла је у род на

сиромаштину, па је и у дбм чуварна.

Чуварни увијек имау што им треба.

чуделествије, -a, c. аугм. од чуде

ствије и од чудество. — Бљеше народа

чуделествије божје. То је неко чуделе

ствије, ника тако нешто нијесам виђела.

чудествије, -а, м. нешто што је чуд

но, чудовишно, величанствено, мистич

но; незгода, непријатност; уп. чудество.

— Виђела сам на не слике што се окрећу

чудествије, све што ти нам не би пало.

Чудествије, тако ми бога, од ђетета!

чудество, -a, c. нешто што је чудно,

чудновато, чудовишно, величанствено,

несхватљиво, незгода, непријатност;

уп. чудествије. — Нашло ме чудество од

ове краве, ни једнога минута не може да

се скраси. Тун виђех чудество и нигђе

више.

чудни, -öга, м. (супстантивизовано)

епитет који замјењује име необичне осо

бе, најчешће наивне; надимак. — Сретох

се синоћ у мрак са Чуднијем, знаш да ме

било страх иако знам да никога не дира.

чудо, -a, c. 1. нешто чему се неко чу

ди; непријатност. — Нашло ме чудо од

шћеруне, оће на игранку. Право је чудо

како је оста жив. 2. много. — На покајање

Божу бљеше чудо народа.

чудовиште, -a, c. 1. нешто што је

необично велико и незграпно, нешто

што је наказно, наказа. — Прође синбћ

проз ове шипковине некакво чудовиште

од змије ка аждаја. 2. монструм од чo
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вјека. — У њега нема ништа љуцко, он је

чудовиште.

чука, -е, Ж. узвишење у брдовитом

крају (дакле, не усамљено узвишење у

равници), брдашце, главица, камењар. —

По цио дан идем по овијама чукама за

живијем. По Коравцу су све чуке и шкри

пови, нигђе нема равнбга. Доћераше не

до једне чуке у Гарчић.

чукаљ, чукља, м. избочина на кошта

ним дјеловима тијела, чвор. — Свуђ по

прстима од нога имам чукљеве, сметау

ми ка се обувам.

чукас, -ста, -сто који има мале уши,

уп. чуљас. — Била је под маном што је

била чукаста, а богоми је чула ка да је

имала највише уши.

чукљав, -а, -о који има пуно избочи

на, који има нараслине и сл. (обично о

прстима или уопште кошчатим дјелови

ма тијела), чворноват. — Сви су ми пр

сти на ноге чукљави, све они чукљеви ка

љешници али ораси. Зар не видиш да је

коза сва чукљава, старо је то, не узима

је.

чукунбаба, -е, ж, бабина или дједова

баба. — Баба мојега ђеда Васа, моја

чукунбаба била је из Велестова, од

Мићуновићах.

чукунђед, -а, м, дјед бабин или дје

дов. — Али не знаш што је чукунђед —

то је ђед твојега ђеда или твоје бабе.

чуља, -е, ж. она која има кратке уши,

краће од обичних (о овци, кози, крави, ре

ђе о жени). — Уфати ми ону чуљу да је

помузем. Ми велимо „чуља“ ка су овци

али кози, али жени, кратке уши. Жа ми

је смицат ову чуљу, она даје више варе

вине но друге три овце.

чуљае, -ста, -сто који је краћих и ма

њих ушију од обичних (најчешће о до

маћој животињи, али и о човјеку); уп.

чукас. —Зељов има чуљасте уши, ама до

бро чује. Неке овце имау чуљасте а неке

кломпаве уши. Имам неколико чуљасти

јех овацах. Био је чуљас, али то му није

сметало да бидне ка поиједан.

чума, -е, ж. опасна болест, куга, нека

опасна епидемија (у П свј. рату, нпр.

шпанска грозница); уп. куга. — Ћутите,

ђецо, чума ве покупила! От чуме је у ау

стрински рат помрло млого народа. Чума

је покупила цијелу Благотину фамељу.

От чуме се нико у Први рат није мога

СПаСИТ.

чупа, -е, Ж. 1, коса на глави. —

Ошиша се, ето ти је чупа спопала врат и

уши. 2. ћуба. — Веже косу у чупу навр

главе.

чупав, -а, -о длакав, нерашчешљан.

чупат, -ам, несвр. скупсти, чупати;

помало пасти (траву) или брстити

(лишће).

чупнут, -нем, свр. повући, скубнути;

попасти, побрстити.

чурук, -а, м. мана, недостатак. —

Живјела је под некаквијем чуруком, нико

не зна каквијем, и остала је уĆеђелица.

чутура и чутура, -е, ж. 1. војничка

посуда за воду (од литра). — Сви смо но

сили чутуре, неко је у њих носио воду а

неко, богоми, и ракију или вино. 2. (пе

јор.) глава. — Чува ту чутуру да ти је ко

не разбије. Слабо учи, ништа му не улази

у чутуру. Има ли, фала боже, ишта у

чутуру! Мисли мало чутурбм! Је ли што

запамтила та твоја чутура? -

чутурица и чутурица, -е, ж. (дем.

али и општи назив) војничка посуда за

воду (од литра). — Има сам пуну чуту

pицу ракаје, тб ме спасило од ране.

чучавац, -авца, м. 1. пољски клозет.

— Направио сам чучавац за кућом, није

смо имали ђе излазит. 2. мали казан за

печење ракије. — Ови чучавци, наши

мали казанчићи, наљеше печу ракију. 3.

врста пасуља који расте ниско и није му

потребна притика. — ОНИ Пасуљ чучавац

је ситан, али је укусан. Посијаћу и
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чучавац и приткаш, биће ваџбле цијелу

зиму. Усијала сам десепетнаес кућица

шабалук, -а, м. нешто што се добија

уз минималну цијену, џабе. —Да је имање

за џабалук, а онакву земљу! На пљацу је

данас грожђе било за џабалук.

џабе, прил. низaшта: јефтино. — Čт

стрица сам добио џабе једну ливаду, да

рова ми је.

шаб-џабе, прил. више него јефтино.

—У суботу је живб у Град било џаб-џабе.

шада, џаде, ж. макадамски или ас

фалтни пут, цеста. — Џаду између

Кчева и Града је радио још краљ Никола,

а асфалтирана је послије овога рата.

џака, -е, ж. ситно шкаље што се уба

цује у зид између каменова којима се зи

да. — Убачива сам више џаке а мање Ци

мента, и тако ће зад бит доста јак. Џака

је они ситни кам што није низашто теке

ла се користи при зидању.

цамадан, -а, м. дио одјеће који се об

лачи на горњи дио тијела, на леђа и груд

ни кош, без рукава, сприједа отворен:

џемпер, пуловер. — Не може свитнб оди

јело без џамадана. Исплела сам мужу џа

мадан од вуне што смо прољетбс постри

гли са оваца.

шамија, -е, ж, муслиманска богомоља.

џанге, -а, ж., pl. t. кука направљена

од осице која служи за вађење потону

лих канти из бистијерне. — Упала ми је

она фина ламица у бистијерну, потрчи

кот Петра нека ти да џанге. Мбраћеш је

вадит џангама, не можеш дрвенбм кукбм.

џандар, -а, м. жандарм. — Милена је

умјела да се побије с џандарима.

цандарчина, -е, Ж. 1. пејор. од жан

дарли. — Једне ноћи наљеже једна џан

дарчина и све не пробуди, тражи, вели,

некбга бјегунца. 2. жандарм с добрим

чучавца, фино се вари, а та пасуљ буђен

набоље рађе.

особинама. — То бљеше џандарчина, љу

дина једна, свакоме је помога.

шања, -е, ж, нанарика (Prunus). —

Јеси ли видио колико је порасла она џања

што је Бранко усадио ланик?

шања, -е, ж. ракија од џање, од џана

рике. — Ка се опјаниш џањом, никад се

растријезнит. Понека препечена џања

није грђа от сливе.

џањеви, -а, -ö који је од џање. — Не

могу ја ону џањеву ракију обис. Да знаш

да џањево дрво лијепо гори.

џањевина, -е, ж. Џањево дрво. — Је

ли ти ово држало од џањевине?

царакат и џарактат, -ам и -ăкћем,

несвр. 1. подстицати (ватру или што

друго). — Не џарака та огањ! Џарака

нешто око огња. 2. лупати. — Не џа

ракћи, дијете, тијема тантарама!

царакнут, -нем, свр. подстаћи. — Џа

ракни пот казан! Џаракнуо ђецу, па се

побише.

царат и џаркат, -ам и џарат, џарам,

несвр. подстицати, грицкати. — По цио

дан ćеди ус пријеклад и џарка огањ. Не

џара огањ с те банде нб с ове! Они нај

стари све џарка ову млађу ђецу те се

свађау. Не џара те псе да не закољу кога!

џбањ, -а, м. в. жбањ. — Одлио сам

вина само те сам напунио они џбањ от

педесет кћла.

шебана и џебеана, -е, ж, муниција;

складиште муниције. — Мало смо џебе

äне имали, нико више од по деседваес

метака. Тун у Град су Талијани имали у

барутану велику џебеану. Да ми имасмо

џебеане ка смо нападали Град, ћасмо
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ишћерат Талијане, али не би пусте џеба

не. Био сам у позадину, с џебеáнбм.

џеван, -а, м. начин, спас. — Нашли су

ђеду џевап у болницу, богоми би се ре

кло е ће га спасит доктори. Имаш ли џe

вапа тој животињи?

шевељат се, -ам се, несвр. свађати се,

џапати се, псовати се. — Не џевељате

се, што вије! Ето се они двоица џевељау,

Побиће се.

џевердар и џефердар, -а, м. дуга

пушка. —У Турски рат смо имали џевер

даре и самокрeсе. Вазде си мога разлико

ват пуцањ џефердара о другија пушака.

џелеп, -а, м, веће стадо или крдо ова

ца или говеди, мноштво људи, мноштво

дјеце. — Ћераше неко џелеп говеди на па

зар. Потука се ж џелепом ђеце и све их

је надјача.

целуда, -е, ж, в, желуда.

џемпер, -а, м. дио исплетене одјеће

који се носи поврх кошуље, пуловер. —

Никад нијесам мога да носим џемпер, ни

љети ни зими. Џемпер може бит с рука

вима и без њих, напријед отворен или за

творен.

шемперић и џемперчић, -а, м, мањи

џемпер. — Обукла Милица унуки фини

цемперчић и послала је за наруч.

џефердар, -а, м. в. цевердар.

|Ш

шавница, -е, ж, врло дуга мотка (од

два метра и дужа), служи за стогове

или умјесто кантињела на шталама,

стамбеним зградама и сл. — Метнуо сам

четири шавнице на стбГ и на сваку обље

сио по кам од два три кила, Мљесто кан

тињела могу се метнут шавнице јасенове.

шака, -е, ж, подланица, изр, шака јада

мала, некадра и неснажна група (у одно

су на већу групу). —А што не овођен има

— шака јада, то би лако заузела десетина

војника.

џибра, -е, ж. (ријетко) комина (обич

но од шљиве). — Они у Бјелопавлиће

држе ону џибру от слива и по мљесец

дана у бачву пријед нб што ће је испећ.

џибрење, -а, с. гл. им. од џибрит. —

Остави се, ђевојана, џибрења, куће ти

просци!

шибрит, -им, несвр. (пејор.) пушити,

димити. — Џибраше Милена ка Турчин,

све цигар за цигаром.

џигерица, -е, ж, јетра. — Кад је

Бранку пукла граната у руке, била га је

свега искасапила, виђеле су му се џиге

pице, али оздрави у болницу, спасише га

доктори.

џбган, -а, м, човјек који је на високом

положају, човјек који одлучује. — Јави се

ти Миливоју, он је велики џбган тамо,

све може да ти учини.

шора, -е, ж. 1. крмача. —Ужирила сам

за јесенас једну џору и једнога вепра. 2.

фиг. тврдица. — Ништа из њих не можеш

извућ, то су џоре.

џумбус, -а, м, гужва, неред, римум. —

Све су по кући испреметали, направили.

су џумбус. Ускочисмо међу Талијане и

направисмо џумбус међу њих.

шакање, -а, с. гл. им. од шакат (се).

— Је ли оно шакање исправе? Гле како

учи шакање, ка би такб књигу!

шакат (се), -ам (се), несвр. боксова

ти (се), ударати (се) шакама, песничити

(се); уп. шакетат (се). — Што шакаш то

дијете, је ли ти што скривио?! Ова два

ђетића се по цио дан шакау, све прбвау

ко је јачи. Што се шакау онблико на те

левизор, није им оно, дати, игра? Немоте

се шакат, ђецо!
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„шакачке, прил. помоћу шака, шаком.

— Истукла га је, све шакачке по њему.

шакетат (се), -ам (се), несвр. боксо

вати (се), ударати (се) шакама, песни

чити (ce); уп. шакат (се). — Што шаке

таш то дијете, погибија ти дабогда пукла!

Кад је био мали, све ме шакета да покаже

како је јак. Сваки дан се она ђеца шаке

тау једно здругијем. Шакета сам се с

Мијом, па је он био бољи.

шакит, -им, несвр. ударити шаком.

— Немо да те шаким да те крв облије!

шакопис, -а, м. рукопис, начин писа

ња. — Има је покојни Томаш шакопис ка

ниједан Црногорац, писа је ка живопи

сац.

шал, -а, м. шалче, уп. шалпа.

шалабазат, -азам, несвр. вршљати,

лутати, бесциљно се кретати; уп.

шарабадат. — Оно ми дијете, изгледа,

шалабаза по Београду, ништа не учи.

шалпа, -е, ж, шалче. — Метни какву

шалпу око врата, биће ти зима тако го

ловратбме.

шалџија, -е, м, шаљивчина, весељак.

— Јовица и Иво су били шалџије,

причало се ка они.

шанац, шанца, м., мн. шанчеви војно

утврђење, камено утврђење из којега се

пуца или гдје су се некада налазили вој

ници прије јуриша — Талијани су били

подигли све шанчеве по овија чука.

шанжер, -а, м, шаржер. — Има сам

у баун два шанжера метака за левор и

неко ми их је узео.

шапа, -е, ж. 1. дио ноге неких живо

тиња. 2. фиг. (пејор.) рука. — Притиска

је шапама имање оне сиромашице.

шаптигуз, -а, м. потказивач. — Има

овија шаптигуза от коија се ништа не

може скрит. Шаптигуз је они што потка

зује друге.

шар, -а, М. Земљина лопта, небески

свод. — Није таквога народа било на ви

шар от памтивијека. Нема таквија пот

шар небески ка што су они.

шарабадат, -адам, несвр. вршљати,

лутати, бесциљно се кретати; уп.

шалабазат. — Не шарабада по Подгори

ци, нб учи!

шарак, шарка, м. прва шарена зрна

на гроздовима лоза као знак почетка зре

ња, вријеме кад грожђе почиње да зри.

— Таман је почео шарак у лозе кат паде

киша. Има ли већ шарка у ваше лозе?

Стигли смо у први шарак. Није ни шарак

почео, а ти гледаш гроздове.

шараман, -а, м, велика блања. — Ша

раман је велика блања, ш њим се блањау

штице, а њега обично имау мајстори.

шаренак, -енка, м. в. шарак. — Чим

почне шаренак грожђа, дан краћа. Фино

је почео шаренак грожђа.

шарка, -е, ж. 1. шарена змија. — Ове

године шипковине су пунане шарки, они

ја великија змијурина. 2. (хипокор.)

пушка. — Док ми је шарке на рамена, не

боим се ни вука ни ајдука.

шаров, -а, м. шарени пас. — Имам

шарова кои чува и кућу и живб, док ми

је њега, ничеса се не боим,

шароведрас, -ста, -сто 1. полуобла

чан (о времену). — Шароведрасто је небо,

може биткише. 2. фиr. a. болешљив (о чо

вјеку). — Нијесам на(ј)бољи, здравље ми

је шароведрасто, б. непоуздан. — Некако

ми је шароведрас, не вљерујем му.

шароња, -е, м. шарени во; име та

квом волу. — Нијесам виђа вишега вола

од онога шароње Николинбга. На про

љеће ћу први пут упрегнут Шароњу.

шаруља, -е, ж. шарена крава; име

таквој крави. — Поведи Шаруљу и свежи

је на ђетелину.

шашав, -а, -о будаласт, луцкаст.

шашавит, -авим, несвр. лудјети, по

стајати шашав. — Сваки дан мјесто да

је паметни — све више шашави.
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шваља, -е, ж, жена која шије, зани

мање шивењем. — Није било шваље над

Мирунбм у ве крајеве, умјела је све да

сашије, и за људе и за ђецу.

шврљат, шврљам, несвр. лутати,

беспосличити, шетати без циља; уп.

шеврљат. — Ово дијете по цио дан

шврља, ништа не учи. Немоте да шврља

те улицама, нб идите прао у школу.

шевакнут (се), -нем (се), свр. помје

pити (се). — Шевакни се мало тамо да и

ja ćeдем. Немо ми отoле шевакнут док

дођем. Шевакни га ондолен!

шевлија, -е, м. сусјед у имању. —

Нико и ја смо шевлије на неколико мље

ста, граниче ни се двије долине и ливада.

Шевлије су кад им се граниче имања.

шеврљат, -ам, несвр. базати, лута

ти, шетати без циља, уп. шврљат. —

Немо да шеврљаш по Београду, нб учи!

Шеврљала је доста, са се смирила.

шега, шеге, ж. 1, тестера. — Пођи

прифати ону шегу исПетра, оћу нешто

да прешегам. 2. шала, спрдња. — Напра

више момци с онијем јабанцем праву

шегу, ђавољу им није умио врнут.

шегат, -ам, несвр. тестерисати. —

Ко ти је шега ове греде на кућу? Ја сам

шегам све што ми треба, имам добре

шеге. -

шегац, шекца, м. мања ручна тесте

ра са дршком. —Ану дода ми они шегац

искашете, оћу да прешегам ову штицу.

шегачење, -а, с. гл. им. од шегачит

се. — Прифати се за нешто, остави се

тога шегачења, доста ми је твога беспо

сличења.

шегачит се, -ачим се, несвр. спрдати

се, изругивати се, грубо се шалити; дан

губити. — Ништа не чине но се по цио

дан шегаче по с неким. Не шегачи се но

озбилно прича(ј)! Шегачи се по селу и то

му је поса.

шежањ, шежња, м., Hмн. шежњеви,

Гмн. шежњева и шежања дужина од око

1,5 m, тј. дужина раширених руку (њом

се обично мјери земљишна површина);

уп. растегљај. — Колико је шежњева у

ону ливаду? Бјеше то коноп от петнаес

шежања. Шежањ је исто што и растегљај.

Покосио сам скоро сву ливаду, остало ми

је само неколико шежања за ујутро.

шејтан, -а, м. Ђаво, сотона, спадало,

шаљивчина. — Веле да ако те поноћи сре

те шејтан — или ћеш полуђет, или ћеш

умријет, а ти то не мораш oćетит.

шека, -ě, ж, лијера за тежину, 60 kg.

стар. — Ове године смо продали десет

шека умертина, па смо купили осам шека

шенице. Шека и стар је свеједно, обоје

имау по четири багаша.

шеница, -е, ж, пшеница.

шенлук, -а, м. пуцњава из више

оружја, обично уз весеље, весеље уз пуц

њаву. — Што се чује они шенлук у Ма

лензу, да се коме од онија синбва Мати

јашевија није родио син?

шенлучење, -а, с. гл. им. од шенлу

чит. — Некакво шенлучење се чује у По

ље, дати иду нечи сватови.

пшенлучит, -им, несвр. правити пуц

њаву, обично уз весеље. — Нијесмо ти

лбмницу купили да шенлучиш нб да што

ш њом уловиш. Чи оно сватови шенлуче

Пöљем?

шенут, шенем, свp. I. 1. помаћи, пре

мјестити. -- Шени ту кутију отoлен е ћу

да прођем. Шенули смо ђецу на Лукави

цу љетбс, да се одморе од овога жаропека

у Загарач. 2. скренути памећу, полудје

ти, пошашавити. — Шенула је памећу,

не зна више но брав ништа. Ш њима се

не може нормално зборит, сви су ка да

су шенули памећу. Отадер је потпуно

шенуо, више не може ш њим да се прича.

П. — се помјерити се, скрајнути се, ус

тупити мјесто некоме. — Шени се с

пута, не може народ да пролази! Шčнули

су се испред војске да их не гледа сваки

дан. Млађи би могли да се шену пре ста

pима.
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шербет, -а, м. вода заслађена прже

ним шећером; течност која је веома

слатка, укусна и блага течност. — Мама

ми је свакб јутро варила шербет те сам

пио мјесто чаја. Ово ти је вино прави

шербет.

шесан, -сна, -сно одговарајући, при

кладан, уређен, уредан. — Шесна ти је

ова пила. Обу какву шеснију обућу,

нећеш у ту моћ одит. Поглеја, шеснбга

момка. Шесна ти је та коса ка да ћеш на

изложбу.

шесно, прил. прикладно, уредно, од

говарајуће. — Доћера се шесно.

шестање, -а, с. гл. им, од шестат. —

Теже ми је шестање опуте но било кои

поса.

шестарит, -арим, несвр. кружити:

лутати. — Шестари орах, припазите

кокошке! По ваздан шестари по селу,

ништа не чини.

шестат, -ам, несвр. кројити кожу по

одређеном шаблону или од ње правити

опуту, резати траке од коже. —

Шестам опуту за опанке. Ова се кожа

није уштавила, па се не може од ње

шестат опута. Шеста Мируна опанке о

Телеће коже.

шестина, -е, ж. 1. шести дио. — По

арале су ми краве више но шестину умер

тина. 2. шесторица. — Само је била

шестина сватова и невљеста.

шетколит (се), -им (се), несвр. шета

ти (се), шетуцкати. — Свако јутро шет

коли коња да му бидне бран за јахање.

Мога би нешто радит, па не би има вре

мена да се толико шетколиш.

шешана, -е, ж, пушка, добра, убојита

пушка. — Моја шешана погоди ђе наци

љам, не заноси у банду.

шибе, узвик за тјерање псета. —

Шибе отoлен, полокали ти га ђаоли!

Шибе, Шарове, вук те закла!

шибигуз, -а, м. човјек лошег карак

тера (асоцијација на његове претке који

су „шибиковани“, који су добијали шибе

по туру на основу судске пресуде). — Са

шибигузима се нико није дружио. Шиби

гузи су били они што су их шибали по

пркну.

шибигузовић, -а, м. потомак шиби

гуза, оних који су кажњавани шибањем

по туру. — Нико ми се није дружио са

шибигузовићима, па нећу, вала, нија. То

је шибигузовић од шибитузовића. Шиби

гузовић от стотину година.

шибика, -е, ж, прут, шиба. — Донеси

ми једну шибику кошћелову, оћу да ис

фрскам овога врџопца.

шибикавање, -а, с. гл. им. од шиби

кават: уп. шибикање. — Шибикавање је

била мpчна казна, ударали су по пркну и

по педесет.

шибикават, -јем, несвр. кажњавати

званичном казном ударања шиба (врста

казне у Старој Црној Гори). — Шибика

вали су и њега и оца му, лично је књаз

Никола то био наредио, ударили су им

једном по двадес а други пут по дваеси

пет по туру.

шибиканик, -а, м. онај што је био

осуђен на шибика(ва)ње. — Са шибика

ником се нико није стио пријатељит,

мучно је било кога су шибикавали.

шибикање, -a, c. шибање (врста ка

зне у Старој Црној Гори која се из

вршавала ударањем шибом одређени

број пута); уп. шибикавање. — Додили

су овођен на шибикање Милошевога

прађеда, а потље су виђели да није био

крив.

шибикат, -ам, свp. истући шибама;

казнити шибикавањем (као званичном

казном). — Шибика(ј)те ђецу е ће ви зло

начињет. Шибикали су га по пресуди ка

петана — дваесипет су му ударили по

туру.

шибикнут, -нем, свр. отјерати пса

говорећи му „шибе!“, отјерати особу

као псето. — Шибикни те псе да се не
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примичу ђеци. Шибикни ту кучку, е ће

изес то месо. Шибикнуо сам их ја све, и

ђецу и жену.

шибица, -е, ж. палидрвце; уп. и

ћибрит, фурмина.

шибљика, -е, ж, шибље, пруће у

шибљу, прут. — Поčечи оне шибљике по

ред воде, онођен сметау. Донеси ми

шибљику да те исфрскам! Од шибљика

се може оплес котарина.

шибут, -а, м. шикара, шибље. — Овце

пасу у ни шибут, па им се све вуна лиња,

оне гране је чупау.

шија, -е, ж, врат, задњи дио врата.

— Дебља му је шија но волу, а жали се.

Умукни е ћу ти шију заврнут!

шијоња, -е, м. човјек снажне шије,

вратоња. — Ви какав је шијоња поста

ови момак!

шикат, шикам, несвр. I. 1. луљати

дијете у колијевци, уљуљкивати, узгаја

ти дијете. — Шикам ово дијете да не

плаче. Шика ми то дијете док се врнем.

Шикала сам ја доста туђе ђеце. 2. оку

пљати пчеле, позивати пчеле у кошницу.

— Нико ка Мујо не умије шикат челе, он

их окупи за час. Сваки дан шикам појед

ну или двије кошнице. Шика сам челе ју

трбска су се вратиле испаше. П. — се 1.

љуљати се (пејор. о одраслој особи);

уљуљкивати се. — Ето се шика на коноп

ка дијете. Ви, како се овб дијете шика

само, тако те јади не виђели. Што се

шикаш ка дијете у колијевку.

шикнут, -нем, свp. снажно избити у

млазу (о води или биљци), снажно уда

pити. — Нијесу ископали више о три ме

тра, кат шикну вода оздо. Јеси ли видио

како су шикнули они млазови на трешњу

што сам прољетбс калемио? Кад га

шикну оном ручетином, мишљах е ће му

све зубе избит.

шикунђед, -а, м. шукундјед, очев пра

дјед. — Шикунђед је прађед твоега оца,

а ђед твоега ђеда.

шилок, -а, м, јак пљусак. — Ка смо

се вртали, уфати не на Веље поље шилок,

били смо мокри и испот пазуха.

шиљат, шиљем, несвр. слати. — Ти

ми, река бих, не мислиш шиљат оне паре

што си ми их дужан!? Шиљемо му сва

коега мљесеца паре те плаћа квартир.

шиљег, -а, м. старије мушко јагње

или млађи ован (обично у другој или

трећој години), мушко јагње уопште. —

Пешес шиљега ћу прољетбс продат, па ћу

купит јаловицу, немам никакве краве. Ово

ме црноме шиљегу су већ почели рогови.

Прода ми тога шиљега, спрема би га за

угича. Ови ти је шиљег фино пораста.

шиљеж, -и, ж, зб. илиљешчад, јагњад.

— А ну виђи, ускочио је пас у ну шиљеж,

сву ће их испрепадат. Шиљеж спраћам

одвојено од оваца.

шиљeже, -ежета, с., зб. шиљежад,

ДИЛмн -адма/-адима младо или једного

дишњејагње (м или ж), млада овца која

се још није јагњила. — Довешћу ти онб

шиљeже, нека иде с твоијама овцама. За

мијех је најљепша кожа од шиљeжета.

Пошто продајеш ову шиљежад? Оћете ли

с онијама шиљежадима у планину?

Чуваћемо шиљежад за догодине, нећемо

имат другија оваца пошто закољемо оне

двије.

шиљешчић, -а, м, дем и хипокор од

шиљег. — Имамо у јагњад два-три

шиљешчића, нећемо их држат нб ћемо их

спешигат јесенас.

шимија, -е, ж. оштра, зла женска

особа. — Никако се с оном шимијом

Блажовом не могу нагодит, ја једно а она

друго.

шипак, шипка, м. 1. нар (Punica gra

natum). — Ови наши дивљи шипкови су

љеши од некија питомија, 2. фиг. ништа.

— Добићеш шипак!

шипковач, -а, м. шиба, прут од шип

ка, нара. — Исфрскала сам га једнијем

шипковачем док му се стужило.
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шипковина и шипковина, -е, ж.

шипково дрво (дрво нара). — Донеси

шипковина на огањ. Изубадаше ме шип

ковине, све су ми руке крваве. Кад убоде,

шипковина је погана.

шипурика, -е, ж, шипурак, шипак

(Rosa canina). — Баба је умјела да напра

ви фин пекмез од шипурика.

шипчит, -им, несвр. врло брзо ићи. —

Шипчи баба пред нама када јбј је двадес

година. -

ширимице, прил. по ширини. — Уда

рио га је некако ширимице косијером, па

га је само мало окрвавио, није га поčека.

широкогузас, -ста, -сто халапљив, уп.

лаком. — Пропа му се дроб, широкогузас

ли је! Нећеш ти то из ње искучит, широ

когузаста је она.

широпизда, -е, ж, женска особа која

лако ступа у сексуалне односе; (пејор.)

жена развијених, широких кукова. — Не

пуштаје га она широпизда, оће га само за

њу. Гледа(ј) ону широпизду, јадо мој,

плуг би повукла.

шитка, -е, ж. игла за шивење, с ма

лим ушима (за разлику од везитке, која

има велике уши и употребљава се за ве

зење). — Погубиле су ми се све шитке,

купи ми коју у Град, немам чим ништа

закрпит. Изгубих негђе једну шитку,

чувате се да се које не набодете на њу.

шићар, -а, м. добитак: уп. ћар. —Не

мам шићара никаквога од ђеце, ниједно

ми ништа не помаже. Ево ти велики

шићар у ћикару.

шићарит, -арим, несвр. стицати до

битак, користити се; уп. ћарит. — Све

ми је воће пропало, ништа од њега нећу

шићарит. Шићарили су они од онога има

ња доста.

шићарџија, -е, м. онај који хоће из

свега да извуче шићар, лакомац. —

Ништа од њега не можеш извућ, то је

шићарџија каквога нећеш наћ надалеко.

шифуњер, -а, м. кухињски ормар.

шиш, -а, м. нож са двије оштрице,

нож уопште (већи). — Пушке са

шишевима смо позно добили. Залетио се

Шћепо бљеше на Љуба са шишем, замало

га не прободе. Потрже Јагош шиш на

Миша, има га заклат да не скочисмо не

колицина. Носи некакав шиш, убошће

НекбГа!

шишана, -е, ж, пушка дуге цијеви, по

мало пјеснички назив за било коју пушку.

— Пријед је црногорска војска имала оне

шишане, оне дугачке пушке. Док ми је

шишане, не боим се ни вука ни ајдука.

шишарка, -е, ж, плод бора или смрче

или тује, плод било којег четинарског

дрвета. — На не Маркове тује има

шишарки колико оћеш, али оне нијесу ни

за што нако да се наложе.

шишмиш, -а, м. слијепи миш, љиљак.

— Тун се купе шишмиши, они ћори

миши, има их вазде. -

шишњар, -а, м. ситни лопов. — Све

нешто купеља, тражи, крадуцка, прави је

шишњар. Шишњар је лупеж кои купи

све. Није било таквога шишњара ка њега,

ћаше ти га украс из очи, а све купељаше.

Маки, нећу с ониjeм шишњаром да имам

ишта! Покупи ми све крушке некакав

шишњар.

шишњарење, -а, с. гл. им. од шишња

рит. — Изгледа тебе интересује само

шишњарење. Шишњарење му је у крв.

Остави се шишњарења!

шишњарит, -арим, несвр. бавити се

ситним крађама, красти вршљајући ова

мо-онамо, поткрадати. — Свашто је

шишњарила, ништа јој није могло утећ.

Шишњаре ова наша ђеца по Брдима, беру

сливе, јабуке, краду диње и пипуне,

ништа се од њих не може сачуват. Ето

ти они врџопци шишњаре по лозама.

шишњарица и шишњарица, -е, ж.

ситни лопов ж. рода; уп. поличарица. —

Чувате воће од оне шишњарице, поку
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пиће га свега. Шишња она шишњарица,

краде све до чеса дође, причувате се. По

бра ми све орахе она шишњарица. Шиш

њарица је отка зна за себе.

шишњарче, шишњарчета, с. дијете

ситни лопов. — Неја, побра све трешње

оно шишњарче! Таквога шишњарчета

одавно није било у Јабуке.

шишњат, -ам и шишњат, -ам, несвр.

красти на ситно, поткрадати. —

Шишња по тија долина, не престаје,

ништа од њега не може остат.

шкала, -е, ж. (најчешће у мн.)

кршевит терен у пристранку или међу

узвишењима, каменито удубљење у при

странку, скала; неколика топонима у За

гарачу. — Имамо један добар листоčек

горе у Шкале. Оно су шкале, онођен

можеш посадит лозе, оне воле кршеве.

Јовичина шкала је ниже куће попа Риста,

тун је само кам и драче и један бор у

средину. Све кријаше митрољез у ну

шкалу више куће. Поћера живб у шкале

изна џаде.

шкаље, -а, м. ситно издробљен ка

мен, шодер. — Бачи мало камења и

шкаља у ну рупу испред обора да се које

не сломи.

шкањ и чкањ, -а, м, четвороножна

столица без наслона. — Седи на шкањ,

љеше ти је нб на троножац.

шкартат (се), -ам (се), свp. и несвр.

одбаци(ва)ти оно што није за употребу

у датом моменту, одбаци(ва)ти сувишне

карте у игри. — Шкарта сам онб слабо

грожђе да ми не квари вино, па ће ваљат

за ракију. Јесте ли се шкартали, можемо

ли почет с игрбм?

шкатула, -е, ж, кутија, кутијица. —

У једну шкaтулу су му нашли доста ста

pија пара које више не пролазе.

шквадра, -е, ж. зидарска алатка,

угломјер. — Покојни Душан је вазде

шквадру држа на врх осталбга алата.

Шквадром се мљери је ли зад добро и

право озидан и јесу ли ћошкови тачни.

шкија, -е, ж. (ријетко) дуван изрезан

у домаћој радиности. — Купи ми на пља

цу једно кило шкије из Малесије, немам

више што пушит.

шкиљавица и чкиљавица, -е, ж, пле

хана лампа без стакла, на петролеум,

уп. чкиљавица, ћора, ћоруша, чађавица.

— Ужди ту шкиљавицу да видимо

вечерат. Пријед кад није било струје сва

ка кућа је имала или стаклену лампу или

шкиљавицу.

шкиљитичкиљит, -им, несвр. вири

ти, провиривати; гледати на једно око,

давати мало свјетлости (о лампи). —

Све шкиљи проз браву откамаре да види

што раде млади. Шкиљи на једно око

отка је па с јабуке, некако је па на сли

јепо око. Шкиљи ова лампа, изви је мало.

шклапит и чклапит, -им, свр. угра

бити, отети, узети на брзину, украсти.

— Шклапи ми они ошклапиша двије иља

де. Немб ми што шклапит кад биднеш

прегледа књиге. Шклапиће ти оно месо

какав пас, покри га. Неко ми шклапи та

кулин, у њега су ми оили документи а

пара није било.

шклапиша, -е, м. онај који воли да

нешто узме на брзину без надокнаде, да

дрпи, уп. ошклапишна. — Био је, покојник,

велики шклапиша, ништа од њега нијеси

мога сачуват.

шклапнут, -нем, свр. отети, укра

сти; незарађено добити; уп. ошклапит,

шклапит. — Шклапнућемо му данас на

карте оне паре што је јучен донио.

шклемпав, -а, -о који има велике на

пријед савијене уши, који је клемпав. —

Има велике, шклемпаве уши ка лопате.

шклемпо, -а, м. онај који је клемпа

вих ушију. — Седим у клупу с једнијем.

шклемпом, а чује ка ниједан други ђак.

шклепит, -им, свр. ударити задлaн

ком, ошамарити, ударити уопште. —

Умири се, дијсте, да те не шклепим!

Шклепи нечим то пашче да се не мота

тудијен.
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шклопац, -пца, м. плик, уп. клапац.

— Немо јес зелене смокве, све ће ти

скочит шклопци око уста. По цијелбме

тијелу су му скочили велики шклопци,

почели су да прскају.

шклопотање, -а, с. гл. им. од шкло

потат. — Чујаше се некакво шклопота

ње точкова од запрежнија кола.

шклопотат, -öћем, несвр. клепета

ти, ударати обућом о тле уз јаче звуке,

бити комотан (о обући) и изазивати зву

ке који показују ту комотност, неујед

начено ударати (о точковима), клопара

ти. — Шклопоћу ми цревље, само што

ми се не изувау саме. Шклопотали су ми

опанци окб нога, једва сам одио. Што ти

шклопоћу те цревље такб, изгледа су ти

веље. Свака дан му шклопоћу кола бје

лопавлицком џадом.

шкљоцат, -ам, несвр. окидати оба

рач пушке или пиштоља напразно, без

метка. — Не шкљоца(ј) том пушком,

ника се не зна је ли пуна или празна.

шкољ, -а, м. удубљење у камењару,

плодно парче земље у камењару у рупи,

вртача. — Усадио сам једно сто струка

дувана у ни шкољ у Гођене, а наливаћу

га с оне бистијернице.

шкопац, -пца, м. човјек који се бави

шкопљењем стоке (обично свиња), који

иtтроји стоку; уп. Шкопипрасица. —

Треба да пошкопимо овнове, ану виђи

ако дође они шкопац, да ми кажеш. Сре

тох јутрос онога шкопца из Брда, иде да

шкопи прасице по Загарачу. Био је негђе

у Србију шкопац, то му је био поса. До

дио је овија дана шкопац из Брда а ја ни

јесам знава и остаде ми вепрић неушко

II.:bt}{.

шкопипрасица, -е, м. стручњак за

шкопљење, за кастрирање свиња. —

Јучен је дбдио шкопипрасица у село, a

ми ниjeсмо знали — да ушкопимо овога

вепрића. Замоли онога шкопипрасицу да

дође да ми пошкопи прасад, а и Јошова

су неушкопљена.

шкопит, шкопим, несвр. штројити,

кастрирати (о домаћој животињи). —

Њему је поса да шкопи прасице. Овога

вепрића нећу шкопит, оставићу га за при

плод.

шкопљевина, -е, ж. масовније шко

пљење (кастрирање) животиња, врије

ме када је тај посао обављен. — Они ве

теринар из Бpда је учинио шкопљевину

прасади по Загарачу прољетбс. Онб малб

смо купили у шкопљевину овија остали

ја.

шкопљење, -а, с. гл. им. од шкопит.

— Најбоље вријеме за шкопљење прасади

је у прољеће.

шкорпија, -е, ж. 1. отровни инсекат;

уп. прчигуз, прчиреп. 2. фиг. зла жена. —

Ђе те ђао свеза с оном шкорпијом, гору

нијеси мога наћ у девет племена.

шкработина, -е, ж, нешто што је

нашкрабано, ишврљано. — Ови мали ти

је узео ону нову теку и по цијелој напра

вио шкработине лаписом.

шкрапа и чкрапа, -е, ж, удубљење,

рупа, рупчага, удубљење у камењару,

шкрип, неравно земљиште, вртача. —

Упала ми је једна овца у шкрапу и сло

мила ногу, једва сам је извука. Тешко је

одит по овијема нашијема шкрапама. С

ове банде је тешко ћзис на Гарач, све су

онијама странама некакве шкрапе и сти

јене. Бачи цркотину у шкрапу и затрпа!

Не стој пре том шкрапом, дијете, да не

панеш! Усадио сам мало дувана у ну

чкрапу у Гођене, ниоткуђ се не види.

нкрбав, -а, -о који нема све зубе, који

је без зуба, крезуб, отшкрнут (о предме

ту). — Оста је онако шкрбав још из мла

дости, има само пешес зуба. Што ти је

онб дијете шкрбаво, поведи га код зуба

ра. Кад је сад онако шкрбава, што ће кад

остара. Неће ваљат ова штица, шкрбава

је с једне банде.

шкpбина, -е, ж. 1. рупчага у оштром

камењару. — Потуцам се по цио дан по
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шкpбина по Гарчићу за живијем 2. оста

так од зуба. — Има само неколико здра

вија зуба, а сви други су му голе шкpбине.

шкpбо, -а, м. (пејор.) крезуб човјек,

човјек којему недостају зуби (дио њих,

или сви). — Ћут, шкpбо шкрбави! Они

шкpбо Милисавов ме изгрди.

шкpбозуб, -а, м. (пејор.) шкрбав чо

вјек, крезуб човјек. — Не дира тога шкр

бозуба, нешто је љут. Што ти рече они

шкpбозуб.

шкpбозубиле, -а, м. (пејор.) крезуб

човјек, шкpбозуб. — Не могу да замислим

онога шкpбозубила. Је ли се спанђала с

онијем шкpбозубилем?

шкpбоња, -е, м. (пејор.) шкрбав, кре

зуб човјек. — Немасте је за кога удат нако

за онога шкpбоњу, стари је од ње дванаес

Година.

шкpботина, -е, ж, в, шкрбина 2. —

Одила сам код зубара да ми извади ове

шкpботине из уста.

шкргут, -а, м. шкрипа зубима. — Не

могу поднијет та твој стални шкргут,

нешто си стално љут а не знам због чеса.

шкргутат, -ућем, несвр. шкрипати,

зубима или чим другим; чегртати. —

Немо ми тун шкргутат зубима нб се сми

pи. Ђеца шкргућу некаквијема кантама те

плаше тице.

шкрип, -а, м. тјеснац између два ве

лика камена (о кршевитом терену). —

По јужној страни Гарчића има млого

шкрипова дубокија и по неколика метра.

шкрипар, -а, м, човјек који се крио у

шкриповима (по шумама и камењарима)

од власти (послије II свј. рата). — Био

је шкрипар четири године. Оста је у

шкрипаре до краја.

шкрипина, -е, ж, шкрип. — Суле је

сломила ногу кад је упала у једну шкри

пину у Присоје.

шкрипнут, шкрипнем, свр. зашкри

пати. — Шкрипнуо је зубима ка да га је

змија печила.

шкpкалица, -е, ж, в. чкpкалица.

шкpкат, -ам, несвр. в. чкpкат.

шкрња, -е, ж. ситна честица неке

материје, трун. — Пунана је варавина

некаквија шкрња, о чеса су, фала богу.

Какве су то шкрње у чашу, нијеси је из

гледа добро опрала. Упала ми је некаква

шкpња у око.

ншкрњав, -а, -о натруњен. — Ово је

све шкрњаво, не могу га јеc. Сир јб је

нешто шкрњав, није, ђавољом, чиста.

Ово вино ти је од нечеса шкрњаво. Сва

вода у бистијерну је по површини шкр

њава, све неке шкрње и труње, ка да је

от сијена и лишћа.

шкрњат (се), -ам (се), несвр. натру

њивати (се), загађивати (се) шкрњама

(труњем). — Нешто шкрња воду у ону

каменицу у Гођене. Шкpња се ова вара

вина овакб, поклопи је нечим.

шкропит, -öпим, несвр. посипати

течношћу, прскањем, прскати, крошити.

— Ка ћемо шкропит лозе, речи ми да

знам. Јеси ли јутрбс шкропила ово цви

јеће? Шкропићу и лозе и сливе.

шкропљење, -a, c. посипање лоза

раствором плавог камена и сл. За За

штитурода; вријеме кад се прскају лозе.

— Неће им изгледа ове године требат

шкропљење. Васо умрије у прво шкро

пљење лоза.

шкудела, -е, Ж. керамичка шоља за

бијелу кафу. — Попио је шкуделу млијека

и то је све што је од јутрбс метнуо на

уста. Ео пијем вино и(з) шкуделе, немам

чаше. Шкуделе за варанику и бијелу

кафу су от порцулана.

шкур, -а, -о загасит, таман, мрк. —

Обучи за покајање оно шкурб одијело,

немо то свијетлб. Ми ћјемо шкури леб,

слађи је од бијелбга.

шкура, -е, ж, (најчешће у мн.) крило

прозорског капка. — Направио ми је

Душан шкуре на прозор од гвожђа. Не
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мау наше куће шкура ка што имау у град.

Сад израђују шкуре и од ластре.

шкури, -а, -о који је тамне боје. —

Куповали смо шкури леб у пекару, а ни

кад бијели.

шлина, -е, ж, в. слина.

шљегнут, шљегнем и шљежем, свр.

саћи; уп. шљећ. — Таман бјесмо шљег

нули с Лукавице.

шљем, -а, м. војнички шлем. — Шље

мови југоловенске војске су били

на(ј)тврђи.

шљеме, -енa, c. 1. кровна конструк

ција, кров куће, сљеме. — Подига је кућу

до шљемена, а за шљеме још није купио

poгoве и кантињеле. Погодио сам једну

врану на врх шљемена. Шљеме је покрио

даском, није има тигле. 2. кућа, дом, до

маћинство. — У Загарач, у сва села, има

око триста шљемена. У Лазарев Крс има

око седамдесет шљемена.

шљепица, -е, ж. слијепа жена. — Ти

си ка шљепица те не мош уврћ конац у

оволику иглу.

шљећ, -жем и -гнем, свp. саћи, отићи

с вишег мјеста у ниже. — Шљегли смо

с планине ео неђеља. Треба данас да ми

шљежу са Студенбга. Је ли шљега са ора

ха? Не могу шљећ бе стуба.

шљива и слива, -е, ж, шљива (Prunus

domestica). — У Вишњу смо усадили

пешес коријена шљива — да видимо оће

ли се примит.

шљива и слива, -е, ж. ракија од шљи

ва, шљивовица. — У Брда пију само

шљиву, лбзе немау, Фина је слива ко је

добро испече.

шљокат, шљокам, несвр. пити неу

мјерено (воде или пића). — Не шљока то

лико воде, преладићеш! Шљокаше покој

ник ракију ка воду.

шмага, -е, ж. рупа, отвор (на зиду,

дрвету, одјећи и сл.). — Пунана је кућа

некаквија шмага, ако нијесу мравињаци

ка ланик. У теткину кућу се могло све

виђет проз оне шмаге на зид. Каква ти је

то шмага на капот? Закрпи му оне гаће,

èто му на њих све шмаге.

шмагица, -е, ж, дем. од имага. — На

турске куће прозори бљеху исто ка шма

гице, не знам како проз њих ишта виде.

шмагура, -е, ж. аугм. од шмага; уп.

шмагурина. — На једну страну листре је

шмагура мјесто прозора, па се с те банде

не види ништа.

шмагурина, -е, ж. аугм. од имага;

уп. шмагура. — Оставио си праве шмагу

pине на мљеста ђе ћеш прозоре, да ти

нете бит превелике.

„ шмек и шмек, -а, м, мирис, задах. —

Има ти ова ракија некакав шмек ка да си

у троп мета и смокве.

шмигнут, -нем, свр. увући се у рупу

или жбуње (о гуштеру), имугнути. —

Ћерала је мачка гуштера а он јој шмигну

у купине, сад га чека да ижљеже.

шмигорица, -е, ж, пуноглавац, или

какве ситније животињице у локви (ка

кве водене ваши и сл.); нешто сићушно.

— Убистијерну у зграду су се појавиле

некакве уши, велике ка шмигорице

жабље. Пунана је локва шмигорица, из

њих ће се излећ оне мале, зелене жабе.

шмркат, шмркам и шмрчем, несвр. 1.

в. ширктат. — Шмркам ео неколика

дана, дати сам преладио негђе. Што стал

но шмрчеш и слиниш!? 2. фиг. плакати.

— Избио сам је, па је ето ђе шмрче у

собу.

шмркљав, -а, -о који имрче, који је

прехлађен (па шмрче). — Шмркљави смо

кући свакоје, зафатила не прехлада.

шмрктат, -тим, несвр. учестано и

гласно испуштати ваздух из носа (усљед

прехладе или сл.). — Ео неколико дана

само што шмрктим, све ми вода из носа

капље.

шмугнут, -нем, свр. утећи, искрасти

се, сакрити се бјежећи, тајно, неприми
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јетно се удаљити, непримијетно умаћи,

утећи у какав густиш (шунски). —

Шмугнуло је нешто у они велики грм,

може бит е била веверица. Шмугну ми

негђе оно дијете, погледај да није пошло

пут бистијерне. Ка су ме виђели, шмуг

нуше проз оне драче. Шмутну ми јутрбс

Мироје, а ћах га избит, но је, изгледа, то

oćетио. Виђех зеца како шмугну у један

грм. -

шнола, -е и шнбле, ж. справица за

косу, шнала, употребљава се за придржа

вање косе или крпе на њој. — Купила ми

је мама доста шнола. Већ си почела са

шнблама, ђевојчиш се, виђу ја. Ђе су ми

оне шноле одолен, да их нијеси виђела? Бе

шнбла не могу да смирим косу никако.

шњајдерица, -е, ж, кројачица.

шњегопадан, -дна, -дно в, cњегопа

дан.

шогав, -a, -o 1. ћелав. — Во више од

дваес година откако сам оста бес косе и

èо ме потпуно шогав. 2. бити болестан

од шуге, свраба. — Онб млађе је шогаво,

не знам от кога му пријену.

шöгаљ, -а, м. (пејор.) 1. човјек без ко

се, ћелавко. — Што ће ти они шогаљ, оно

је старо за тебе. Поста је прави шкогаљ,

све му је коса опала. 2. фиг, нејак, не

моћан човјек, сиромах, јадов, слабашан,

неугледан човјек, нико и ништа. — Не

удаи се за онога шогаља, знаш ли да је

го ка пециво. Немојте дават ту вилу за

онога шогаља. Пошло је одолен триес

шöгаља, и мислили смо да се с онијама

пушчетинама старијама можемо тућ с ба

талиoном Талијана. Сиротиња је то, све

шöгаљи. Бјеше ли доша кои од онија

шöгаља?

шöгат се, -ам се, несвр. добијати

шугу, свраб, шугати се, сврабати се. —

Шöгау се о друге ђеце у школу.

шбго, -а, м. шогав, ћелав човјек, хи

покор, од шогоња, хипокор надимак. —

Удари ме они шого Мирковједном зипи

цбм, умало ми око не извади. Удала се

за некаквога шбга, нете му ни ђеца косу

запамтит. Јеси ли познава Шбга Милова

новога?

шöгоња, -č, M. 1. шогав човјек. — Ва

зде је био шогоња, никад се о сраба неће

ослободјtr. 2. човјек којега жена вара. —

Направила је од њега шбгоњу, а он мисли

да је нема поштеније у племе.

шбгöњица, -ē, м, хипокор од шого,

дјечак с кратком косом. — Höшљи ми

онога млађега шбГоњицу да ме нешто по

слуша.

шодер, -а, м. туцани камен. — Посли

је рата је све тука кубнике шодера те је

тако издржава фамељу.

шољица, -е, ж. мања шоља од плеха

(емајлирана). — Имамо двије-три шаљи

це за воду. Пресуо сам онб мало вина

шољицом од воде.

шорак, шорка, м. жреб — Ајда ва

димо шоркове да видимо ко ће с ким

играт. Оћемо ли у шорак да ћу побиједит

у карте ја а не ти?

шпаг, -а, м. (новије) неп. — Имаш ли

на кошуљу шпага, да метнеш такулан?

Шпагове смо пријед звали џепови, а и

сад их зовемо џепови.

шпаг, -а, м. дебљи конац за ушивање

или шивење грубљих тканина, или за пра

вљење пречаница на опанцима (обично од

јуте, конопље и ти памука). — Закрпи ве

лику врећу шпагом. Шпагом шијемо сла

мнице, вреће, прошивамо кожу. Учинила
м".

ми је фине опанке о шпага.

Шпањ, -а, м. припадник неког старог

народа — симбол велике старине. — Није

тога било от Шпања.

шпањолка, -е, ж. тзв. шпанска гро

зница која је харала током I свј рата.

— Ђед ми је умро од шпањолке. Шпа

њолка се појави некако ускрај рата.

шпарање, -а с. 21. им. од шпарат. —

Залуду све моје шпарање ка ти расипаш.
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шпарат, шпарам, несвр. штедјети. —

Шпарам сваки динар, е ни не би дотекло.

Шпара добро све паре што добијеш,

нећемо имат да ти шиљемо.

шпариша, -е, м. онај који је ште

дљив, који шпара, штедиша. — Да му

жена није шпариша, никад ништа не би

има. У шпарише вазде има.

шпедат, -а, м, болница; уп. шпитаљ.

— Јаница је бона, повели су је у шпедат.

шпигло, -a, c. огледало. — По цио дан

се оглеја прет шпиглом, доћерује се.

шпија, -е, ж. 1, шпијун, потказивач.

— Био је шпија и за вријеме Аустрије и

за вријеме Талијана, потказива је сироти

њу. 2. шпијунирање, потказивање. — У

оба рата се бавио шпијом.

шпијават, -ајем, несвр. шпијунирати,

потказивати. — Шпијава је Талијанима

ка му отац Аустријанцима.

шпијање, -а, с. гл. им. од шпијат. —

Вазда се понеко бавио шпијањем. Крађа

и шпијање су најгоре љуцке особине.

шпијáт, -ам, несвр. шпијунирати,

потказивати. — Научила је ко Талијана

да шпија. Никога не ваља шпијат. Шпи

јали су не Шваби.

шпијун, -а, м. онај који шпијунира,

потказивач. — Били су аустријски шпи

јуни, добро су их плаћали.

шпијуница, -е, ж. она која шпијуни

ра, потказивачица. — Чувате се, немоте

што рећ пред оном шпијуницбм!

шпиљкат, -ам, несвр. диркати, задир

кивати; подстицати, изазивати, пиљка

ти. — Не шпиљка то дијете, видиш и

онако је злочесто. Све нешто шпиљка

око оне твоје машине, боим се е ће ти је

спешигат.

шпиња, -е, ж. Затварач на боци,

обично од окомка кукуруза, или папира,

платна и сл., ређе од плуте или чега дру

гог, чеп. — Немам од чеса направит

шпињу за демиџану, а морам је добро за

тиснут да ракија не издими. На буpило

мећемо вазде шпињу од окласине и крпе,

она не пропушта воду. Затисни шпињбм

та боцун, да ти не источи. Замота шпињу.

крпом, па неће точит.

шпитаљ, -а, м, болница: уп. шпедат.

— Два мљесеца сам била у шпитаљ и

ништа ми нијесу излијечили.

шпицерија, -е, ж. специјално јело, не

свакидашње јело, додацијелу (нпр. кола

чи). — За ручак су испекли тепсију и било

је још некаквија шпицерија и ђаконија.

шпицлов, -а, м. човјек који је вјешт

нечему, промућуран човјек, вјештак, сна

лажљивко: зафркант, шаљивџија; пре

варант. — Марко је велики шпицлов, не

мож га преварит. Чувате се онија подго

pичкија шпицлбва, не можете се ви носит

ш њима. Виђе ли ти шпицлова како ме

насамари! Таквога шпицлова моје очи

још нијесу виђеле, из очи ће ти украс.

штавит (се), -им (се), несвр. фермен

тисати (се), уштављивати (се) (о сиро

вој кожи), уређивати сирову кожу за об

раду и коришћење. — Телећу кожу вазде

штавим и продајем је у Град, има посеб

ни дућан за коже. Најлакше се штави јаг

њећа кожа.

штaвљење, -а, с. гл. им. од штавит

(се). — Ову ћу кожу да оставим за шта

вљење, оћу да провам да од ње начиним

торбу.

штакље, штакља, ж., мн. штуле. —

Отка се ранио, стално иде на штакље, не

може без њих.

штамак, -а, м. стомак, желудац. —

Откако сам изио неке смокве, стално ме

боли штамак, дати су биле почеле да тру

Лé.

штанга и штангла, -е, ж, бургија за

минирање; уп. штрангла. — Штанга ми је

била мала па смо ископали мале рупе за

мињање. Донеси ми штанглу искужине.

штапат се, штапљем се, несвр. осла

њати се на штап и тако ходати. — Зад
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ње године прет смрт се стално штапа кад

би ђе било одио.

штапин, -а, м. врпца у којој је барут

помоћу кога се пали динамит при мини

рању, тј. помоћу којега се пале дина

митске мине; уп. мића. — Имаш ли да

ми позамиш једно два метра штапина док

купим? Ако ти штапин није сув, неће

упалит.

штапљуга, -е, ж, већи, грубљи штап.

— Кога удари оном штапљугбм не треба

му вечера. Направио је штапљугу от

крушке, све са чворовима.

штација, -е, ж. (заст) станица. — На

правили су у Подгорицу велику штацију

за воз.

штедиша, -е, м. онај који штеди. —

Да нијесу велике штедише, ништа не

бише имали.

штеђет, -дим, несвр. штедјети.

штенара, -е, ж. (ријетко) кућица за

пса. — Затворили су га у штенару ка пса.

штене, -ета, с младо псето, куче,

пашче. — Оштенила ми је кучка троефи

нија штенади. Купио сам га кад је био

штене, направио сам од њега добра лов

IЦа.

штенећак, -а, м. измет од псета. —

Вежите ту кучку е оставља штенећаке

око куће, све опогани.

штенит (се), штеним (се), несвр. ра

ђати штенад (о кучки). — Кучка ће да

ми се штени за двије-три неђеље, увијек

избачи по пешесторо. Бира је оштенила

трое — једнога псића и двије кучке.

штиљеза, -е, ж, вретено; уп. дружи

ца. — Штиљеза је оно што се врти и на

њега намотаје пређа а куђеља она штица

на коју је вуна.

штипат (се), штипам (се) и штипљем

(се), несвр. штипати (се). — Реци Дра

гици да ме не штипље. Штипам се за

образе не вљерујем да си то ти.

штипнут, штипнем, свр. уштинути.

штир, -а, м. врста траве (Amarant

ћиs); уп. штиревина. — Покупељај онога

штира доље на долину и донеси да бачим

прасадима, она га воле.

штиревина и штировина, -е, ж.

штир. — Пођи на Подоље и убери оне

штировине теладима. Штиревина је тра

Ba.

штирка, -е, ж. овца која се уопште

не јагњи, стално јалова овца. — Ријетке

су у наше браве биле штирке, бвце коe

се не бјагње, али код понекбга их има ва

ЗДе.

штица, -е, ж, даска. — Не могу кама

pу поподит, требало би ми више от куб

ника штица.

што, чеса и чега, упитна замјеница.

штогоће, речца било шта, како хоће

(од „што год хоће”) (јавља се и форма

штогоћете како вам драго, како вам ми

ло).

штрангла, -е, ж, већа гвоздена полу

га, врста ћускије; уп. штанга. — Понекад

вадим камење и штранглом, кад немам

ћускије.

штрбат, -ам, несвр. чупати, штипа

ти. — Ео количак је а почео је да штрба

ђевојке.

штрбнут, -нем, свр. чупнути, штип

нути. — Момци на коло умију и да штрб

ну, но се припази.

штрека, -е, ж, жељезничка пруга,

шине. — Живи у Пажиће, одмах прео

штреке кудијен возови пролазе.

штрига, -е, ж, вјештица. — Понеко

за вљештицу вели штрига. Ух, каква је

она штрига, ни здувачи јој не би могли

ништа.

штрингла, -е, ж. (новије) несклупча

ни намотај вуне. — Исплела сам Николи

џемпер од оне четири штpингле што си

ми прољетбс донијела исТитограда.

штрицкат и стрицкат, -ам, несвр.

маказама резати парчиће платна, папи



штркљас— шћет
571

ра и сл. — Не штрицкај тијама ножицама

прутове е те се затупит!

штркљас, -ста, -сто висок и мршав.

— Штркљас му је син ка и он, висок а

кос и кожа.

штроит, штроим, несвр. в. строит.

штропот, -а, м. бат (обично коњски).

— Чује се штропот по цијелу ноћ. Није

сам могла заспат од некаквога штропота.

штрпкат (се), -ам (се), несвр. чупка

ти (се), штипкати (се). — Ја мислим, бо

гоми, е си почео помало да штрпкаш ове

ђевојчице? Ето колика је а већ се помало

штрпка, не брани се, веле, никоме, ни

старијама.

штруц и струц, -а, м. векна хљеба. —

Војници дијељаху штруцове народу одма

послије земљотреса. Штруц је они

дугачки леб испекаре.

штрцнут и стрцнут, -нем, свр. 1. по

прскати из пумпе или сл., попрскати. —

Штрцни је мало водом дако се разбуди.

2. помусти мало млијека. — Штрцнула

сам јутрбс краву, није било по кила, оће

да га запрагне.

штукавица, -е, ж, штуцавица. — Кад

га уфати штукавица, ника престат. Вазде

ми је штукавица тешка.

штукање, -а, с. гл. им. од штукат

(се). — Кад ме уфати штукање, не пре

стаје бежђаола. Некакав се, веле, удавио

от штукања.

штукат (се), -ам (се), несвр. штуца

ти (се). — Штука по цио дан, не знам

што му је. Ка ти се штука, треба да по

пијеш мало воде.

штула, -е, ж. дрвена мотка за хода

ње, на доњем дијелу има ракљу у коју се

ставља нога којом се хода помоћу шту

ле (обично се прави пар штула а служе

за такмичење у ходању на тај начин);

вјештачка нога од дрвета, справа за по

магање у ходању са држачем за руку и

горњим лучним дијелом за подметање

под пазухо, штака. — Мијајло је мога да

пријеђе на штуле колико оћеш. Сад има

и да се купе штуле, а пређе су их све

људи сами правили. Пријед није било

штула, нб кат коме треба, нађе се у гору

рогати јасен али шума, и љепота божа.

Штуле смо први пут виђели у скадарски

рат. Носио је до смрти штулу. Штулбм

га је треснуо. Идем бе штула.

штура, -е, Ж. в. стура.

штуц, -а, м. врста ловачке пушке,

једноцијевка. — Има сам штуц, носио је

боље од икакве пушке. Са штуцом сам

ловио и зечеве и вукове. Митар вазде у

лöв иде са штуцом, а никад не носи дво

цијевку. Штуцеви су били оне старинске

пушке за које су се правили меци ка за

ЛОМНИЦе.

штуцавица, -е, ж. рефлексно нагло

увлачење ваздуха уз пискави звук, уп.

штукавица. — Кад некога уфати штуца

вица, вели се е га неко оговара или о

њему прича.

штуцање, -а, с. гл. им. од штуцат

(се).

штуцат (се), -ам (се), несвр. нагло

увлачити ваздух уз пискави звук, уп. шту

кат (се). — Цијело јутро ми се штуца, а

ништа нијесам ио. О чеса то штуцаш?

шћават, оћу, несвр. хтјети.

шћапит и ћапит, -им, свр. зграбити,

узети нагло, загристи (о псу). — Шћапио

сам га за шију и није мрднуо. Шћапила

си ти, богоми, добар комат. Шћапи ме

онб Савово пашче за ногу.

шћер, шћери, ж, кћерка. — Додиле су

ми шћери Ћетнине да виде како сам.

шћеруна и шћерна, -е, ж. (пејор.)

кћер. — Припази шћеруну, мотау се неки

око ње! Она твоја шћерна ме не поздрави

јутрбс.

шћет, оћу, свр., аор. шћех..., р. пр.

стио, шћела..., 3. л. през. оте хтјети. —

Стио сам да дођем. Шћедох да ти

кажем...
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шувит, -а, м. плафон. — Дуван ми је

горе на шувит, тамо се лијепо суши.

шуга, -е, ж. свраб. — Шуга и сраб —

то ти је једно те истб.

шугав, -a, -o 1. сврабав, уп. шогав 2.

— Осрабали су се од неке шугаве ђеце у

школу. 2. фиг. покварен, некарактеран (o

особи). — Шугав ли си, јадо, ко те такво

га може трпљет!?

шугат (се), -ам (се), несвр. разболије

вати се од шуге, добијати шугу, односно

заражавати шугом; уп. шогат се. — Сва

кбга прољећа ми се шугау козе, не знам

што је то. Чува да она шугава коза не

шута остале.

шужањ, шужња, м., мн. шужњи и

шужњеви слабашна, нејака, немоћна осо

ба, сужањ. — Ако се преселе ђеца у град,

ко ће пазит ове шужњеве? Нема ми ко

зимус чуват ова два шужња, а одио бих

код ђеце у Београд.

шужбање, -а, с. гл. им. од шужбат.

— Довечен идемо код Радоице на

шужбање, биће и старија и младија.

шужбат, -ам, несвр. комишати куку

руз, тј. скидати са клипа омот (шужби

ну). — Оћемо довечен да шужбамо умер

тин, оћете ли доћ да ни поможете? .

шужбина, -е, ж. осушени омотач ку

курузног клипа, шаша (употребљава се

обично за пуњење сламарица). — Краве

зими понекад ију и шужбину, особито

кат фали сијена. Шужбинбм пуним слам

нице и кушине. Шужбина је најздравија

за лежник.

шужњит, -им, несвр. онемоћавати,

постајати немоћан и слаб. — Шужње

ми, богоми, обоје старија, не могу више

никуђ.

шуљ, -а, м, 1. трупац, кратка обло

вина. — Цио бријес сам препила у шуље

ве, лаше ћу их цијепат. Набавио сам они

ја шуљева буковија, имаћу зимус да се

гријем доста. 2. жуљ. — Добио сам

шуљеве на прсте от косе.

шума, -е, ж. 1. већа заједница дрве

настог биља, шумски густиш. — У ону

моју шуму највише је јасена и дубова. 2.

храст. — Све су јасени и шуме, покои

цер и смрдљака. На(ј)боље гори дрво от

шуме.

шумарак, -арка, м. шумица, лала

шума. — Пушти овце у ни шумарак горе,

наће нешто да чупну.

шумови, -а, -ö који је од храста, од

„шуме“. — Нема жара бес шумовбга, на

њега се чоек огрије да ваља.

шумовина, -е, ж, дрво од храста

(„шуме“). — Метни тија шумовина на

огањ, али не видиш е зима.

шуњат се, шуњам се, несвр. прикра

дати се, тајно прилазити, вребати. —

Што се шуњаш тудијен око куће, што не

уљежеш ка и остали? Шуњаху се проз

ЛОЗС.

шупа, -е, ж. 1. шири крај јајета; дио

клипа кукуруза при коријену, доњи дио

клипа, шири од врха. — Оћемо ли да се

цукнемо у шупу или врх? На шупу се ва

ренб јаје лакше сломи. Да ми је само

шупу откласа. Око шупе је више зрна на

умертинови клас. 2. (новије) остава. —

Цио алат држим у шупу.

шупак, шупка, м, 1. чмар (у човјека).

—Добио је прблив, па му и шупка излази

сукpвица. 2. фиr. а. cпомак, желудац. —

Напунила је шупак у ону богату кућу, па

је побијешњела. Код ње му је вазда

шупак био пун. б. (пејор.) осивот, в.

имовина (об лична). — Добро он чува

шупак, зна ђе му која пара иде. Лако је

њима с пунијема шупковима, но што ће

сиротиња. 3. задњица. — Причува шупак

да те не измлатим! Ето ти шупак го. Уда

рио ме по шупку. Ишћера му бубице и

шупка, па ће се смирит изр. Иде голбга

шупка (= лоше је одјевен, сиромашан је).

пшупљика, -е, ж, шупљина. — Што је

ови сир пун шупљика? - -
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шупљикав, -а, -о који има више

шупљина. — Ка се сири по врућини, сир

остане шупљикав.

шупљоглав, -а, -о умно ограничена

особа, празноглава особа. — Мало је та

квија шупљоглавија чељади ка што су

ова моја! -

шупљоглавац, -авца, м. непаметна

лушка особа, шупљоглав човјек. —

Дружи се с некаквијема шупљоглавцима

от коија ништа не може лијепо научит.

шупљоглавиле, -а, м. шупљоглава,

празноглaвa мушка особа. — Рече једну

паметну и они шупљоглавиле Божида

ров.

шура, -е, м. женин брат. — Шура ми

је у војску, па идемо да га поćетимо.

нуричић, -а, м. шурин син. — Је ли

ти они шуричић поша у војску још?

„ шуpична, -е, ж. 1. шурина супруга. —

Откуђ ти је она шурична што је за онијем

пуковником? 2. шурина кћи.

шуруп, -а, м. густо укувани сок од

воћа, сируп, — Ја сваке године сварим до

ста шурупа од грожђа те зими дајем

ђеци. Разблажим шуруп с пет пута толи

кб воде и ето сладак сок. Нијесам имала

што с лебом да им дам нако шурупа от

крушака.

шут, -a, -o 1. који је без рогова. —

Пола ми је оваца шуто а пола рогато.

Видиш ли онога шутбга јарца, боље се

бије од свакбга рогатога. 2. фиг. који није

снажан, који нема заштиту. — Не може

шут с рогатијем (пословица).

ч“.

, -а, м. отпаци малтера. —

Избачи, прво, они шут што је оста, па

ћемо чистит. -

шута, -č, ж, назив и име овци или кози

(ређе крави) без рогова. — Она шута даје

највише варавине. Била је једна крава без

рогова, па смо је звали Шута.

шутаљ, -а, м. 1. ован или јарац без

poгoва. — Међу овновима је неколико

шутаља, а само један има велике рогове.

От пешес овнбва на(ј)бољи ми је један

шутаљ. 2. фиг човјек мекушац, приглуп

човјек, слабић. — Немо ми доводит онога

шутаља у кућу, он не умије ни зборит

лијепо. Добро је њој за ониjeм шутаљом,

не зна млого али је добро држи.

шутас, -ста, -сто који је без рогова. —

Све су ми овце шутасте, немам ни једну

рогату.

шуто, -а, м. приглупа особа, мекушац,

надимак. — Оно је шуто, нема онођен

момка! Бљеше јутрбс Шуто запалио за

Другу.

шутоња, -е, ж, приглуп човјек, мушка

особа мекушац, тупоглавац, ћутљивац.

— Боље ти се удат за каквога прча но за

шутоњу, шутоња те неће умјетни пока

рат ни помиловат. Иако је шутоња, он је

добро момче, мирно, никога не задијева,

iиде своијем путем.

шуша, -е, ж, нико и ништа, њутра

лица, њутро, изр. цуша и грмуша било

ко, свако и нико. — Одмах је за то сазнала

и шуша и грмуша чим си њој каза.

шушањ, шушња, м, шуштање. —

Чује се ка некакав шушањ у долине, ка

да што пролази про суво шушње. -

шушкав, -а, -о који шушти. — Све

носаше некакве шушкаве аљине.

шушкање, -а, с. гл. им. од шушкат.

— Каквб је оно шушкање иза појате? Оно

је шушкање ка да неко гази по шушњу.

Нека ви то шушкање о Милени. Отка је

оста бе зуба, од њега чујемо само

шушкање.

шушкат, -ам, несвр. П. 1. неисправно

изговарати неке гласове, имати пато

лошке особине у говору (об замјена

струјних сугласника шуштавим). —

Мали ми још шушка, не умије добро збо

рит (конкретно је ријеч о замјени гласа

р гласом л: пличам...Ј. Шушка некако ка

збори. Ето колика је, још шушка, још

нечисто збори. 2. изазивати шумове (о
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шушњу, сувом лишћу), кретати се се више тога шушњарења око руководи

шумећи, производити звук шуштања. —

Шушка нешто на петар, да није миш. Ау

нека, шушка нешто у ви грм, да није ка

кав баруч. 3. говоркати, потајно говори

ти. — Немо шушкат о овоме никоме.

Шушкау по селу е су је негђе виђели у

сијено (с неким). II. - се говоркати се,

говорити се. — О тебе се не шушка, но

отворено прича. Шушка се е покра задру

гу.

шушкорит, -им, несвр. 1. шуштати

(нпр. о лишћу у шуми када се по њему

хода). — Стио сам да ме не чују, али је

оно лишће млого шушкорило, и осетили

су ме. 2. фиг. шапутати, тихо говорити.

— Што ви двоје тун шушкорите, што не

причате отворено!

шушнут, -нем, свр. 1. рећи нешто

(шушкањем). — Шушни му нешто, пре

стаће. 2. створити звук шуштања. —

Шушну нешто у плот, јеси ли чуо? 3.

рећи. — Немој шушнут ниједну!

шушњар, -а, м. ситни лопов. — Сви

Знау е шушњар а нико да га уфати у

шушњарење.

шушњара, -е, ж. особа која шушња

ри, која чини ситне крађе. — Припазите

то воће, тудијен се мота она шушњара

онога сина вашега комшије.

шушњарење, -а, с. гл. им. од шушња

рит. — Мани се ти шушњарења, па чини

што и вас остали поштени свијет! Остави

ОЦа.

шушњарит, -ăрим, несвр. 1. красти

наситно. — Шушњари по овија долина,

ништа не остави. 2. улагивати се. — Све

шушњари око штаба.

шушњарица, -е, ж, женска особа

ситни лопов. — Није такве шушњарице

додило у ве крајеве, све живб потамани.

шушње, -a, c. суво, опало лишће зго

милано по земљи. — Морам да очистим

оно шушње с ливаде. Цио обор је покри

вен некаквијем шушњем од јасена, дати

од онијех лисника. Под онијама дубови

ма вазде има шушња, и љети и зими. Не

гази по шушњу. Какво ти је ово шушње

у сламницу?

„ шушта, -е, ж, креветски федер. —

Имамо само два кревета на шушту, други

су са даскама. Наљеше је спават на кре

вет са шуштом.

шуштер, -а, м. обућар, шустер. —

Носио сам кот шуштера ципеле да их

пенџетира.

шушумига, -е, ж. ситна, окретна

особа која преноси оговарања. — Речи

оној шушумиги и не бој се e неће цијелб

село одмах знат.

шчепат, -ам, свр. зграбити. — Бљеше

кучка шчепала највиши комат меса и

почела да бљежи и, богоми, не утече.
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Како је познато, тзв. Стара Црна Гора обухвата четири нахије (Катунску,

Љешанску, Ријечку и Црмничку) и то је данас југозападни кршевити и углавном

мање плодни дио Црне Горе, са Цетињем као етноисторијским и географским

средиштем. Катунска нахија, као најпространија од четири староцрногорске на

хије, у прошлости је била издијељена на племена (што данас посматрамо само

као етноисторијску чињеницу). На крајњем југоистоку налази се племе Загарач

(ген. Загарача). Име је добило на основу свог положаја, али са становишта по

сматрања са источне и јужне стране одатле, прије свега из сусједних Бјелопа

влића, за које је ово племе било иза Гарча, планине са надморском висином од

ОКО 1.500 m.
-

Загарач захвата површину од 15-так km“ и дијели се на Доњи, који је про

странији и има око 10 km“ релативно равног и плодног земљишта, и Горњи, који

је на кршевитим платоима и странама. Тако ово племе, у цјелини гледано, има

брдску конфигурацију, са највећим процентом земљишта које је неплодно. По

сједи су, међутим, уситњени, те је микротопонимија богата. Узорак микротопо

нима којим овдје располажемо као грађом представља оно што је било могуће

прикупити систематским биљежењем на терену и, слободно се може рећи, сасвим

је репрезентативан.“

Најопштијом анализом микротопонимије Загарача долазимо до закључка

да је основни микротопономастички слој — словенски. Називи илирско-романског

и оријенталног поријекла, евентуално грчког и арбанашког, ређи су, тако да они,

заједно са свима онима који представљају предсловенски слој, не чине велики

проценат у укупном збиру. То је резултат географско-историјских услова овога

подручја: ту се, наиме, није могао организовати економски задовољавајући начин

живота, осим опстанка по нужди у тешким условима. То значи да се не може

говорити о томе да је ова територија у предсловенском периоду представљала

економски интересантан простор, а ни касније — у турском периоду, иако је то

била територија вјечито на граници Турске и Црне Горе (припадала је Црној

1 В. о овоме у мом раду Осврт на топонимију црногорског племена Загарач, Прва

југословенска ономастичка конференција, Титоград (ЦАНУ), 1976, 174.

2. Грађа је прикупљана током неколико година, почев од 1972. Упоређено је стање на

терену са катастарским подацима (према попису из 1951). Сваки назив је провјерен на терену.
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Гори).“ Крај је безводан и кршевит, па у њему није било могуће створити повољне

услове за живот, а климатски услови му нијесу дозвољавали да буде погодан за

катунарење.“ Због тога треба претпоставити да је он дуго кроз вјекове био нена

сељен (нарочито Горњи Загарач), да би се насељавање извршило током средњег

вијека, када је становништво Црне Горе, окупиране од стране Турака, бјежало у

брдске, неприступачније крајеве. -

Немамо историјских података о формирању овог племена. Маријан Болица

помиње Једноше (у свом спису о Скадарском санџакату, од 1614), а тај се појам

данас односи на Доњи Загарач, или боље — на његов равни и плодни дио. У

народу постоји убјеђење да Загарач никада није припадао Турцима. Јован Ерде

љановић, међутим, истиче да су Турци са овог подручја потиснути крајем 18. и

почетком 19. вијека, и да су Загарчани од њих почели „отимати своју старину,

Једношко Поље“.“ Вјероватно је да Горњи Загарач није никада припадао Турци

ма, о чему, између осталога, говори и чињеница да у Горњем Загарачу имамо

искључиво стариначке загарачке породице, док Доњи Загарач у том погледу пред

ставља мјешавину, која је резултат миграционих кретања, тј. заузимања „празног

простора“.

Остатака материјалне културе који би нам пружали сигурније податке о

историји овога краја немамо. У Доњем Загарачу, на мјесту званом Петровач (у

средини Једношког поља), налазе се остаци старе цркве. Према предању, то је

био манастир Светог Петра Његоша, што значи да се ради о споменику новијег

периода. Вјероватно би археолошка ископавања на овом локалитету дала преци

зније податке. Ово је била саборна црква за Доњозагарчане. У Црној Страни,

засеоку доњозагарачког села Поврхпољина, још стоје зидови црквице посвећене

св. Николи прољећном, старој слави новодосељеника Загарача Радмановића. Из

новијег периода (тј. из 1887. г.) у Једношком пољу, тј. у Д. Загарачу је црква Св.

Симеона, саграђена на мјесту старе цркве, која, како предање каже, потиче из

периода Немањића. Ту је данас доњозагарачко гробље, а црква је запуштена.

Постоји у Доњем Загарачу још један локалитет који говори о прошлости — то

су Гомиле, или Громиле од гробовља, у селу Јабуке. О овом локалитету немамо

историјских и археолошких података, а предање о њему говори као о „старом

српском гробљу и цркви“.

* У свом Опису Скадарског Санџаката из 1614. године Маријан Болица каже да Загарач,

тј. Једноше, припада Љешкопољу (М. Bolica, Opis Sandžakata Skadarskog, Starine JAZU XII,

Zagreb 1880, 170).

* У турским дефтерима с почетка 16. вијека Загарач се помиње као цуцко земљиште,

што би могло да значи да је у питању територија данашњег Горњег Загарача (уп. В. Đurđev i

L. Hadžiosmanović, Dva deftera Crne Gore iz vremena Skender-bega Crnojevića, ANUBiH, Pos.

izdanja, knj. IX/2, I, f. 16 b, Sarajevo 1973, 37). Можда је Горњи Загарач служио као зимовник

стоке власника из виших околних предјела.

*Једноши се помињу у наведеним дефтерима (из 1521. и 1523. г.) као дио махале Ма

лоншићи (о. c., 31). Уп. у нашој грађи ојкoним Маленза.
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У Горњем Загарачу је црква Св. Јована, која је саборна за Горњозагарчане,

уочи Другог свјетског рата требало је да почне изградња цркве св. Неђеље, али

је изградњу „рат претека“.

Становништво Загарача православне је вјере, а свака породица радо на

глашава своје српско поријекло (наравно, према казивању старијих људи, од којих

се иначе добијају најквалитетнији ономастички и дијалектолошки подаци). Зага

рач има 9 села, од којих свако има по више заселака. Број домаћинстава и чланова

у њима тешко је утврдити, јер је велики број породица које живе и овдје и у

граду (прије свега, у Подгорици — раније Титограду, Даниловграду и Никшићу),

везујући се и стамбено и административно за оба мјеста. Непосредно пред Други

свјетски рат у Загарачу је било око 300 домаћинстава, са преко 1.500 становника.

Данас је и број домаћинстава и број становника већи, али оних који стално живе у

Загарачу — не прелази 700 становника. Много је кућа у којима се стално не живи,

али куће нијесу напуштене, редовно се одржавају. Са имањима је исти случај.

У даљем излагању даћемо преглед ономастичке грађе према сљедећим

Областима:

1. ојкoними,

2. микротопоними,

3. антропоними.

Иако се знају подаци о мјесном поријеклу породица у оквиру Загарача,

антропономастичке податке ћемо давати за Загарач као цјелину, са назнаком у

ком селу се које презиме налази. За микротопониме ћемо давати податке о врсти

локалитета и, најчешће, о селу у којему је име забиљежено. Из практичних раз

лога ојкoниме ранга села даваћемо у скраћеном облику, и то: ГЗ — Горњи Загарач,

ДЗ — Доњи Загарач, Бил — Билећа, Ђур — Ђуричковићи, Јаб — Јабуке, ЛК —

Лазарев Крст, Мал — Маленза, Миј — Мииогос(т)/Миогос(т), Мус — Мустеро

вићи, Пл — Плана, Пп — Поврхпољина.

1. О јк о н и ми

а) Горњи Загарач

Села:

1) Ђуричковићи (засеоци: Мишковац, Његуле, Папрaтине, Патње, Поток)

2) Мицогос(т)/Миогос(т) (МиџогосЛТА, Руишта)

3) Мустеровићи (Долови, Мустеровићи)

б) Доњи Загарач

Села:

1) Билећа

2) Јабуке (Враге, Грломиле од гробовља, Катунина)
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3) Лазарев Крсбт) (Гропа, Драчица, Крсте, Почкаље, Шкале)

4) Маленза (Гробница, Љубичићи, Раткова Шума, Расаовића Обер, Мицо

госки Обер)

5) Плана (Билећа, Сук, Сукеза)

6) Поврхпољина (Љута Драча, Поток, Црна Страна)

Списак ојкoнима овдје је дат условно. Имена неких заселака захватају ата

ре два села, док их цио низ међу засеоцима није наведен, али ће бити дати с

грађом према азбучном реду, уз навођење података о томе шта представљају.

Такви су, нпр., ојкoними, који су данас у ствари микротопоними, типа: Гаурин

ДоДГаурин до, Игришта, Једноше!Једноши.Једношко Поље/Једношко поље,

УшеЉуше и сл. На територији доњозагарачке котлине (тзв. Једношко Поље) данас

се масовно подижу објекти становања, па се већ неки локалитети који предста

вљају земљишне потесе претварају у ојкoниме (нпр. Петровач, простор на сре

дини Поља, гдје се подиже, или је већ подигнут, цио низ кућа, слично је са

локалитетом Калина јама, такође у доњозагарачкој котлини и сл.). Због тога се

наши подаци о ојкoнимима не слажу не само са литературом него ни са стањем

од прије 30 година, да не говоримо о ранијем периоду.

2. Ми кро то по ни ми

Уситњеност земљишних посједа и конфигурација земљишта разлог су ве

ликом броју микротопонима. С друге стране, сличност земљишта и његових осо

бина (по изгледу, саставу, растињу, плодности и сл.) прузроковала је да се поја

вљују хомонимни називи, често не само на једној површини, већ и на већим

удаљеностима (случај са називима-појмовима: под, подина, присоје, страна и сл.

апелативи, али и микротопоними неапелативског постања).

Како смо већ казали, уз сваки микротопоним означаваћемо његов садржај.

То ћемо чинити скраћеницама: њ — њива, л — ливада, п — пашњак, з — забран,

р— разно (обично забран, ливада и неплодно земљиште), x — вода, в — вртача-до,

ш — шума, н — неплодно земљиште, ор — ороним. Уз сваки од микротопонима

назначена је и скраћеница села у којему је забиљежен.

Забиљежили смо у Загарачу сљедеће микротопониме (међу којима ће бити

и који ојкoним чије име носи и један или више микротопонима):

Алин дб, в, Миј Батрићевина, п, њ, Ђур

Алин ćенокос, з, ЛК Башовине, з, л, п, ПП

Асановаче, л, њ, Мал - Беговина, л, П, ЛК

Асановина, п, ПП Белове долине, ш, п, Миј

Бешин Уба/Бешинуба, н, з, в, заселак у ГЗ

Бавани, л, р, ПП —Ђур

Бардетићи, л, п, љ, ш, Ђур Бешин уба, х, Ђур

Басамаке, з, ЛК Билећа, село у Д3
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Бисачине/Бизачине, њ, п, н, Миј

Бјелоге, х, Миј

Блатишта, ш, н, Пл

Близанци, њ, п, ш, н, х, Миј

Близница/е, п, л, Миј

Бобија од Гарча, н, з, Ђур, Миј, Пп

Бобовиште, л, њ, ЛК

Богданова долина, ш, н, п, л, Мус

Богданови долови, в, Мус

Богојев дб, л, њ, Мал

Богезина лака, ш, н, п, Миј

Богетина лака, п, н, Миј

Божов лаз, ш, Ђур

Ббжöва главица, ш, њ, ор, Пл, Јаб

Божова долина, њ, п, з, Миј

Бојан, ш, н, з, Ђур

Бојановица, х, ш, п, з, Ђур, з, Пп

Бојина продб, ш, Миј

Бор, в, ЛК, али и на више др. мјеста у

забранима у брдовитим странама

Бостан, њ, Мус

Бостани, з, л, Мус

Бошково гумно, ш, Миј

Брајов крс, (с & ш), ш, Миј

Брајова шума, ш, н, Миј

Братушке рупе, ш, н, Миј

Брлачко присоје, з, Миј

Брестови под, њ, Миј

Брине, љ, н, ш, л, кућа, Миј

Буквице, њ, Миј

Букови лонци, ш, п, Миј

Булевине, ш, Миј

Булина рупа, х, р, ЛК

Булињача (= Булина рупа)

Буљерад, л, њ, п, куће, ЛК

Буљерацки Čбер, заселак у ЛК

Ваљин мрамбр, р, Мал

Ванске рупе, ш, п, Миј

Вањски крш, н, Миј

Велико купало Веље к, купалиште на р.

Сушици, ЛК

Веља главица, њ, п, Миј

Веља долина, њ, л, Пп

Веља зграда, л, њ, Пп, иначе — чест назив

обрадиве површине

Веља њива, њ, л, Пп

Веља пајтеза, ш, в, Миј

Веља улица, сеоски пут између Почкаља и

ЛК, кроз камењар

Вељи Гарач, планина по којој је Загарач

добио име

Вељидо, ш, п, Мус, Ђур, Мал, ЛК, и на др.

мјестима

Вељи крш, њ, п, на више мјеста

Вељи мрамбp, л, њ, Пл, Мал

Ветријеч/Ветријечи, в, ш, п, њ, Миј

Вигањ Вигања, њ, л, куће, Пп

Вигњишта, „ђе кућа попа Риста“, ЛК

Виле, ш, п, Миј, Пп

Вилин до, њ, в, Мус, з, Миј

Виногради, з, Мус, иначе на више мјеста у

Д3, 3, П, н

Висока, брдо западно од Пп, 3, Пп, Мал

Више воде, з, н, Мал, Пп, ЛК и др.

Више Ускора, ш, н, Ђур

Вишња, л, њ, з, ЛК

Вишњице, л, њ, Пп

Водине, х, Миј

Böтњак, л, п, Пп и на др. мј.

Враге, л, њ, ЛК, Мал, Јаб, заселак у Јаб

Врака, њ, ЛК

Вранине рупе, р, Миј

Вртијељке, з, „у врх Гарчића“, Пп

Вукајлова рупа, в, ЛК

Вуков крш, н, Мал

Вукова главица, н, ор, Јаб

Вукова гомила, н, Јаб, узвишење близу Ву

КОВe TЛаBИЦе

Вуков под, з, ЛК

Вукове рупе, ш, Јаб

Вуково кућиште, њ, н, Јаб, Миј

Вукојевина/е, л, њ, п, Јаб

Вукотача, ху зас. Љута Драча, Пп

Вуксанове рупе, ш, п, Миј

Вуксановина, з, Миј

Вуксаново гумно, њ, Миј

Вуксаново кућиште, з, Миј

Вуше, в. Уше
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Вучје рупе, з, Јаб, ЛК

Гарави под, ш, њ, п, Мус(„ту елиса нечесо

ви гаров“)

Гарач, планина по којој је Загарач добио

име (Вељи Г., Мали Г.)

Гарчеви, заједн. име за В. и М. Гарач

Гарчић, друго имезаМали Гарач. Чешће се

под тим појмом подразумијева вла

сништво забрана у Гарчићу, у Миј

Гашова пећина, н, Бил

Гаурин ДоДГаурин дб, заселак и парцеле у

Јаб -

Гњилава рупа, њ, п, ш, Миј

Говедарица, х („у обод, у Гарчић“)

Годањски поток, х, н, л, Јаб

Годна, х, Јаб („извор ка велика вода буде,

ка устане Годна“)

Гођене, з, ЛК, Пп

Голи бријег, з, ЛК

Голубиња, јама у страни Гарчића, Пп

Голубовине, з, ПП

Гомиле, н, кућа, Јаб

Гомиле/Громиле, з, н, Јаб

Горданин мрамбp, ш, н, њ, Мус

Горње Јелине рупе, ш, з, Миј

Горњи бор, в, у Гођенима, ЛК

Горњи Загарач, дио племена Зг

ГрабовТрабови обер, з, Пп

Грабова шума, ш, з, Јаб, Мал

Грабовина, н, ш, з, Јаб, Мал

Градина, главица у ЛК

Градиште, ш, п, x („има слив природни“),

Миј

Граова шума, з, њ, ш, ЛК

Граовиште, њ, п, л, на више мјеста у ЛК,

Мал, Јаб

Грлачка продб, ш, Пп, з, Миј

Грлачка страна/Грлачке стране, н, 3, Миј

Грлачки дб, Миј, Мус

Грлачке рупе, в, Мус

Грлачко присоје, з, п, Миј, Мус

Грљев кук, ор, Мал („све куновина, и она

наприје проћета, прозелени“)

Гробница, р, Пл, Бил

Гробова главица, п, Јаб

Гробље у Горњи Загарач, гробље

Гробље у Доњи Загарач, гробље

Гробовље, н, 3, п, Јаб

Громиле од гробовља (уп. Гомиле)

Гропа, заселак у ЛК, в, Мус

Гроцки крш, з, ЛК(према Гропа-гропски)

Грујина рупа, в, Ђур, њ, ЛК, Јаб

Губавица, њ, п, л, Миј

Гувно, л, Мал, чешћи назив парцела

Данка, л, њ, н, Пп, Мус

Двогpла, називи три воде —у ЛК, Јаб, Пп

Дебела шума, њ, з, Мал

Дебели под, њ, ш, Мал, њ, Миј

Демирача, н, каменица, Јаб

Демиров гроб, з, Јаб

Добра вода, x, ЛК, Јаб (1 хидроним)

Добрушница, њ, Миј

Добруштица, х, Ђур

До Ђуришића, ш, п, Мал, Миј

Долина, врло чест назив за обрадиво зе

мљиште, обично ниже од нивоа кућа на

ободу стране

Долине, чест назив обрадивог земљишта

даље од кућа, обично на нижем нивоу

ОД ЊИХ

Долови, заселак и катун међу Гарчевима,

припадају Миј, Мус, Ђур. Иначе, то је

чест назив за парцеле у каменитим

странама, обично у вртачама.

Долови Ћалетића, њ, ш, п, Мус

Доњи бавани, л, ПП

Доњи бор, в, у Гођенима, ЛК

Доњи дб, њ, л, п, Мус, Миј, Ђур

Доњи Загарач, јужни и југоисточни дио

племена Загарач

До под уба, л, њ, Ђур

Дочић, в, Мус, иначе чест назив за плодно

удубљење у камењару

Дочићи, ш, Ђур, иначечестназивза плодно

земљиште у камењару

Драчанов под, ш, л, Јаб

Драчица, заселак у ЛК

Дренова рупа, н, в, јама, ЛК, Јаб
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Дренови крш, страна у Пл

Дреново катуниште, з, Миј

Дрина, в. Ринтoг

Друшин дб, з, п, л, Ђур

Дубинићи, њ, л, Миј, заселак у Мал.

Дубови, ш, Ђур

Дубока катуништа, ш, њ, Ђур

Дубока страна, ш, з, Миј

Дубокача, л, ЛК

Дубоки дб, в, Мус, з, Мал

Дубрава, ш, ЛК, Мал

Дубравиште, л, п, њ, ЛК, p, Мус

Дуваниште/Дуваниште, л, њ, Мал

Дуга њива, л, њ, Мал

Дугачка долина, њ, Миј

Дурата продб, 3, Миј

Дуратова продб, ш, п, Пп

Дуткова шума, з, п, Пп

Ђиканов кршЂиканов Крш, заселак, з, н,

лк

Ђинчев дб, ш, н, п, Ђур

Ђинчевица, х, Ђур

Ђуревина, л, Пл

Ђурина дубрава, ш, з, л, њ, ЛК

Ђуричковићи, заселак у ГЗ

Ђурова рупа, л, з, в, ПП

Ђуровића главица, њ, н, Мус

Браков под, њ, л, п, Миј

Еренине рупе, з, Миј (= Јеринине рупе?)

Живаљевина, њ, п, Мал

Ждребања, њ, л, п, н, Мус

Ждребећа продб, з, н, Мус

Завала, ш, Ђур, Миј

Завале, њ, п, Ђур

Завалин дб, њ, л, ш, Миј

Загарач.“ Загарача (не Загарча), често је у

употреби и облик Нjд. Загараче. Назив

добијен према Гарач, село иза Гарча.

6 В. о овоме у раду наведеном у нап. 1.

Загонци, ш, л, њ, Миј

Загоров дб, в, њ, Пп

Замрштен, п, н, Миј

Зановетни обер, з, Мал

Запећке, ш, н, Ђур

Засеоцкањива, њ, п, з, Мус

Зграда, Л, њ, п, на више мјеста, уз сваку

кућу, апелатив— општи појам за обра

диво парче земље

Зграде Бећића, њ, л, Миј

Зграде Вешковића, в, Ђур

Зграде Дубинића, њ, п, Мал

Зграде у село, л, п, њ, Миј

Зечица, л, њ, Мал

Зечице, њ, Мал

Зинчевина, њ, Мал

Зоричина капавица, ш, Миј

Иванова гора, з, л, ЛК

Ивановелазине, з, Мус

Иванчев дб, ш, Ђур, з, Миј

Ивањци, з, Миј, ЛК

Ивова рупа, з, в. Ђур

Игришта/Игришта, з, Пп, Ђур

Илин дб, л, Пп

Испо(т) стране, ш, Ђур, з, Мал, Миј

Ичкерупе, л, в, з, ЛК

Ички дб, њ, ш, в, Мус

Јабуке, заселак у ДЗ

Јаворови лонци, ш, н, р, Миј

Јагњила, з, Пп

Јагњиле, л, њ, ПП

Јагњило, њ, н, Пп

Јагњилски обер, н, ш, ПП

Јагањски обер, з, н, ПП

Jáишин гроб, н, Ђур

Јамска страна, з, страна у ЛК ИЗнад

Почкаљске јаме

Јамско копито, л, њ, ЛК

Јанковина, л, ЛК

Јанковића рупа, ш, ЛК
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Јарчина продб, з, Мус (= Јачина?)

Јарчине продоли, ш, з, Мус

Јасенов крш, ш, н, Миј

Јасике, ш, з, Ђур, ПП

Јасиковина, њ, Миј

Јасиковица, р, Миј, њ, ш, в, Ђур

Јачина каменица, з, ПП

Јачине подине, п, ш, ПП

Јачине рупе, ш, н, Миј

Јашине долине, в, Миј

Јашине рупе, Миј

Једноше, друго име ДЗ у котлини

Једношко Поље!Једношко поље, равница у

ДЗ, котлина

Јеленб ждријело, з, Бил, Јаб

Јелине рупе, ш, н, њ, Мус

Јериња продб, ш, њ, Миј

Јераковица, х, Мус („вода у Гарчић“)

Јераков под, з, Мус

Јеринине рупе, ш, Миј

Јовановина, з, п, Ђур

Јовановића долина, л, њ, п, Мус

Кадијача, л, ш, п, Ђур, л, Мал

Кадин дб, з, н, Миј, њ, Мал

Кадин под, л, Мал

Кадинедолине, з, Миј („то је у Гарач већ“)

Кадино кућиште, ш, Миј -

Калина јама, л, њ, јама, Мал, Пп

Калуђеров дб, њ, п, ш, Ђур, з, Миј

Калуђерова главица, ор, Миј, Ђур

Каменица, н, x, ЛК

Камишево, з, л, ПП

Капура, з, ПП

Караманска рупа, л, Пп

Караманско гумно, з, н, ПП

Катунина, заселак у Јаб

Катуниште, њ, ш, Ђур

Кобилачка лака, ш, н, Миј

Кобиловина, л, ПП

Кобиљача, ор, х, Миј

Кобиљачки до, п, ш, Миј

Ковачица, л, њ, p, Ђур, Пп, Мал

Ковраг, њ, з, Мал

Кољашица, кривина на цести изнад ПП

Комуница, неплодно земљиште од око 10

km“ уз Јаб, Пл, Бил, испаша, гранична

између Зг, Комана и Бандића

Коњева шума, з, ш, Јаб

Коњско осбје, з, страна, Миј

Копиловица, ш, ор, Пп, Миј

Копилов дб, л, в, Миј, ПП

Копито, Л, ЛК

Коравац, брдо у ЛК

Корита, л, Мус, з, Мал

Котаринске рупе, ш, њ, п, Мус

Котлијеш Котлијеши, н, ЛК, Мал

Кострикова продб, л, з, н, Мус

Кошић, в, л, з, ЛК

Коштиљ, з, л, Миј

Кошћелаче, Л, њ, з, Мал

Крадња ждријела, ш, п, Мус

Крадња њива, п, ш, Миј, Мус

Крајње завале, њ, Миј

Кременаче, н, кућа, Мал

Криваче, п, Мал

Криви долови, њ, ш, Миј

Криви под, ш, п, Пп, з, л, Миј

Криви орах, л, ПП

Крижалине, ш, п, Ђур

Криљаче, п, Миј

Крљачин обер, з, Јаб

Крстаче, л, њ, Мус

Крсте, заселак у ЛК

Крстова продб, њ, л, п, Миј

Крушки дб, њ, п, Пп

Крушкови дб, л, в, Пп

Крш од Вишње, н, з, ЛК

Крш од Шкала, н, з, ЛК

Кубасица, њ, п, Миј

7. Једноше (дакле, не Једноши) данас обухвата само доњозагарачку котлину, што значи

да му не припадају ни сва доњозагарачка села (рецимо, Плана и Билећа). У употреби су називи:

Једноше, Једношко Поље, Једношко поље.
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Кукуријек, л, ЛК

Кунова главица, ш, Ђур

Кунова рупа, р, н, Миј

Куновача, ш, н, Ђур

Купало, купалиште на р. Сушици и зе

мљиште око њега, ЛК -

Куповица/е, л, њ, Пп

Кућишта, н, п, ш, Пп, иначе на више мјеста

се појављује ово име, обично у Нјд.

Ладина крушка, п, њ, л, Мус

Ладов дуб, з, ор, ЛК

Ладова продб, н, ЛК

Лазарев до, ш, п, њ, Јаб

Лазаревине, њ, л, ПП

Лазарев Крст), село у ДЗ

Лазарица, Х, ПП

Лазаричке рупе, ш, њ, Пп, Миј

Лазина, з, Пп

Лазине, з, н, ЛК

Лаке, ш, Јаб

Лакићевина, њ, л, Мал, ПП

Ламовач, л, њ, Мал

Ланиште, њ, п, Миј

Ласановица, ш, н, Миј

Лачине долине, л, њ, Ђур

Лашевине, л, з, ПП

Лашке долине, л, Ђур (Лулашке - ?)

Лашки поток, х, Ђур (Лулашки —?)

Ледине, з, ЛК, иначе чест назив за необра

диво земљиште ван камењара

Лера, х, Мус („има у Загреду друга Лера“),

Ђур

Лерине, ш, н, ПП

Лески обод, ш, п, Миј

Лећело, л, њ, Миј (уп. лећа), Пп

Лећинска рупа, њ, Миј, Мус

Ливада код Потока, л, ПП

Лијепа пољана, н, Миј

Лијесак, њ, Миј

Липе, ш, з, Пп

Липе Вујовића, ш, Пп

Липовац, њ, Мал

Липовача, л, Мал

Липоваче, ш, п, Мус, Мал

Липови дб, в, з, ПП

Липовица, 3, ш, Мус, Мал

Лиса, х, р. Мус

Лиса вpтача, њ, п, Мус

Литице, з, Пп

Лöзица/е, л, њ, на више мјеста у ДЗ

Лозница/е, л, њ, п, на више мјеста

Локањска главица, ш, н, Ђур, Миј

Локањ врт („једна подина, и на њега је био

локањ, ка уба, више Водина при

Гарчу“), Ђур, ПП

Локванврт, њ, Ђур, Пп

Локвице, њ, л, ЛК, Јаб

Лолина рупа, ш, р, ПП

Лöнци, ш, ЛК

Лонци из Јована, ш, Мус

Лбнци из Марка, камењар, Мус

Лöнчеви, ш, ЛК

Лубардишка главица, ш, з, Миј

Лубардишта, п, з, Миј

Лубардиште, з, ПП

Лулашки поток, Х, л, ЛК

Љеска продб, п, ш, ЛК, Миј

Љески дб, з, ЛК

Љески обер, з, ЛК

Љескова долина, з, ЛК

Љескова рупа, з, л, ЛК, њ, Миј

Љескови забран, з, ЛК

Љескови крш, з, н, ЛК

Љесково пландиште, з, Миј

Љубичићи, заселак, Мал

Љукова главица, њ, п, л, з, Јаб

Љуковићи, ш, Јаб, њ, п, Мал

Љута Драча, заселак у Пп

Љути дријен, з, ЛК

Магарчева рупа, н („ђе лисало магаре“),

ПП,

Магриве зграде, з, Мус

Магриве рупе, в, з, ЛК

Макљен, ш, њ, Миј

Макљенове долине, ш, њ, н, Мус

Мала долина, њ, л, п, ЛК, и на вишедругих

мјеста
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Мала каменица, л, ПП

Мала пајтеза, ш, Мус, Миј

Мала улица, улица кроз камењар (од Крста

до ЛК)

Маленза, село у ДЗ

Мали Гарач, op

Мали до, њ, л, Миј, иначе на више мјеста у

ГЗ

Малб купало, купалиште нар. Сушици,ЛК

Марђон, в. Мрђон, л, њ, з, Пп

Марина долина, њ, ш, п, Миј

Марине долине, л, Миј

Марков дб, ш, л, њ, Пп

Марков под, п, Мус, Миј

Маркове рупе, п, њ, Миј

Марково копито, вир на р. Сушици и окол

но земљиште, ЛК

Марова рупа, р, Мал

Маројево осбје, ш, н, Мал

Марчинов под, п, Мус

Матанова брда, ш, Миј

Матанова греда, ш, Пп

Матанова продб, з, ш, њ, Миј

Машов понор, л, њ, Мал

Међедача, з, п, Пп

Међице, зас. у Јаб

Међу Гарчевима (= Долови), р, ГЗ

Мииогбс(т)/Миогос(т), село у ГЗ

Мииогоски Čбер, зас, у Мал

Миленковица, ш, њ, п, Мус

Миљевић-обер, з, Мус

Милов обер, з, Мус

Миошићи, л, ЛК

Марковина, ш, п, ЛК

Митрач, н, x, ЛК, Јаб

Митровића продб, з, Мус

Мићанкине рупе, ш, Миј

Мишељинајама, ш, п, Миј

Мишковац, л, њ, ПП

Млаке, л, њ, ЛК (поред р. Сушице)

Млачице, л, њ, ЛК

Модулишта, р, Миј („у бобију од Гарча“)

Мостина/е, л, њ, купалиште на р. Сушици,

газ, ЛК

Мостовача, л, њ, п, Мал

Мpвашева греда, ш, Миј

Мрђон, ш, њ, з, Пп (уп. Марђон, исти мктп.)

Мргудова зграда, п, л, Миј

Мргудов дб, п, до, р, Миј, Мус

Мркуљак, з, Мус

Мрљан, н, Мус

Мрљани, њ, ш, Мус

Мрљанске долине, њ, з, Мус

Мрњанске долине, њ, з, Мус (уп. Мрљан

ске долине)

Мртвило, ш, п, њ, Миј

Мулино, з, Пп

Муње ждријело, н, Пл

Мурвице, л, Пп

Мустеровића камењар, н, Мус

Мустеровићи, село у ГЗ

Мустерска лака, њ, ш, Мус

Мустерски до, њ, в, Мус, з, Миј

Мустовача, л, п, ЛК

Мусурска лака, р, Миј

Николина главица, з, Јаб

Николине Лазине, в, з, Ђур, З, Јаб

Новаков дб, в, ПП

Новаков обер, з, Пп

Новб почијевало почивало, њ, ш, Мус

Ногаља, л, њ, Пп („ушће от Потока“)

Његановица, ш, п, Мал, њ, Миј

Његуле, зас. у Ђур

Čбер, н, Пп, на више мјеста и у другим

ССЛИМА.

Обзови каМ, Н, ПП

Čбод, н, 3, ПП

Обор, з, Пп, иначе— означава и двориште

куће или штале

Овсине, њ, Пп

Ограђе, з, Мал

Озидача, л, њ, в, ЛК

Озидаче, н, ЛК

Озови кам, р, Јаб

Око Криваче, ш, њ, Мал

Околишта/Околишта, ш, п, Мус
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Окрајак, л, Пп, иначе означава крај њиве,

или мали дио обрадиве површине

Окрајница, л, Пп

Округлaче, њ, Мал, ш, н, Миј

Окућница, л, Пп, иначе дио земљишта

(„који припада кући, то е било за врије

ме задруге“)

Опсење, л, ш, њ, Пп

Опсине, Л, ПП

Орахова лака, ш, Миј, Мус

Орахова продб, ш, њ, з, Мус

Орахове продоли, Мус

Орашка њива, л, ПП

Осташ, ор, Јаб („то је и посеок један у

Јабуке“)

Осташка рупа, њ, Јаб

Осташки долови, в, Јаб

Осијек, з, њ, Мал

Осбје, дио М. Гарча, и на више мјеста

Ошида главица, п, ор, Миј

Павловина, њ, ЛК

Палагpине, њ, л, ЛК, Мал

Палачиште, л, њ, вин, ЛК, Мал, ПП

Папрат, з, Ђур, ПП

Папрaтине, зас, у Ђур

Пасака, њ, л, з, ЛК, Пп

Паса рупа, њ, п, н, ЛК, њ, н, Миј

Патањски до, в, з, Мус

Патње, зас. у Ђур

Пејанске лазине, ш, Миј

Пеленпер, њ, н, ЛК

Перковине, њ, л, Пп

Перова плоча, з, Пп („испаша у Гарчић“)

Петриђон, н, Пп („литица код литица од

Липа“)

Петрићевина, л, њ, Ђур, и зас, у ГЗ

Петрова каменица, з, ЛК

Петровач,“ котлина у ДЗ

Петровина, л, њ, Мал

Петровић-крш, ЛК („у Осоје“)

Петрово гумно, x („у Гарач“)

Пећинска рупа, ш, н, ЛК

Пећина, ш, ЛК („и греда на џаду“).

Пећине, 3, ЛК

Пиљенуша, л, з, Пп („вели се: Ка проћета

праска у Пиљенушу“)

Питома Лоза/лоза, зас. у Пл, з, Јаб

Пјешивачка рупа, в, ЛК

Пјешивачка рудина, з, н, ЛК („од Јамскога

Копита до Уша“) -

Плана, ори село у ДЗ, на граници са Бјело

павлићима, уз р. Сушицу

Пландиште/Пландиште, ЛК

Плауљина шума, п, Пп

Плоча, њ, л, ЛК

Плоче, п, њ, Ђур

Плочице, з, њ, Ђур

Повржин дб, ш, њ, в, Миј

Поврхпољина, село у ДЗ

Под, њ, л, Пп, ЛК, иначе — чешћи микро

топоним у ГЗ и ДЗ

Под Велишине, њ, Мал

Подине, Л, њ, Мус

Под Леру, Л, њ, ПП

Под Мииогбс, њ, л, ш, Мус

Поднопољина, равни дио ДЗ, јужно од

Драчице, тј. средине Поља

Подоље, л, њ, ЛК, иначе — чест микрото

поним (означава ниже, обрадиве

површине у Једношком Пољу)

Подорак, њ, л, Пп, ЛК, Мал, Јаб, Миј

Подријен, њ, Миј

Подски крш, н, Мус

Под страну, з, Мал, иначе — више пута

(назив за земљиште испод стране)

Под трешње, л, њ, ЛК („у Ћерете“)

8. Петровач је у почетку био локалитет гдје је била црква Св. Петра. Појам се ширио

толико да је послије Другог свјетског рата обухватао територију оба Загарача и сусједних Бан

дића, као МНО (тј. општина) Петровач. Данас Мјесна заједница и Мјесна канцеларија Петровач

обухватају само Доњи Загарач.
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Пожиок, п, ш, з, Мал

Пожиоке, р, Мал

Поздеровине, ш, п, н, Мал, њ, Ђур

Покрајводина, л, њ, Мал

Покрајнице, њ, Јаб („код моста на

Међицу“)

Полачиште, Л, њ, Мал, ЛК, ПП

Пољане, п, ЛК, Л, њ, Мал

Поље,“ равница у ДЗ

Понор, најнижи дјелови у доњозагарачкој

котлини, на више мјеста у ЛК, Пп, Мал,

Јаб

Поноре, л, њ, Пп

Понори, њ, Пп

Попове греде, н, куће, ЛК

Поткутњица, л, п, ЛК, иначе— чест микро

ТОПОНИМ

Поток, вододерина у Ђур и Пп, за вријеме

јачих киша постаје поток, по њему се

тако зове зас. у Пп, и земљиште на тој

површини

Потоци, р, ПП

Почиваљска продб, з, Мус

Почиоке, л, Мал

Почкаље, равница на граници ДЗ и Бјело

павлића, уз р. Сушицу, ЛК

Почкаљска/Почаљска јама, х у Почкаљу,

јама, ЛК

Прделековине, л, њ, ЛК

Прибој, п, ш, Ђур

Присоје, з, ЛК, Пп, иначе чест назив, име

нује страну окренуту кjугу

Присбј, ш, з, Пп

Присојска продб, з, ЛК, Мал, Ђур

Продбиз Раича, н, Мус

Продбли, з, Мал

Просена вода, х, Мус

Просена зграда, в, Мус

Просена продб, њ, з, Мус

Просина/Просина, п, з, Мус

Прошевине, њ, л, Мус

Прошња, л, Мус

Радашиновица, з, Пп, Ђур, ш, Пп

Радева кућица, њ, Пп

Радин дб, в, Ђур

Радни до, в, Ђур

Радов дб, в, Мус

Радов орах, л, њ, ш, Мус

Радова продб, њ, п, Мус
-

Радулова зграда, ш, Миј, п, ш, њ, Ђур

Рађенова зграда, њ, п, Миј

Рађенова њива, њ, з, Миј

Разбој, л, Пп, р, Мал

Разбојина, п, л, ПП

Разбојна, р, Мус

Разбојна, з, л, њ, п, ПП

Раздоља, з, п, ш, Мус

Раков под, њ, ш, л, Миј

Раичева долина, л, Мус („двије — једна

више друге)
-

Раичев дб, з, Мус, н, Ђур, њ, Јаб

Раичевина, л, Мус

Раичево кућиште, н, Јаб

Рамов катун, п, л, Јаб

РасаовЉРасов обер, зас, у Мал

Раснички крш, ш, Миј

Расојев обер, н, Мал

Растина, з, Миј

Раткова шума, з, Јаб, ш, Ђур

Раткове пољане, њ, Јаб

Ратково ждријело, ш, п, Јаб

Ратова шума, з, Мал

Рашковаче, п, з, Мус

Pђина, в, њ, ПП

Pђина продб, з, н, Пп („у Гарчић“)

Pинтог, дио Потока у Пп, некадашња водо

дерина („нека/т/се звало Дрина, јер је

вазде врела вода“)

Рисома долина, њ, п, Миј

Рогајски крш, њ, н, кућа, Мус

Pöтина, л, ПП

* Ријеч је о Једношком Пољу, дакле равном дијелу Доњег Загарача, тј. о називу који је

већ добио ојкoнимску вриједност.
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Ружина долина, њ, л, Мус

Рујеви кам, ш, Мал

Рујишта, зас, у Миј

Рупа, њ, в, ЛК, иначе— на више мјеста то

означава њиву у удубљењу

Рупа у Гроцки крш, в, ЛК

Рупа на Мали до, њ, Миј

Рупа под гредом, њ, ш, Мус

Рупа под Крш, ш, Мус

Рупа Филиповића, њ, л, Пп

Рупе Јанковића, њ, ЛК

Рупе у Гарчић, ш, з, Пп

Рупезе, вртаче, њ и пуЛК

Рупице, њ, ЛК

Сађавац, орна граници између ДЗ, Комана

и Бандића

Симова продб, п, Мус

Синталија, Х, Мус

Синталије, ш, з, Миј („вала, шума око ње

велика, има мало земљишта“)

Скочка страна, з, Мус

Слачица, л, ЛК, ПП

Слијепчев дб, в, Јаб

Смоквица, л, ЛК

Спаова рупа, ш, п, Мус

Станина долина, ш, п, ЛК

Станојеве рупе, њ, п, ЛК

Стара вода, х, л, ПП

Старе долине, њ, в, Пп

Стари крши, н, ПП

Стојановина, л, Јаб

Стојановића ливаде, л, Јаб

Стражица, узв. у камењаруу Гођенима,ЛК

Страна, з, ЛК, Мал, Пп, иначе се овако

често називају забрани у странама брда
wм

Стрмац, з, н, Миј

Стpмачке алуге, з, н, Миј

Стрменаче, зас, у Мал

Стpмчеви, ш, п, Миј

Суви поток, поток Почкаљске јаме, ЛК

Сук, зас, у Пл, ор

Сука, ш, н, Миј

Сукеза, зас. у Пл

Čеверовина, з, Ђур

Čедник, н, Пп, Ђур

Čенокос,“ неколика забрана у ДЗ и ГЗ

Čенокоски дријен, л, Мал

Čенокоски обер, н, Мал

Čенокоша, л, Пп, ЛК (в. нап. уз Čенокос)

Татановица, н, Миј

Тврда лака, з, Ђур

Тврде рупе, ш, Ђур

Тврди обер, з, Мус

Тврдош, з, н, камењар, Миј

Томболача, л, њ, Пп („тунје Шута Ћеткова

изгорела, па се вели: изгорела ка Шута

у Томболачу“)

Топована“ („дио имања попа Риста“), ЛК

Торијун, кривина на путу Д3—ГЗ

Торине, з, ПП

Трипков дб, л, Њ, Ђур

Тришин дб, њ, Пп

Тришине долине, з, куће, ПП

Трнове, з, Пп („пашњак више Лазарице у

Гарчић“)

Трнове рупе, њ, ш, л, з, р, ЛК

Трнови, п, з, Ђур, з, њ, ПП

Трновице, з, Ђур

Трњински крш, 3, њ. р, Миј

Трњишки крш, з, њ, p, Миј (в. Трњински

крш)

19 Појам лексеме сенокос у Загарачу више није везан за земљу са које се коси сијено

(тј. ливаду), већ најчешће означава прикрајак плодног земљишта на којему је дрвеће, најчешће

шибље (јасена, дивљег нара — шипка, како се овдје нар назива, и сл.).

11 То је земљиште на путу Даниловград-Чево, у ЛК, истакнуто и погодно за осматрање

кретања војске. Према казивању старих Загарчана, ту су у Првом свјетском рату били поста

вљени аустријски топови. Одатле је био врло добар преглед територије Доњег Загарача и Бан

дића.
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Турчиновица, ш, п, Пп, ш, Миј

Ћепурска главица, н, Јаб

Ћерети, з, ш, ЛК, некада и зас.

Ћуков крш, л, п, њ, Ђур

Ћуковине, њ, Ђур

Ћумове рупе, ш, п, Ђур

Уба (в. Бешин уба)

Удрагова лака, њ, п, л, двориште у Пп, з,

Миј

Удраговина, л, п, н, Миј

Ујна главица, њ, ш, п, Миј

Улица,“ сеоска улица у ЛК, Пп, Мал, Јаб

(уп. Веља, Мала, Црнијенска)

Уричевица, њ, Миј

Ускор, р, з, Ђур

Успутњица, њ, ш, Ђур

Уше, ш, зу Гарчићу, ЛК, Пп (уп. Вуше)

Царина, њ, л, ЛК, Пп

Царева рупа, в, Мус

Цариграцка рупа, ш, п, Мус

Цер, њ, п, ЛК („у Трнове рупе“)

Церове рупе, њ, п, ш, ЛК

Церови под, з, Пп

Цицмановица, х, Миј

Цицмановице, њ, з, н, Миј

Цмиљановица, ш, Миј

Црвена рупа, њ, Мус

Црвенача, њ, п, ш, Мус

Црвени до, њ, ш, Мал

Црвеница, њ, н, Мус

Цревуље, з, п, Пп („у Гарчић“)

Црква Св. Јована, ГЗ

Црква Св. Неђеље, Миј

Црква Св. Симеуна, ДЗ

Црква Св. Николе, Пп

Црквине/Црковине, њ, л, ЛК, Пп

Црквински обер, н, Миј

Црквиште, л, њ, Пп, ЛК, Мал

Црковнб, л, њ, Пп, ЛК(супстантивизовано)

Шрна Страна, зас, и ору ПП

Црнијенска улица, сеоска улица између

Међице и Јабука, Јаб

Челински крш, н, Пп, Ђур

Чендеровине, л, н, Мал

Шабовине, л, њ, ЛК, Пп

Шабова лака, п, н, Мус

Шеничине, л, Пп

Шеничишта, л, њ, Пп

Шипак, л, з, Мал, н, Пп

Шипковач, л, ПП

Шкале, зас, у ЛК

Шкале Ивановића, дио зас. Шкале

Шкамац, x, њ, л, p, Пп

Шкољ, н, ЛК („на Драчицу“)

Шкрбине, н, ор, Јаб

Штипавичина шума, з, ш, Пп

Шћепанова подина, л, њ, Миј

Шума, н, 3, ПП

Шуњата главица, з, ш, ор, Ђур

Анализом наведених топонима долазимо до закључка да се према начину

постанка, тј. према поријеклу јавља неколико група њих: топоними добијени пре

ма апелативу, топоними добијени на основу имена биљака или животиња, топо

ними добијени на основу антропонима, а за не мали број њих се може рећи да

имају даљу, понекад нејасну и „скривену“ мотивацију.

“ Лексема улица овдје означава сеоски пут са обје стране ограђен живицом, тј. драчом,

шипковином или сл. Најчешће су то живе ограде.
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1. Топоними апелативског поријекла, међу њима нарочито микротопоними,

бројни су и врло разноврсни. Најчешће је назив дат према особини или изгледу

земљишта, а понекад према радњи која је вршена на одређеном терену. Неријетко

је име у вези са другим топонимом, или је пак асоцијативног карактера и сл. У

основи топонима овог типа је најчешће именица, а затим придјев или глагол,

веома ријетко прилог или предлог (код вишечланих назива). Понекад је сам апе

латив микротопоним (нпр. Басамаке, Близанци, Близнице, Виле, Вигањ, Воћњак,

Гувно, Долина и сл.), али је апелатив најчешће основа микротопонима, а пун

назив је добијен морфолошком доградњом — префиксима, суфиксима и сл., pe

цимо Гарач (гар + ан), Загарач (за + гар + aч), Млачице (млак + ица), Озидача

(o + зид - a + ти, тј. о + зид + aча) итд.

2. Топоними фитонимског поријекла такође су бројни, и обухватају велики

број локалитета, односно биљака чија су имена у основи микротопонима. Ријетко

се име добија према травама, чешће према дрвенастим или зељастим биљкама,

које се гаје као воће или поврће, односно које расту као самоникле. И овдје, као

и код топонима апелативског поријекла, појављује се више категорија назива:

или је то, просто, име биљке (Буквице, дем, од буква, Вишња, Јасика, Мурвице,

Макљен, Смоквице итд.), или нека изведена ријеч с именом биљке у основи,

односно дијелу основе (Граовиште, Јасиковица, Трновице, Шеничине и сл.), или

присвојни придјев од биљке и уз њега одређење изгледа земљишта (Дренова рупа,

Љескова продо, Орахова лака, Просена продо, Трњински крш, Церове рупе итд.),

или пак име биљке испред којега је именица или придјев којим се то име одређује

(Крш од Вишње, Љута Драча, Питома Лоза, Подријен, Čенокоски дријен итд.).

3. Топоними зоонимског поријекла нијесу бројни, или не макар у обиму у

којем се јављају топоними фитонимског поријекла. У саставу имена овог типа

налазимо чешће имена дивљих животиња или птица него имена домаћих живо

тиња, водоземаца или гмизаваца. Такви топоними овдје су: Бизачине (према биза

— кучка), Вранине рупе, Вучје рупе, Говедарица, Голубиња, Јелење ждријело,

Магарчева рупа, Међедача, Паса рупа, Пасака, Ћуков крш и сл.

4. Топоними антропонимског поријекла бројни су и има их неколико ти

пова: 1) топоними настали на основу личног имена, 2) топоними настали на осно

ву презимена, 3) топоними настали од антропонима добијених по занимању, зва

њу или професији:

1) Код топонима насталих на основу личног имена имамо неколике кате

горије грађења:

а) Лично име у основи и суфикс као наставак (Асовина, Батрићевина, Ву

којевине, Демирача, Ђуревина, Живаљевина, Ивањци, Јанковина, Лакићевина,

Мирковина, Павловина, Петрићевина, Петровач, Радашиновица, Раичевина, Сто

јановина, Цицмановица, Шабовине итд.). Свуда је, заправо, топонимска основа

лично име, а наставци су разноврсни, најчешћи су: -ина и -ица, а затим -ци, -ац,

-ач/е итд.
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б) Лично име у посесивној форми а иза њега обично апелатив: Алини до

лови, Белова долина, Богданови долови, Божова главица, Ваљин мрамор, Вуков

крш, Горданин мрамор, Грујина рупа, Дуратова продо, Дуткова шума, Ђурина

дубрава, Иванова гора, Јачине подине, Копилов (?) до, Крстова продо, Лазарев

до, Ладов дуб, Марина долина, Новаков обер, Раков под, Рамов катун, Симова

продо, Тришине долине, Шћепанова подина итд.

в) Изузетно, налазимо и микротопониме који су у ствари лично име: Бојан,

Данка.

г) Посебну категорију чине топоними типа апелатив + конструкција абла

тивни генитив са предлогом из од личног имена: Долина из Новке, Ливада из

Јована. Ови називи су формирани према изнесеној формули, на основу ранијег

власништва над њима. Такве називе они дуго задржавају и послије промјене вла

сника, тј. послије куповине, без обзира на то колико је ново име локалитета шире

познато. Међутим, оваква имена не остају трајно (и ми их нијесмо биљежили на

терену).

2) Код топонима насталих према презимену такође имамо неколике кате

горије:

a) Апелатив испред генитива сингулара презимена: До Ђуришића, Зграде

Бећића, Рупе Јанковића и сл.

б) Презиме — у генитиву сингулара, понекад у номинативу синг., и иза

њега апелатив: Ђуровића главица, Јанковића рупа, Јовановића долина, Миљевић

(!) обер, Мировића продо, Мустеровића камењар итд.

в) Топоним једнак по форми презимену: Љубичићи, Љуковићи, Миошићи,

како се види — све у плуралу.

г) Посебну групу из ове категорије чине топоними типа: Мустерска лака,

Мустерски до, Пејанске лазине. Ови називи показују припадност, али не личном

имену или презимену, већ селу, засеоку или групи кућа.

3) Топоними настали према занимању, звању, професији, положају и сл.:

Кадијача, Кадин до, Калуђеров до, Попова греда и др. Према тумачењу аутен

тичних информатора, само микротопоним Попова греда, из ове групе, у вези је

са занимањем (ријеч је о стијени са које се стропоштао неки поп), док су остали

настали по надимку (Калуђер односно Кадија), али — ти надимци су постали по

звању односно положају.

5. Топоними са „скривеном“ мотивацијом у нашој грађи чине групу ед

осамдесетак имена. Наводимо само нека од њих. Билећа, Буљерад, Ветријеч, Га

урин до, Годна, Грлачки до, Добруштица, Ички до, Котлијеш, Лера, Маленза,

Митрач, Осташ, Палагpине, Пеленпер, Пиљенуша, Пожиоке, Ринтег, Синталија,

Сук, Татановица, Торијун, Ћерети, Шкамац и др. Међу наведеним топонимима,

и другима из нашег списка, има их не мало који су у литератури објашњени,

некима је мотивација „провидна“ (очито је да су неки настали од антропонима).

Међутим, свакако има разлога за тражење етимологије свих топонима овога типа,
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без обзира на то да ли су они у литератури растумачени или не, рекло би се да

на овом терену има не мало асоцијативних назива. Зато у тражењу значења по

некад помогне и легенда, и анегдота, и предање. Истина, усмена традиција

најчешће иде далеко од правог „извора“ значења, али је не треба увијек ни од

бацивати.

Ми се, међутим, овдје нећемо задржавати на етимологијама грађе коју смо

дали, а очито је да међу њима има много интересантних (не само са лингви

стичког становишта) и не мало оних које би истраживача одводиле у далеку

прошлост. -

3. Антроп он и ми

Антропонимијска грађа коју дајемо обухвата:

1) презимена у Загарачу, укључујући и „ужа“, тј. презимена група породица

у оквиру ширег презимена, која су понекад и презимена-надимци, тј. тзв. секун

дарна презимена;

2) лична имена — мушка и женска,

3) надимци — мушки и женски,

4) хипокористици — мушки и женски.

Презиме у Загарачу је патронимијског поријекла, и свакако није старијег

постања (не би се рекло да има старијих од 17. вијека, а већина је с краја 19. и

с почетка 20. вијека). Посредним закључивањем вјероватно би се дошло до

убјеђења да је свега неколико презимена на овом подручју старије од 19. вијека.

Писаних извора који би то потврђивали, или негирали, нажалост, нема. Према

подацима Ј. Ердељановића (уп. Стара Црна Гора, СЕЗб ХХХIХ, Насеља и по

рекло становништва, књ. 24, Београд 1926) почетком 20. вијека стање презимена

у Загарачу било је нешто другачије од података из наше грађе. Ердељановић,

наиме, наводи старија презимена, али и нека млађа од којих су се тек у његово

доба (овај крај он је испитивао 1910. и 1911. године) почела формирати нова (уп.

презиме Радмановић,“ којега данас нема, и низ презимена насталих од њега).

Презиме као патронимијска категорија, међутим, овдје је, изгледа, живјело

знатно раније. Но, то није устаљено, породично презиме, већ остатак тзв. очин

ства (уп. руско отчество), тј. презиме по оцу, које се односи само на мушке

потомке, а у Загарачу и данас живи (истина — углавном се односи на старије

генерације). Тако овдје имамо: Андрија Бајовић (Андрија Бајов Велимировић),

Јован Ђуришић (Јован Ђуришин Ћупић), Ђуро Ристовић (Ђуро Ристов Кековић),

Машо Тиодоровић (Машо Тиодоров Ћупић), Јовица Јолетић (Јовица Јолетин

Ћупић), Милош Савељић (Милош Савељин Пешић), Симо Миловановић (Симо

13 Према саопштењу колеге С. Стијовића, Радмановића је било у Ратишу, селу на под

ручју данашње дечанске општине. Колега Стијовић није провјеравао је ли у овом случају ријеч

о Радмановићима из Загарача.
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Милованов Шћепановић), Илија Ћетковић (Илија Ћетков Шћепановић) итд. Исти

на, у периоду послије Другог свјетског рата скоро паралелно са презименом-очин

ством јавља се и придјевско именовање: Андрија Бајов, Јован Ђуришин, Милош

Савељин, Илија Ћетков итд. Данас је, заправо, мало живих људи који се именују

према очинству, а све више се јавља име и присвојни придјев од имена оца. По

презимену именовања су изузетно ријетка: једино у службеним односима, или

приликом разговора са непознатим људима, тј. људима који нијесу са овог под

ручја (из Загарача). Очинство се ријетко јавља данас код људи млађих од 50

ГОДИНа.

Број породица-домаћинстава према презименима врло је услован, јер иста

кућа (како се овдје каже: оџак, огњиште) данас има више домаћинстава, односно

— по једним критеријумима (пореским или сл.) има један број, а по другима —

други. Зато и податке о том броју уз поједина презимена треба узимати са ре

зервом, дијелом чак и оне који се односе на 1939. годину (када се домаћинство

углавном изједначавало са кућом — објектом за становање).

а. Презимена

Беговић — презиме 5 породица. По предању су од Радмана из Братoножића. Славе

Петковдан, а друга им је слава (прислужбица) Никољдан, стара слава свих

Радмановића у Загарачу.

Богетић — секундарно презиме дијела Ђуричковића.

Буљовић — секундарно презиме десетак породица Шћепановић (уп. мушко име

Буљo).

Васиљевић — сек, презиме неколико породица Ђуричковић.

Велимировић — презиме тридесетак домаћинстава у Д. Загарачу. Поријеклом Рад

мановићи. Слава Петковдан, друга слава Никољдан.

Весковић — сек. презиме дијела Ђуричковића.

Вешковић — сек. презиме дијела Ђуричковића.

Вујовић — презиме 12 домаћинстава. Поријеклом Радмановићи. Слава Петковдан,

друга слава Никољдан.

Вуковић — сек. п. „езиме дијела Ђуричковића.

Вукотић — једна породица, досељена из Чева између два рата.

Вуксановић — сек. презиме неколико породица Ђуричковића.

Вучинић — сек. презиме неколико породица Ђуричковића.

Грујичић — презиме 9 породица, старинаца у Загарачу. Слава Јовањдан (јесењи).

Дарић — презиме једне породице, досељене са Цетиња крајем Првог свјетског

рата. Слава Петковдан, друга слава Никољдан („уклопљени“ у Радмано

виће).
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Драговић — презиме три породице (из круга шире породице Ђуричковић). По

предању, то су најстарији становници Загарача. Слава Госпођиндан, друга

слава Јовањдан.

Дубинић — секундарно презиме породице Јовановић.
|-

Дубрављани — шире презиме Пешића, Николића, Вујовића и Радоњића у Д. За

гарачу.

Дудељић/Дудеља — презиме-надимак (са пејор. призвуком) четири породице

Ћупића (надимак је, изгледа, у вези са инструментом дудук).

Ђикановић — сек, презиме десетак породица Шћепановић у Лазареву Крсту.

Ђурић — шире презиме већег броја Доњозагарчана који су од Радмана. Родо

начелник Ђура. Ово презиме данас нико не носи.

Ђуричковић — презиме двадесетак домаћинстава. По предању — најстарији ста

новници, и најстарије презиме у Загарачу. Дијеле се на десетак мањих брат

става. Слава Госпођиндан, друга слава Јовањдан. Највише их има у Г. За

гарачу (посебно у селу Ђуричковићи), али их има и у Д. Загарачу.

Ђуришић — презиме 6 породица у Д. Загарачу. По предању су старинци. Слава

Јовањдан.

Ђуровић — сек, презиме двије породице Ђуричковића у Мустеровићима.

Живаљевић — сек. презиме двије породице Ђуричковића, једне Велимировића и

једне Шћепановића (уп. м. име Живаљ).

Завишић — секундарно презиме три породице Радоњића у Г. Загарачу.

Звиздић/Звизда — презиме-надимак једном дијелу породице Лакићевић (уп. Зви

зда — брдо на Медуну у Кучима, Ј. Ердељановић, Стара Црна Гора, 811).

Зићановић/Зићеновић — сек. презиме неколико породица Стаматовића.

Ибровић — сек. презиме неколике породице Стаматовић.

Ивановић — презиме једне породице у Плани (Д. Загарач). Доселила се у овом

вијеку из цетињског краја.

Ивановић — сек. презиме неколико породица Шћепановић у ЛК.

Ичевић — презиме 4 породице. По предању су од Радмана. Слава Петковдан,

друга слава Никољдан.

Јанковић — презиме 6 домаћинстава у Д. Загарачу. По предању су Радмановићи

из Братoножића. Слава Петковдан, друга слава Никољдан.

Јовановић — презиме 15-так домаћинстава старе загарачке породице. Слава Пет

ковдан, друга слава Никољдан (обје преузете од Радмановића).
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Jбвöвић — презиме 20-так породица у Д. Загарачу. Старинци су у Загарачу, прем

да их неки вежу за Радмана као родоначелника већине Загарчана. Слава

Јовањдан.

Кадија — презиме-надимак трима породицама Ђуришића у Д. Загарачу.

Караман — презиме-надимак неколико породица Радоњића у Д. Загарачу.

Кековић — презиме десетак породица старосједјелаца Загарача. Слава Јовањдан,

друга слава Никољдан.

Кемић/Кема — презиме-надимак једне породице Велимировић.

Кибиловић — презиме изумрлих старинаца у Загарачу.

Кикетић — секундарно презиме неколике породице Оташевића.

Лазаревић — презиме 3 породице у Д. Загарачу. Поријеклом од Радмана из Бра

тоножића. Слава Петковдан, друга слава Никољдан. По једној верзији пре

дања су старосједиоци Загарача.

Лакићевић — презиме неколико породица у Д. Загарачу (Плана). Старосједиоци.

Слава Јовањдан. Према једној верзији предања — они су Радмановићи.

Мазгаловић — презиме-надимак породице Николић.

Макалица/Макалице — презиме-надимак неколике породице Ћупић.

Марковић — презиме 6 породица у Г. Загарачу (Мустеровићи). Једно предање

каже да су старинци а друго да су од Радмана из Братoножића. Слава

Петковдан.

Милошевић — сек. презиме (шире) које обухвата по неколико породица Вујовића

и Стаматовића.

Мраковић — презиме десетак породица у Д. Загарачу. По предању су Радмано

вићи. Слава Петковдан, друга слава Никољдан.

Мујовић — сек, презиме 15-так породица Ћупић и 3 породице Вујовић (нијесу

од заједничког претка).

Мустеровић — презиме заједничко за неколико породица: Грујичић, Марковић и

Стојановић. Данас то презиме нико не носи.

Николић — презиме 20-так породица у Д. Загарачу. По предању, Николићи су

од Радмана. Слава Петковдан, друга слава Никољдан.

Новаковић — секундарно презиме четири породице Шћепановић и двије породице

Ћупић у Д. Загарачу (Лазарев Крст).

Čташевић — презиме двадесетак породица у Д. Загарачу. По предању, Оташевићи

су од Радмана. Слава Петковдан, друга слава Никољдан.
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Пешић — презиме двадесетак породица у Д. Загарачу. Поријеклом су Радмано

вићи из Братoножића. Слава Петковдан, друга слава Никољдан.

Пешовић — шире презиме Мраковића, Јанковића и Лазаревића у Д. Загарачу.

Пуровић — секундарно презиме 15-так породица Ђуричковић.

Радмановић — шире презиме највећег броја Загарчана: Беговића, Велимировића,

Пешића, Стаматовића, Ћупића, Шћепановића и др. Родоначелник Радман

дошао је у Загарач с Пелева Бријега у Братoножићима, негдје крајем 16.

или почетком 17. вијека (нема историјских података о томе). Данас ово

презиме не носи нико. Заједничка слава свим Радмановићима била је Ни

КОЉДан.

Радоњић — презиме 10-так породица. Према предању, они су од Радмана. Слава

Петковдан, друга слава Никољдан. Има их и у Г. и у Д. Загарачу.

Радуловић — презиме двије породице у Д. Загарачу, досељене из Комана. Слава

Аранђеловдан.

Раичевић — презиме 6 домаћинстава. Старинци у Загарачу. Слава Јовањдан.

Рамовић — раније презиме једног домаћинства у Загарачу. Посљедњи потомак

по мушкој линији умро прије 50 г. Поријеклом су Радмановићи. Слава

Петковдан, друга слава Никољдан.

Рас(л)аовић — сек. презиме једног броја породица Ђуричковић.

Стаматовић — презиме 27 домаћинстава, поријеклом Радмановићи. Слава Пет

ковдан, друга слава Никољдан.

Стојановић — презиме четири породице у Д. Загарачу. Старинци. Слава Јовањдан.

Тодоровић — старије презиме једног броја породица у Мустеровићима.

Треске — презиме-надимак једног дијела породице Вујовић.

Ћунић — сек. презиме неколике породице Шћепановић у Д. Загарачу.

Ћупић — презиме 30-так породица у Д. Загарачу. Већина се презивају Ћупићи,

а мањи број Чупићи (исто презиме). Чупићи су у ближем сродству са попом

Ристом Поповићем који је поред тог презимена имао и презиме Чупић

(нема података да је то презиме постојало прије њега). Ћупићи су Радма

новићи из Братoножића. Слава Петковдан, друга слава Никољдан.

Ујановић — презиме изумрле породице у Загарачу.

Филиповић — секундарно презиме једног броја породица Ђуричковић, као и једне

породице која није старином загарачка.

Царевић — презиме-надимак неколике породице Шћепановић.
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Црњак — презиме једне породице чији је отац овдје службовао и ту засновао

породицу (иначе је из Лике). Слава Петковдан (преузета по мајчином

роду).

Чекић/Чокић — породични надимак неколике породице Шћепановић.

Чупић, в. Ћупић.

Џангић — породични надимак једног дијела породице Мраковић.

|Џблан — породични надимак-презиме породице Беговић.

Шековић — сек. презиме једне породице Шћепановић у ЛК.

Шћепановић — презиме 50-так породица у Д. Загарачу. Поријеклом су Радмано

вићи из Братoножића. Слава Петковдан, друга слава Никољдан.

Међу наведеним презименима, како смо видјели, загарачким породицама

не припадају: Вукотићи, Дарићи, Ивановићи, Радуловићи и Црњаци. А међу за

гарачким презименима која сада имају породице код Ердељановића нема сље

дећих: Беговић, Јанковић, Јовановић, Јововић, Лазаревић, Лакићевић, Мраковић,

Радоњић и Рамовић, док Стојановиће помиње као „род у Загарачу“ (о. c., 874).

Уз наведене породичне надимке код породица уз које се вежу нијесмо

навели сљедеће надимке: Алагић, Зечеви Зец, Кокбтовић/Кокбт, Патакун/и,

Плашипатке, Прдалице, Прдеци, Пувачи, Шаптигузи, Шаруље, Шпркић/Шпрка и

још неке.

б. Лична имена

м- а) Мушка имена

Агица

Алекса (х 2)

Александар (x8)

Андрија (х8)

Анто/Анто

Арсенија (x3)

Арсо Арсо, и хипокор.

Асан

Ацо/Ацо, и хипокор.

Баја, и хипокор.

Бајо/Бајо (x4), и хипокор.

Батрић (x2)

Благота (х 24)

Блажија

Блажо Блажо (x 18), и хипокор.

Благоје (x2)

Бобан, и хипокор.

Богдан (x 14)

Богић (x 8)

Божо Божо (x 14), и хипокор.

Божидар (x 17)

Боја (х 4), и хипокор.

Боица (x 4)

Борислав (x 6)

Бориша

Боро/Ббро (х 2), и хипокор.

Борис (послије II свј. рата)

Бошко (x21), и хипокор.

Бранимир (р. 1936)

Бранислав (x 14)

Бранко (x23), и хипокор.

Брано/Брано, и хипокор.

Будимир
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Будислав (послије П свј. рата)

Буљo/Буљо, и надимак

Бусан (х 2), и надимак. Име је вјероватно

хипокор, поријеклапрема Будимир, Бу

ДИСЛaB И СЛ.

Вања, и хипокор., као име новије

Василија (x4)

Васиљ

Васко (х 2), и хипокор.

Васо Васо (x27), и хипокор.

Велизар (x 6)

Велимир (x 11)

Велиша (x16)

Вељко (x 15), и хипокор.

Веселин (x32)

Веселко (послије П свј. рата)

Весељко (послије II свј. рата)

Веско (х 2), и хипокор.

Видак (x23)

Видо!Видо (x5)

Видоје (x5)

Виктор (р. 1969)

Вилип, в. Филип

Владан (р. 1972), и хипокор.

Владимир (x13)

Владислав

Владо Владо

Влајко, и хипокор. (ређе)

Влатко (x3), и хипокор. (ређе)

Војин (x 7)

Војислав (x23)

Вујадин (х 2)

Вукадин (x 7)

Вукан

Вукашин (x 11)

Вуко/Вуко (x10), и хипокор.

Вукота (х 5), и хипокор.

Вуксан (х 2)

Вуле/Вуле, и хипокор.

Вуча, и хипокор.

Вучета (х 2)

Гајо/Гајо (x2), и хипокор.

Гаврило (x3)

Гигоје (х 2)

Гиша, и хипокор.

Глигор (x3)

Гоја (х 4), и хипокор.

Гој)ислав

Гојко (x 7)

Голуб (x4)

Горан (x8)(послије П свј. рата)

Горчин (x4)

Гбшо/Гбшó, и хипокор.

Грујица (х 2)

Грујо/Грујо, и хипокор.

Давид

Давбр (послије II свј. рата)

Далиббр (р. 1972)

Дамјан (х 2)

Дамљан (старији лик имена Дамјан)

Данило (x3)

Дарко (x4)(послије II свј. рата)

Дејан (x 5) (послије II свј. рата)

Десимир

Димитрија (x 12)

Добривоје (послије II свј. рата)

Добрислав (послије П свј. рата)

Драган (x16), и хипокор.

Драги, новије, и хипокор.

Драгиша (х 8)

Драго Драго (x17), и хипокор.

Драгољуб (x 15)

Драгомир (x3)

Драгослав (x4)

Драгутин (x21)

Дражен (р. 1969)

Драшко (х 2), и хипокор.

Душан (x 15)

Душко (x3), и хипокор.

Ђикан (x3)

Ђока, и хипокор.

Ђоко/Ђбко (x23), и хипокор.

Ђорђе (р. 1927)

Ђорђија (x23)

Ђбрђије (x3)(послије II свј. рата)

Ђурица (р. 1912)
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Ђуриша (р. 1897)

ЂуроЂуро (х 20)

Жарко (x 5)

Желимир (р. 1974)

Жељко (x 6)(послије II свј. рата), и хипо

кор.

Живаљ (x3)—у прошлости врло често име

Живко (x 5)

Завиша (x 5)— старо име

Зарија (x13)

Здравко (x3)

Зеко/Зеко, и хипокор, и надимак

Зићан — врло старо име

Зоран (x 14) — име се појавило између два

рата

Иван (x 11)

Иво Иво (x4), и хипокор.

Игор (x2) (послије II свј. рата)

Илија (x18)

Јагош (x 5)

Јаков (x 7)

Јанко (x3)

Јеремија (р. 1856, умро 1951)

Јефто/Јефто//Јевто/Јевто (x3)

Јован (x36)

Јовица (није хипокор.)

Јово/Jбво, и хипокор.

Jöкица (х 2)

Jöко/Jбкó (x8), и хипокор.

Јоле/Jбле (x2), и хипокор.

Jöлета (х 4), и хипокор.

Јошо!Jбшó (х 2), и хипокор.

Кикета, старо име

Којо Којо (х 2), и хипокор.

Костадин (x 7)

Косто/Кбсто (х 2), и хипокор.

Кôћа, и хипокор.

Крсто/Крсто (x22)

Крцун (x2)

Кујо/Кујо

Лазар (х 13)

Лако/Лако, и хипокор.

Лука (x 8)

Љубиша

ЉубоМЉубо (x 6), и хипокор.

Љубомир (x8)

Мајо/Мајо (x3), и хипокор.

Максим (x3)

Манојло (x3)

Маркиша (х 2)

Марко (x30)

Маро/Маро— старије име

Матан —у прошлости често име

Матијаш (x 12) — у прошлости врло често

ИМС

Мато/Мато (x 5), и хипокор.

Машан (x11)

Машо Машо (х 2), и хипокор.

Машут— раније често име

Мијајло (x21)

Мијо/Мијо, и хипокор.

Мииодраг (х9)

Мииомир (x2) (послије П свј. рата)

Мијушко

Миладин (x 15)

Милан (x31)

Миланко (послије II свј. рата)

Милаш (x3)

Миленко (x2) (послије П свј. рата)

Милета (х 2)

Миливоје (x8)

Милија (x3)

Милисав (x 9)

Мило/Мило (x4), и хипокор.

Милован (x 51)

Милорад (x30)

Милосав(x3)— појавило се између два свј.

рата

Милош (x32)

Милутин (x34)

Миљан (х 2)

Миња, и хипокор.

Мињак



ОНОМАСТИКА ЗАГАРАЧА 601

Мирко (x21), и хипокор. (ређе)

Мироје (x11)

Мирољуб (p. 1970)

Мирослав (x 5) (послије П свј. рата)

Мирчета (х 2)

Митар (x23)

МићоМићо (x3), и хипокор.

Мићун (x3)

Михаило (х 20)

МишоМишо, и хипокор. (често)

Младен— ријетко (новије)

Момир (x2) (послије II свј. рата)

Мöмо/Мбмó (х 2), и хипокор.

Момчило (x 10)

Мрваљ— старо име (овај р. 1927)

Мујо/Мујо (х 2), и чест надимак

Небојша (р. 1962)

Неђељко (x3)

Ненад (x2) (послије П свј. рата)

Нико/Нико (x4), и хипокор.

Никола (x 41)

Новак (x19)

Новица (x 7)

Ново/Нбво (х 2), и хипокор.

Павић (x7)

Павле (x17)

Павo/Паво, и хипокор.

ПáНТО/ПáНТö

Пеко/Пеко (х 2), и хипокор.

Перица, и хипокор.

Периша (х 2)

Перко (x3), и хипокор. (ређе)

Перо/Перо (x 18), и хипокор.

Петар (x30)

Петко (x16)

Предраг (р. 1949)

Пуниша (x3)

Раде/Раде (x8), и хипокор.

Раденко (послије II свј. рата)

Радивоје (x11)

Радисав (x4)

Радислав (x4)

Радован (x23)

Радоје (x11)

Радоиица (x3)

Радомир (х 20)

Радоња

Радосав (x13)

Радослав (x2)

Радуле (x11)

Радош (послије II свј. рата)

Рајко (x23), и хипокор.

Ранко (x 6)

Ратко (x 12)

Рашко, и хипокор.

Ристан (x4)

Ристо/РИсто (x 6), и хипокор.

Сава (х 2)

Савеља (x 8)

Савић (x 5)

Саво/Саво (х 19), и хипокор.

Саша (х 2) (р. 1964, 1973)

Светозар (x10)

Секула (x3)

Секуле

Симо Симо (x8), и хипокор.

Симон (x 7)

Синан (х 2) — старије

Синиша (р. 1954, 1971)

Славко (x 15)

Слободан (x19)

Спасоје (x21)

Срдан—старо име

Сретен (x2) (послије П свј. рата)

Срдо Срдо, и хипокор. (ређе)

Станислав

Станко (x 10), и хипокор.

Станоје (х 2)

Стеван (x 7)

Стево/Стево (х 2), и хипокор.

Стојан (x4)

Тииодбр (x13)

Тодор

Томан (х 2)

Томаш (x10)
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Томислав (x3) Чедо Чедо (х 2), и хипокор.

ТомоТбмо (x 6), и хипокор.

Турчин (р. 1897) ШагоЉШаго, и надимак

Шалета (р. 1881)

Ћетко (x10) - * "".

* - -- Шого Шбго (х 2), и надимак

Ћирак (x3)— раније често име Шпиро/Шпиро (x3)

Шћепан (x 6)
Филип (x7)(у разг. и Вилип)

Шуња (х 2), и надимак -

Хералдо (р. послије II свј. рата, мајка Шпа- ШуњоМШуњо — раније често име (и нади

њолка) мак)

Чедомир (x 7) Шуто/Шуто (х 2), и надимак (раније често)

Овај списак мушких личних имена обухвата имена људи ројених углавном

у овом вијеку. Међутим, њим је обухваћен и један број људи рођених у 19. в.

које је аутор рада лично познавао а живјели су до иза Другог свјетског рата. На

тај начин списак показује стање имена у 20. вијеку. Наравно, у списку има и

имена која су Загарчани дали својој дјеци у времену послије Другог свјетског

рата и ван Загарача (јер поред података из књига рођених и књиге држављана

Загарача узимани су и подаци непосредно на терену, у породицама). На тај начин

јавила су се многа послије Другог свј. рата у Југославији уопште популарна име

на, која до тада нијесу припадала систему личних имена у Загарачу. Чак су се,

како смо видјели, појавила и страна имена (шпанска).

Имена код којих нема, у заградама, података о броју забиљежених носи

лаца појављују се у списку имена Загарчана једанпут. Како се из података види,

често су то старија имена, од којих многа данас ишчезавају. Таква су, рецимо,

имена: Агица, Анто, Арсо, Асан, Блажија, Бориша, Васиљ, Вукан, Го{j)ислав,

Давид, Јеремија, Кујо, Маро, Матан, Машут, Панто, Радоња, Секуле, Тодор итд.

С друге стране, поред фреквентних српских имена типа: Милан, Милорад и сл.,

овдје се често јављају и нека за ово подручје раније карактеристична имена каква

су: Алекса, Андрија, Благота, Блажо, Богић, Божидар, Божо, Бошко, Бранко, Васо,

Велимир, Велиша, Вељко, Веселин, Видак, Владимир, Во(ј)ислав, Вукашин, Вуко,

Гојко, Димитрија, Драгиша, Јоко, Костадин, Лазар, Марко, Матијаш, Машан, Ми

јајло, Миладин, Миливоје, Милован (x 51), Милош, Милутин, Мирко, Мироје,

Митар, Радован, Радомир, Радосав, Радуле, Рајко, Ратко, Саво, Светозар, Симо,

Симон, Спасоје, Станко, Тиодор, Томаш, Ћетко, Филип и сл.

б) Женска имена

Александра (послије П свј. рата) Анђелија (x11)

Ангелина (х 2) Vша (х 2Андријела (послије II свј. рата) Ануш (х 2)

Анђа (х 2) Аница

АнђеfАнђе (х8), и хипокор. Анка



ОНОМАСТИКА ЗАГАРАЧА 603

Беке/Беке, и хипокор.

Биљана (x8)(послије II свј. рата)

Бисерка

Божана (x 6)

Божидарка (х9)

Бојана (x 5)

Борика (x 5)

Бориславка (x3)

Борка (х 2), и хипокор.

Боса (x2) (послије П свј. рата), и хипокор.

Босе Босе (х 2), и хипокор.

Босиљка (x17)

Бранислава (х 2)

Бранка (x11), и хипокор.

Була, и чест надимак

Валентина (р. 1968)

Васе Васе (x3), и хипокор.

Васиљка (x 4)

Велика (x13)

Велисава (x3)

Вера (x10), и хипокор.

Верица (х 7), и хипокор.

Веруша—старо име

Веселинка (x 4)

Весна (x16)(послије П свј. рата)

Виде!Виде (х 2), и хипокор.

Видна (x 8), и аугм. хипокор.

Видосава (х 26)

ВИнта (р. 1893)

Виолета (р. 1970)

Виča, и надимак

Вишња (x3)

Вјера (x13)

Вјерица, и хипокор.

Вланка (р. 1969)

Во(ј)ислава

Војиславка

Вукосава (x 18)

Грана (x4)

Гордана (х 2) — старо име

Госпава (x19)

ГоспеfГоспе, и хипокор.

Горица/Горица (х 2)

Дана, и хипокор.

Данијела (р. 1974)

Даница (x 18)

Данка, и хипокор.

Даре Даре (х 5), и хипокор.

Даринка (x13)

Дарка, и хипокор. (ређе)

Десанка (x10)

Дијана (x2) (послије II свј. рата)

Добрана (x2) (р. око I свј. рата)

Драгана (x 4) (послије II свј. рата)

Драге/Драге, и хипокор.

Драгиња (x4)

Драгица (x10)

Драгмила (р. 1967)

Драгослава (х 2)

Драгуна
-

Дубравка (р. 1964)

Душанка (х 2)

Душна (x 7)

Дуња (р. прије I свј. рата)

Ђако Ђико“/ВикеЉике, И НадиМак И ХИ

покор.

Ђина, и хипокор.

Ђорђина (x3)

Ђурђа (x11)

Ђурица (уп. м. име Ђурица)

Елина (мајка Шпањолка)

Елеонора (мајка Шпањолка)

Естива (мајка Шпањолка)

Желимирка (послије П свј. рата)

* Необична су образовања за женске надимке односно хипокористике Ђико и Шуто,

први за Анђелију и Ђорђину, а други за Јованку. У сва три случаја се ради о надимцима који

су дати дјевојчицама које, када су добиле надимак, нијесу имале браће (касније су их добиле),

те се може говорити о контаминацији мушког и женског наставка.
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Жељка (послије II свј. рата), и хипокор.

Загбрка (x3)

Зеке/Зеке (х 2), и надимак

Закна, и надимак

Зденка (х 2)(послије II свј. рата)

Златана (x 9) — старо и раније врло попу

ларно име

Зорица (x 5)

Зорка (х 26)

Ивана

Иванка

Ике/Ике (x4), и хипокор.

Иконија (x3)

Илинка (x 8)— раније врло често име

Јаглика, и пејор. хипокор.

Јагода (x10)

Јадранка (x4)(послије П свј. рата)

Јаница (x 5)

Јела (а не Јела)

Јелена (x16)

Јелисава (х 2)

Јелица (x3), и хипокор.

Јована (x11)

Jöванка (x17)

Јоке/Jбке (x3), и хипокор.

Јокна (х 2), и пејор. надимак

Јулија (x 5)

Јулијана (р. 1923)

Јулка (x4)

Киће/Киће (х 2), и хипокор.

Кôce/Köсе, и хипокор.

Крстиња (x4)

Ксенија (х 4), често – Сенија

Ленка (р. 1959)

Лепе!Лепе, и хипокор.

Лидија (р. 1946)

Љепава

Љепосава (x 7)

Љиљана (х9) (послије II свј. рата)

Љубинка (x3)

Љубица (х 25)

Љубомирка

Магдалена (р. 1934)

Маја (х 2) (послије П свј. рата)

Маке/Маке, и хипокор.

Макица (x 4)

Мањуша

Маргита (х 2)

Маре Маре (x3), и хипокор.

Марија (x16)

Маријана (р. 1949)

Марина (x 6)(послије П свј. рата)

Марица (х9)

Марта (x 15)

Мартина (р. 1971)

Маше Маше, и хипокор.

Миланка (x3)(послије II свј. рата)

Милева (x3)

Милена (х 23)

Милијана

Милица (х 24)

Милка (x16), и хипокор. (ређе)

Милодарка (x 5)

Милојка (х 2)

Милосава (x 15)

Милуша (x13)

Мирјана (x 7)

Мирослава (х 2)

Мируна (x 7)

Мите/Мите, чешће надимак

Митра (x3)

Нада, и хипокор. Изузетак, овдје је, иначе,

Наде/Наде

Наде Наде (х 2)

Надежда (х 2) (послије II свј. рата)

Нарцис (р. 1973)

Наталија (x3)

Наташа (х 2)

Невена, и пејор. апелатив за невјесту

Невeнка (x 4)

Неда (x3)

Никица (р. 1969)

Новка (x 5)
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Његосава (х 2) Слободанка (x 9)

- Смиљана (послије II свј. рата)

Олга (x14) Снежана (x 5) (послије II свј. рата)

Čливера (р. 1970)

Паве/Паве (х 2), и хипокор.

Павуша (х 2)

Персида — новије име

Петрана (x11) — раније врло популарно

ИМе

Пииa (мајка Шпањолка)

Плане/Плане (x 5)

Радиславка (р. 1967)

Радмила (х 25)

Радојка (x 12)

Радуша (x 7)

Рајка (x 7)

Раке/Раке (х 2), и хипокор.

Ранка— новије име

Ратка (новије), и хипокор.

Pöзица (р. 1967)

Роксанда (р. 1936)

Pöce/Pöce (x3), и хипокор.

Ружа (x4)

Руже/Руже (x3), и хипокор.

Ружица (x13)

Савица (x 15)

Савка (x3)

Савна — старије

Сања (р. 1969)

Светлана (x 5) (послије П свј. рата)

Свјетлана (послије II свј. рата)

Сенија (х 2), в. Ксенија

Сенка (x 8)

Славија (р. 1972)

Славица (x 5) (послије П свј. рата)

Славка (x19)

Соња (x 8), и хипокор. (ређе)

Cбфија/Софија

Спасе Спасе (х 5), и хипокор.

Спасенија

Стаке/Стаке, и хипокор.

Стакица (x 4)

Стана (x3), и хипокор.

Стане/Стане (x 12), и хипокор.

Станија

Станислава (x13)

Станиславка (x 5)

Станка (х 19), и хипокор.

Станица (x 6)

Стануша (x 5)— старије име

Стеве/Стеве (x 5)

Стеванија

Стефанија

Стоја/Стоја — дато на основу имена рево

луционаркеСтоје Марковић из Пипера;

иначе, овдје би било Стоје/Стоје, одно

сно Стојанка

Стојанка (x 4)

Тања (р. 1974)

Татијана (x2) (послије П свј. рата)

Татјана (р. 1969)

Томна (х 2)— раније често име

Ћетна (x13)

Швијета (x 10)

Чедомила (x2) (послије II свј. рата)

Шута, и хипокор.

И списак женских имена обухвата углавном лица рођена у овом вијеку.

Мањи број њих чине старице рођене прије 1900. године, а њихова имена су

најчешће: Анђе, Божанa, Бојана, Борика, Васиљка, Велика, Веруша, Видна, Ви

досава, Вишња, Вукосава, Гордана, Госпава, Даница, Добрана, Драгуна, Душна,

Дуња, Ђурђа, Златана, Зорка, Илинка, Јагода, Јаница, Јована, Јованка, Јоке, Јокна,
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Крстиња, Љепава, Љепосава, Љубица, Макица, Мањуша, Марица, Милена, Ми

лица, Милосава, Милуша, Мируна, Новка, Павуша, Петрана, Плане, Радуша, Раке,

Ружица, Савица, Савнa, Сенија, Спасенија, Стана, Станија, Стануша, Стеванија,

Стефанија, Томна, Ћетна и сл. Ова имена су, међутим, и данас врло честа и,

рекло би се, већина од њих — популарна. С друге стране, појављују се помодна

имена, којих није мали број, али су сва она углавном настала послије II свјетског

рата, тј. у том периоду су се овдје појавила.

Анализа имена показује да су овдје најчешћа тзв. световна имена, која су

врло честа уопште у српском народу. Строго узевши, црквених имена нема.

Запажа се да такође нијесу честа ни профилактичка имена (нешто су чешћа.

мушка: Вукадин, Вукан, Вукашин, Вуко итд., Вукосава је такође често име, и

међу старијим и међу млађим генерацијама). У периоду послије II свјетског рата

јавља се већи број имена која су раширена у већини крајева Југославије, затим

имена која налазимо код осталих словенских народа данас. Међутим, овај крај

није захватило оно грубо помодарство настало послије II свјетског рата нарочито

у словенским социјалистичким земљама, када су се имена добијала по покретима,

елементима изградње и обнове земље, по револуционарима итд., гдје су каткада

имена заиста банализована (уп. Тракторка, Колхоска и сл.). Овдје нијесу постала

популарна ни имена државника, филмских звијезда и сл. Рекло би се да је мода

нових имена била умјерена, може се рећи — чак са укусом (уп. Борис, Веско,

Горан, Дарко, Драган, Жељко, Зоран, Игор, Славко, Андријела, Валентина, Вио

лета, Данијела, Јадранка, Јулија, Маријана, Надежда, Наташа, Светлана, Снежана,

Татјана итд.). Иначе, у традицији је овдје да се родитељи чувају да дјеци дају

незгодна, ружна и „неспретна“ имена, премда се то у једној већој популацији

каква је Загарач не може увијек избјећи.

в) Надимци

Нијесмо били у могућности да све надимке који сада живе у Загарачу при

купимо, нарочито не оне који су груби, ружни, погрдни и сл., јер их многи са

кривају. Веома велики број надимака има привремени карактер, па их је и зато

тешко све покупити. Забиљежених стотинак надимака у маси од око 3.500 имена

(= око 550 антропонимијских јединица) заиста је мала количина. Надимци обично

именују какве карактеристике (сталне или привремене) одређене особе, па лако

настају и нестају. Ређи су случајеви да један надимак остаје трајно. Многи на

димци, међутим, имају уопштеније значење, па се вежу за више особа — истог

или различитог имена, истих или различитих особина. Зато би било интересантно

извршити класификацију надимака према примарним особинама које означавају.

Надимке биљежимо азбучним редом, без обзира на то да ли се вежу за

мушку или за женску особу, или пак за једну и другу. Наводимо их онако како

СМО ИХ ЗаПИСАЛИ.

Баљин Кокбт, над који се веже уз лично име Љубо (али не сваки Љубо), добијен

по имену птице, значи: „стално тражи очима нешто“

Баљуша — веже се за Стевана, који је у младости имао прамен бијеле косе
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Бато/Бато — чест надимак и хипокористик, конкретан надимак се односи на име

Спасоје

Бебе!Бебе — Станиславка, Јованка и др., чест хипокор. надимак

Беке/Беке — надимак за Јованку

Беко — над за Марију, понекад се веже и за које мушко име: Милорад, Јован,

Спасоје и др.

Брко/Брко — Драгољуб, рано је у младости почео да носи брке, иначе, ово је

надимак који се даје било којем човјеку који носи брке

Буба — Мироје (буцмаст), Станка, Јованка

Була — л. име и надимак за више дјевојчица и дјевојака разних имена; само једна

старија жена задржала је тај надимак

Буљo/Буљó — Име и надимак за Спасоја (: буљоок)

БуĆа — надимак за више дјевојака

Буле — Параскева

Бусан — л. име и надимак за неколико младића (уп. Будимир, Будислав)

Бутра — Јагода, Милица (надимак добијен због буцмастог лица)

Гаља — Стакица (због тамне косе)

Гара — Грана (због тамног тена и црне косе)

Гегоје — Милорад („Гега се кад иде“)

Гицко — Милутин („Ка је мали био, гица се ногама“)

Граната — Драгутин

Гудица — Радислав (слатко једе)

Гурица — Радислав (уп. Гудица)

Дебели — Стеван (надимак је добио у дјетињству, због дебљине)

Дебелоглавиле — Бранко (надимак из дјетињства, добијен због непослушности)

Дробљен — Мијајло (у дјетињству је био ситан, као дробљен, парче меса)

Дугоглавиле — Бранислав

Ђикан — м. име и надимак за Миодрага и Петра („све су бљежали от куће“)

ЂикеЂике“ — хипокор. за Ђину и надимак за Јованку

Жути — Радован (по боји косе)

Жућко Липљанин — Драго (према боји косе; асоцијација на јунака из народне

поезије)

15. В. нап. 14.
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Звизда — породични надимак (в. презимена); Никола

Звpле/Звpле — Светозар, хипокор. од звpндаљ (лутао је, звpндао кад је био мали)

Звpндаљ — Светозар (в. Звpле)

Звpндов — Драгиша (према: звpндати лутати“)

Зеко/Зеко — Василије (по боји очију)

Кабаница — Ђорђе (по великом капуту који је у дјетињству носио)

Кино/Кино — Слободан, Милутин

Киња — Павле

Кираш — Спасоје, Ђоко, Божидар, чест хипокор. надимак код дјечака

Кокбт — Бранислав, иначе породични надимак

Кураица — Милан („Надио му је име комшија Васо“)

Лола — Милица

Медаљ — Милорад („Волио је мед“)

МедоМедо — Бранко (по жућкастој боји косе); Милутин (по жућкастој боји косе)

Мики — Гошо, Жељко, Светозар

Мрвица — Ђорђија (ситан је био у дјетињству)

Мујо/Мујо — Владимир (х 2), Веселин, иначе чест надимак за мушкарце у мла

дости

Мурица — Славко

Муса — м. име и надимак за Божидара, Ђорђа и др.

Мусо Мусо — надимак за Веселина, Матијаша и др. (x 11)

Њуња — Младен („Ка је мали био, није брзо проговорио“)

Офик — Ратко, ономатоп. надимак, према отфикарити одсјећи“

Пиле — Милутин („Тако га је звала његова љубамница“)

Пипун — Милорад („Млого је волио пипуне“)

Питљака — Ђоко

Пљоска — Јован (према изгледу главе)

Пуја — Владимир

Пујо/Пујо — Веселин, Милош

Пура — Бранимир, Милош

Пуро/Пуро — Бошко (надимак му је дала мајка из милоште)

Пуéo/Пуćó — Светозар, Веселин
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Риђи — Милутин

Рићко — Драгутин, Ђока

Рудоња — Раде, Велимир

Русо Русо — Драго (због боје косе)

Сиво/СИво“ — Милован

Сивоња“ — Велимир, Душан

Смрдљака — Петко

Срце — Велизар

Čале/Čале — хипокор, од Сава, Саво, надимак за Владимира

Čбле/Ćбле — Василија

Čуле/Čуле — Станислава

Čута — Станислава (в. Čуле)

ТачО/Тачо — ЈОЛета

Тале/Тале — Милорад

Торијун — Димитрија

Трањо — Милован

Трбушко — Славко (дебељкаст је био у дјетињству)

Ћана — Јованка, хипокор. од Станислава

Ћиле/Ћиле — Блажо

Ћића — Милија (уп. hића у значењу стриц)

Ћићикур — Милан

Ћуна — Станка

Уја — Славко (плаховит младић)

Фрачка — Даринка („Шаренија очи, ка фрачка“)

Цице/Цице — Јованка

Цока — Мироје

\\

16 У питању су обично имена волова, који се за мушкарца могу везати само ако је

необично снажан, или боја његових обрва и косе асоцира на сиво.

17. В. нап. 16.
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Чајочаја — Јефто

Чкрака — Даринка (в. Фрачка)

Шаго/Шаго — Вукајло

Шароња“ — Ђорђија, Драго

Шаруља!? — Милорад

Шеко/Шеко — Веселин, породични надимак

Шöго/Шбго — Милан

Шрапнел — Милисав

Шуња — Ћетко

ШуњoЛШуњо — Милован

lШута — Видосава

Шутаљ — Глигор

Шутан — Милован

Шуто/Шуто — Милисав, Јованка

г) Хипокористици

У загарачкој антропонимији хипокористици су изузетно бројна категорија.

Могло би се рећи да скоро нема ни једног имена за које се не веже један или

више хипокористика. Међутим, велики број њих има привремени карактер, ри

јетки су они који се трајно вежу уз једно име, односно уз једну особу.

Код двосложних хипокористика (од којих су многи, видјели смо, и пуна

имена) најчешће се појављују два акцента: - на првом и(ли) у на другом (крај

њем) слогу. Дуги силазни је одраз ранијег стања, тј. из времена је староцрногор

ског преношења кратког силазног акцента на претходни слог (а како овдје нема

узлазне интонације, преношени су силазни акценти као силазни, искључиво тако).

Кратки силазни на крајњем слогу је производ новијег времена, вјероватно под

утицајем околних говора, прије свега Пипера, а дијелом и Бјелопавлића, гдје у

енклизи имамо враћање кратког силазног на његово старо мјесто (тип: Весо ми

је брат, иначе у Бјелопавлићима је Весо). Тако се овдје јављају ликови: Мило и

Мило, Перо и Перо, Миле и Миле, Стаке и Стаке итд. Код мушких хипокористика

овога типа дуги силазни акценат на првом слогу има апсолутну превагу, а код

женских имамо приближно равноправну употребу дугог силазног на првом и

кратког на другом (крајњем) слогу. |-

Већ смо се упознали са једним бројем хипокористика, али сви они које

смо навели јављају се и као лична имена. Овдје ћемо дати нешто исцрпније по

18. Од домаћих животиња шароња може бити само во, а шаруља само крава, а надимци

људима су асоцијативни.

19 В. нап. 18.
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датке, уз напомену да је и то само дио хипокористика који се појављују у

овдашњој антропонимији.

Анђа—ж. име и хипокор. од Анђелија

Анђе!Анђе-ж име ихипокор одАнђели

Ја

Анто/Анто-м. име ихипокор од Антони

је

Арсо Арсо-м. име ихипокор. од Арсени

је

Ацо/Ацо — м. име и хипокор од Арсеније,

Александар

Бајо/Бајо — м. име и хипокор. од Благота,

Блажија, Блажо

Баћо Баћо— м. хипокор. од Благота

Биce/Бисе — ж. хипокор, од Бисерка

Блажо Блажо — м. име и хипокор, од

Блажија

Бобан—м, хипокор. од Слободан, Божидар

Бобо Бобо — м. хипокор. од Слободан,

Божидар

Божо Божо —

Божидар

Боја — м. име и хипокор. од Богдан (ређе

од Божидар)

Боје/Боје — ж. хипокор. од Бојана, Божана

Борка — ж. име и хипокор. од Борислава,

Бојана

Боро/Ббро—м. имеихипокор. од Борислав

Бóce/Ббсе — ж. име и хипокор. од Босиљка

Бошко — м. име и хипокор, од Божидар,

Богдан -

Бранка — ж. име и хипокор. од Брани

слав(к)a

Бранко — м. име и хипокор. од Бранислав,

ређе Бранимир

Брано/Брано — м. име и хипокор, од Бран

ко, Бранислав, Бранимир

М. име и Хипокор. Од

Вања“—ж. и м. име и ж. им. хипокор од

Василија, Владимир, Владимирка

Васко — м. име и хипокор. од Василија,

Василије

Васо Васо–м. имеихипокор. од Василија,

Василије

Вељко — м. име и хипокор, од Велимир,

Велизар, Велиша

Вељо Вељо—м. Хипокор. од Велимир, Ве

лизар

Веско — м. име и хипокор, од Веселин,

Веселко, Весељко

Beco/Весо — м. хипокор. од Веселин

Веćo/Веćö—м. хипокор, од Веселин, Вели

мир

Виде/Виде— ж. хипокор. од Видосава

Вило/Вило, в. Фило

Гајо/Гајо— м. име и хипокор. од Гаврило

Гиша— м. хипокор. од Глигор, Гигоје

Гоја— м. Хипокор. од Гојко

Горде/Горде — ж. Хипокор. од Гордана

ГоспеЉбспе—ж. име и хипокор. од Госпа

Ва

Гоča— м. Хипокор, од Гојко

Гошо!Гбшо — м. име и хипокор. од Гојко

Грујо/Грујо — м. хипокор. од Грујица

Даја— м. хипокор. од Драгиша

Дајо/Дајо — м. Хипокор. од Давид

Дана — ж. име и хипокор, од Даница

Дане Дане— ж. хипокор. од Даница

Данка— ж. име и хипокор, од Даница

ДањоДањо — м. Хипокор, од Данило

Даре Даре—ж. име и хипокор. одДаринка

Дарка — ж. име и хипокор. од Даринка

(ређе)

Дејо/Дејо—м. хипокор. од Десимир, Дејан

Деce/Десе—ж хипокор. од Десанка

20 Будући да се један хипокористик може односити и на мушку и на женску особу,

премда то није често, списак хипокористика дајемо помијешано — и за ж. и за м. род.
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Деco/Десо — м, хипокор, од Дејан, Деси

мир

Добре!Добре — ж. хипокор. од Добрана,

Добруша

Драган — м. име и хипокор. од Драгутин,

Драгослав

Драге/Драге—ж. име и хипокор, одДрагу

на, Драгица

Драги — м. Хипокор. од Драган, Драгутин

И СЛ.

Драго Драго— м. име и хипокор. одДрагу

тин (не од Драгослав)

Драшка — ж. Хипокор. од Драгуна, Драги

ца, Драгана

Драшко — м. име и хипокор. од Драгиша,

Драгутин, Драган, Драгомир, Драго

слав и сл. Јавља се и лик Драшко, и то

је једини лик у Загарачу у којему се

појављује узлазни акценат (рекло би се

да је то аналогија према чевском изго

вору овогимена—Драшко, познатог из

Његошева Горског вијенца).

Драско—м. Хипокор. (са пејор. примјесом)

од Драго, Драгутин, Драган, Драгиша

Дујо Дујо — м. хипокор, од Душан

Дука —м, хипокор, одДушан

Душка — ж. хипокор. од Душанка, Душна

(ређе)

Душко— м, хипокор. од Душан

Ђико/Ђико— м. хипокор. од Ђикан

Ђико/Ђико//Ђике/Тике — ж. име и хипо

кор. од Ђина, Ђорђина, Анђелија

Ђина — ж. име и хипокор. од Ђорђина,

Анђелија

Ђока— м. име и хипокор. од Ђорђија

Ђокица— м. хипокор, од Ђорђија, Ђорђе

ЂокоЂоко — м. име и хипокор, од

Ђорђија, Ђорђе

Ђураш— м. аугм. хипокор. од Ђуро

ЂукеЂуке— ж. хипокор. од Ђурђа

Жаро/Жаро— м. хипокор. од Жарко

Жељка—ж. име и хипокор. од Желимирка

Жељко— м. име и хипокор. од Желимир

ЖељоЖељо — м. хипокор. од Жељко

Заро/Заро — м, хипокор. од Зарија

Злате Злате — ж хипокор. од Златана

Заге/Заге—ж хипокор. од Загорка

Зöки — м. Хипокор. од Зоран, ж, хипокор.

oд Зорица, Зорка

Збpe/Зоре — ж. Хипокор. од Зорка, Зорица

Иво Иво— м. име и хипокор. од Иван

Ивка — ж. Хипокор, од Ивана, Иванка (не

- јавља се као лично име)

Ике/Ике — ж. име и хипокор. од Иконија

Ико/Ико–м хипокор од Илија

Јаге/Jаге— ж. хипокор. од Јагода

Јаго Јаго— м. Хипокор. од Јагош

Јане/Jане — ж. хипокор. од Јаница

Јела — ж. име и хипокор, од Јелена

Јове/Jбве— ж. хипокор, од Јованка

Јово/Jбво — м. име и хипокор. од Јован

Јоке/Jбке — ж. име и хипокор. од Јована,

Јованка

Јоко/Jóко — м. име и хипокор. од Јован

Jбле/Jбле— м. име и хипокор. од Јован

Јолета— м. име и хипокор. од Јован

Киће/Киће—ж. име и хипокор одКрстиња

Којо/Којо — м. име и хипокор. од Коста

дин, пејор. хипокор. од Косто

Коне/Коне — ж. хипокор. од Иконија

Косe/Köcé — ж. име и хипокор. од Косара

Косто/Кóсто—м. име и хипокор. од Коста

ДИН

Коћа— м. име и хипокор. од Косто, Коста

ДИН

Лазо Лазо — м. хипокор, од Лазар

Лако/Лако— м. име и хипокор. од Лазар

Лепе Лепе—ж. хипокор. од Љепосава,Ље

ПаВа

Лина— ж. хипокор. од Елина (страно име)

Љепе/Љепе — ж. Хипокор. од Љепосава,

Љепава

Љиље/Љиље (ређе) — ж. хипокор. од Љи

ЉаНа
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Љубе Љубе — ж. хипокор. од Љубица

Љубо!Љубо — м. име и хипокор. одЉубо

мир, Драгољуб, Љубиша

Љубиша— м. име и хипокор, од Љубомир,

Љубо

Мајо/Мајо-м. имеи хипокор. одМатијаш

Маке/Маке—ж. име и хипокор, од Марија,

Макица

Мано/Мано— м. хипокор, од Манојло

Мањo/Мањо —м, хипокор. од Манојло

Маре Маре —ж. име и хипокор. од Марија

Maća — м. хипокор. од Марко, ж. пејор.

хипокор. од Марија, Марта и сл.

Мáćo/Maćo - м. Хипокор. од Матијаш,

Марко

Мато/Мато — м. име и хипокор. од Мати

јаш

Маше Маше—ж. име ихипокор. од Мари

Ја

МашоМашо—м. име и хипокор. од Мати

јаш, Машан

Мија — м. хипокор. од Милутин

Мијо/Мијо—м. имеихипокор. одМиодраг

Мике/Мике— ж. хипокор. од Милица, пе

јор, хипокор. од Милосава, Мируна,

Милка и сл.

Мила— ж. хипокор. од Милена, Милица

Миле/Миле— ж. име и хипокор, од Мило

сава, Милица

Мило/Мило— м. име и хипокор. од Мило

рад, Миладин

Мињо Мињо-м. хипокор одМињак, Ми

ливоје (ређе)

Мира—ж. хипокор, од Мирјана

Мире Мире— ж. хипокор. од Мирјана

Миро/Миро— м. хипокор. од Мирослав

Мите/Мите — ж, хипокор, од Милица

Митро/Митро—м, хипокор, од Митар

МићоМићо— м. име и хипокор. од Милу

тин, Милан и сл.

Михо Михо — м. хипокор. од Михаило

Мишо Мишо— м. име и хипокор. од Ми

лутин, Милисав и сл.

МлађоМлађо — м. хипокор. од Млађен

Наде Наде—ж. име и хипокор. одНадежда

Нате/Нате—ж. хипокор. одНаде, Надежда

Неђо Неђо— м. хипокор. од Неђељко

Нико/Нико— м. име и хипокор. од Никола

Николица— м. хипокор. од Никола

НиџоДНИџо —м, хипокор. од Никола, Нико

Ново/Hбвó — м. име и хипокор. од Новак

Ноле/Hбле — м. Хипокор, од Новак

Нора—ж. Хипокор. од Елеонора (стр. име)

Нöća— м. Хипокор. од Новак

НбĆе— ж. пејор. Хипокор. од Новка

Њако/Њако— м. Хипокор. од Мињак

бља –ж хипокор од Оливера, Олга

Оли —ж. Хипокор. од Оливера

Паве/Паве —ж. име и хипокор. од Павуша

Па(в)о Па(в)о — м. хипокор. од Павле

(ређе)

Пајо/Пајо — м. Хипокор. од Павле

Пеко/Пеко — м. име и хипокор. од Петар

Петко— м. име и хипокор. од Петар

Перко — м. име и хипокор. од Петар

Перо/Перо— м. име и хипокор, од Петар

Перса — ж. име и хипокор, од Персида

Преле/Преле — м. хипокор. од Петар

Пуно/Пуно— м. хипокор. од Пуниша

Пуњо Пуњо — м. Хипокор, од Пуниша

Раде/Раде — м. име и хипокор. од Ра

дисОл)ав, Радос(л)ав, Радован

Раде—ж. хипокор, од Радмила

Радица— ж. хипокор. од Радмила, Радојка

Рајка — ж. име и хипокор. од Радмила,

Радојка

Рајко — м. име и хипокор, од Раде, Ра

дисл)ав, Радос(л)ав (не од Радомир,

Радоје)

Раке/Раке — ж. име и хипокор, од Радуша

Ратка— ж. име и хипокор. од Радмила

Ратко — м. име и хипокор. од Радован

"Paće/Paćе — ж. Хипокор. од Радмила

Рашко-м. име и хипокор од Радован
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РашојРашо—м. хипокор, одимена саосно

вом Рад- (али није много чест, често се

даје аd hoc)

Pöce/Pöce—ж. име и хипокор. од Роксанда

Ружа— ж. име и хипокор. од Ружица

Руже/Руже—ж. име и хипокор. од Ружица

Савић — м. име и хипокор. од Савеља,

Саво, Сава

Саво/Саво— м. хипокор. од Савеља, Савић

Саша— м. хипокор. од Саво, Савић, Саве

ља, Александар

Свето/Свето — м, хипокор. од Светозар

Сенка — ж. име и хипокор, од Ксенија

Симо Симо — м. име и хипокор од Симон

СлобоМСлббо — м. хипокор. од Слободан

Слобе Слббе—ж. хипокор, од Слободанка

Смиље/Смиље— ж. хипокор. од Смиљка

Снешка—ж. Хипокор. од Снежана

Соња—ж. име и хипокор. од Софија

Cбфе (нема лика Софе) — ж. хипокор. од

Софија -

Спасе Спасе — ж. име и хипокор. од Спа

сенија

Срдо Срдо — м. име и хипокор, од Срдан

Срето/Срето — м. хипокор. од Сретен

Стаке/Стаке—ж. име и хипокор. од Стаки

Ца

Стана— ж. име и хипокор. од Станиславка

Стане/Стане—ж. имеи хипокор. од Станка

(ређе)

Станка-ж. име и хипокор, одСтаниславка

Станко — м. име и хипокор. од Станислав,

Станоје

Стеве Стеве— ж. име и хипокор од Стева
нија

Стево!Стево—м. име и хипокор. одСтеван

Стојо/Стбјó —м, хипокор, од Стојан

Čале/Čале—м хипокор од Саво, Савеља,

Савић

Čобе Собе– м. хипокор. од Слободанка

ČобоĆобо–м хипокор од Слободан

Čоле Соле — м. хипокор, од Слободан

(ређе)

Тане/Тане — ж. хипокор, од Станиславка

Тања— ж. име и хипокор. од Татјана

Толе/Тбле — м. Хипокор, од Томислав

Томо!Töмо— м. име и хипокор. од Томан,

Томица, Томислав (не од Томаш)

ТошоТбuшо— м. хипокор. од Томислав

ТуроТуро — м. хипокор. од Турчин

Ћане/Ћане— ж. хипокор. од Станка, Ста

НИСЛАВКа

Ћеке/Ћеке—ж, хипокор. од Ћетна

Ћене/Ћене— ж. хипокор, од Ћетна

Фило/Фило (и Вило/Вило) — м. хипокор.

од Филип

Чеде/Чеде — ж. хипокор. од Чедомила,

Чедомирка

Чедо Чедо—м. име и хипокор. одЧедомир

Шћепо!Шћепо — м. хипокор. од Шћепан

Сви ови хипокористици односе се на имена која су уз њих наведена, али

— како смо рекли — уз једно име може да се веже више хипокористичких обра

зовања. Ми, међутим, нијесмо трагали за сваким хипокористиком који се овдје

појављује, сматрамо да смо и овим списком довољно представили систем хипо

користичких образовања.

Како се из грађе види, ономастика Загарача је словенска. Највише несло

венских елемената налази се у топонимији, али ни ту није могуће говорити о

несловенском слоју, већ више о несловенским елементима (чисто несловенских

образовања је изузетно мало).



ОНОМАСТИКА ЗАГАРАЧА 615

Прна Гора

Боска

* - П Србија

Херцегоaнка o

Жабљак

ф

јело По*, сме

мог“

и“
Никшић Колиrни

о ф

||TT Андриј

mhr:: **

f{}riji]]}}}}|}}|}}|}} пr

*NET гge

\х. Нови }}|}}{{# н подгорицА

| ' || (ili: III. }\ &
||||||| Неј ||{{{i,
{{1|}}}|}}|}}

U!!!!!!!}}
*N!!!!!!!! }

ј šili *адранско 1

море “ “

утоморе * Албанија

id: Бар 1

стара Црна Гора

Загарач Улцињ.

О васеља са преко 10000 ст.

6 фасада са испод 10.000 ст. „“

*




	Sc0001
	Sc0002
	Sc0003
	Sc0004
	Sc0005
	Sc0006
	Sc0007
	Sc0008
	Sc0009
	Sc0010
	Sc0011
	Sc0012
	Sc0013
	Sc0014
	Sc0015
	Sc0016
	Sc0017
	Sc0018
	Sc0019
	Sc0020
	Scan0001
	Scan0002
	Scan0003
	Scan0004
	Scan0005
	Scan0006
	Scan0007
	Scan0008
	Scan0009
	Scan0010
	Scan0011
	Scan0012
	Scan0013
	Scan0014
	Scan0015
	Scan0016
	Scan0017
	Scan0018
	Scan0019
	Scan0020
	Scan0021
	Scan0022
	Scan0023
	Scan0024
	Scan0025
	Scan0026
	Scan0027
	Scan0028
	Scan0029
	Scan0030
	Scan0031
	Scan0032
	Scan0033
	Scan0034
	Scan0035
	Scan0036
	Scan0037
	Scan0038
	Scan0039
	Scan0040
	Scan0041
	Scan0042
	Scan0043
	Scan0044
	Scan0045
	Scan0046
	Scan0047
	Scan0048
	Scan0049
	Scan0050
	Scan0051
	Scan0052
	Scan0053
	Scan0054
	Scan0055
	Scan0056
	Scan0057
	Scan0058
	Scan0059
	Scan0060
	Scan0061
	Scan0062
	Scan0063
	Scan0064
	Scan0065
	Scan0066
	Scan0067
	Scan0068
	Scan0069
	Scan0070
	Scan0071
	Scan0072
	Scan0073
	Scan0074
	Scan0075
	Scan0076
	Scan0077
	Scan0078
	Scan0079
	Scan0080
	Scan0081
	Scan0082
	Scan0083
	Scan0084
	Scan0085
	Scan0086
	Scan0087
	Scan0088
	Scan0089
	Scan0090
	Scan0091
	Scan0092
	Scan0093
	Scan0094
	Scan0095
	Scan0096
	Scan0097
	Scan0098
	Scan0099
	Scan0100
	Scan0101
	Scan0102
	Scan0103
	Scan0104
	Scan0105
	Scan0106
	Scan0107
	Scan0108
	Scan0109
	Scan0110
	Scan0111
	Scan0112
	Scan0113
	Scan0114
	Scan0115
	Scan0116
	Scan0117
	Scan0118
	Scan0119
	Scan0120
	Scan0121
	Scan0122
	Scan0123
	Scan0124
	Scan0125
	Scan0126
	Scan0127
	Scan0128
	Scan0129
	Scan0130
	Scan0131
	Scan0132
	Scan0133
	Scan0134
	Scan0135
	Scan0136
	Scan0137
	Scan0138
	Scan0139
	Scan0140
	Scan0141
	Scan0142
	Scan0143
	Scan0144
	Scan0145
	Scan0146
	Scan0147
	Scan0148
	Scan0149
	Scan0150
	Scan0151
	Scan0152
	Scan0153
	Scan0154
	Scan0155
	Scan0156
	Scan0157
	Scan0158
	Scan0159
	Scan0160
	Scan0161
	Scan0162
	Scan0163
	Scan0164
	Scan0165
	Scan0166
	Scan0167
	Scan0168
	Scan0169
	Scan0170
	Scan0171
	Scan0172
	Scan0173
	Scan0174
	Scan0175
	Scan0176
	Scan0177
	Scan0178
	Scan0179
	Scan0180
	Scan0181
	Scan0182
	Scan0183
	Scan0184
	Scan0185
	Scan0186
	Scan0187
	Scan0188
	Scan0189
	Scan0190
	Scan0191
	Scan0192
	Scan0193
	Scan0194
	Scan0195
	Scan0196
	Scan0197
	Scan0198
	Scan0199
	Scan0200
	Scan0201
	Scan0202
	Scan0203
	Scan0204
	Scan0205
	Scan0206
	Scan0207
	Scan0208
	Scan0209
	Scan0210
	Scan0211
	Scan0212
	Scan0213
	Scan0214
	Scan0215
	Scan0216
	Scan0217
	Scan0218
	Scan0219
	Scan0220
	Scan0221
	Scan0222
	Scan0223
	Scan0224
	Scan0225
	Scan0226
	Scan0227
	Scan0228
	Scan0229
	Scan0230
	Scan0231
	Scan0232
	Scan0233
	Scan0234
	Scan0235
	Scan0236
	Scan0237
	Scan0238
	Scan0239
	Scan0240
	Scan0241
	Scan0242
	Scan0243
	Scan0244
	Scan0245
	Scan0246
	Scan0247
	Scan0248
	Scan0249
	Scan0250
	Scan0251
	Scan0252
	Scan0253
	Scan0254
	Scan0255
	Scan0256
	Scan0257
	Scan0258
	Scan0259
	Scan0260
	Scan0261
	Scan0262
	Scan0263
	Scan0264
	Scan0265
	Scan0266
	Scan0267
	Scan0268
	Scan0269
	Scan0270
	Scan0271
	Scan0272
	Scan0273
	Scan0274
	Scan0275
	Scan0276
	Scan0277
	Scan0278
	Scan0279
	Scan0280
	Scan0281
	Scan0282
	Scan0283
	Scan0284
	Scan0285
	Scan0286
	Scan0287
	Scan0288
	Scan0289
	Scan0290
	Scan0291
	Scan0292
	Scan0293
	Scan0294
	Scan0295
	Scan0296
	Scan0297
	Scan0298
	Scan0299
	Scan0300
	Scan0301
	Scan0302
	Scan0303
	Scan0304
	Scan0305
	Scan0306
	Scan0307
	Scan0308
	Scan0309
	Scan0310
	Scan0311
	Scan0312
	Scan0313
	Scan0314
	Scan0315
	Scan0316
	Scan0317
	Scan0318
	Scan0319
	Scan0320
	Scan0321
	Scan0322
	Scan0323
	Scan0324
	Scan0325
	Scan0326
	Scan0327
	Scan0328
	Scan0329
	Scan0330
	Scan0331
	Scan0332
	Scan0333
	Scan0334
	Scan0335
	Scan0336
	Scan0337
	Scan0338
	Scan0339
	Scan0340
	Scan0341
	Scan0342
	Scan0343
	Scan0344
	Scan0345
	Scan0346
	Scan0347
	Scan0348
	Scan0349
	Scan0350
	Scan0351
	Scan0352
	Scan0353
	Scan0354
	Scan0355
	Scan0356
	Scan0357
	Scan0358
	Scan0359
	Scan0360
	Scan0361
	Scan0362
	Scan0363
	Scan0364
	Scan0365
	Scan0366
	Scan0367
	Scan0368
	Scan0369
	Scan0370
	Scan0371
	Scan0372
	Scan0373
	Scan0374
	Scan0375
	Scan0376
	Scan0377
	Scan0378
	Scan0379
	Scan0380
	Scan0381
	Scan0382
	Scan0383
	Scan0384
	Scan0385
	Scan0386
	Scan0387
	Scan0388
	Scan0389
	Scan0390
	Scan0391
	Scan0392
	Scan0393
	Scan0394
	Scan0395
	Scan0396
	Scan0397
	Scan0398
	Scan0399
	Scan0400
	Scan0401
	Scan0402
	Scan0403
	Scan0404
	Scan0405
	Scan0406
	Scan0407
	Scan0408
	Scan0409
	Scan0410
	Scan0411
	Scan0412
	Scan0413
	Scan0414
	Scan0415
	Scan0416
	Scan0417
	Scan0418
	Scan0419
	Scan0420
	Scan0421
	Scan0422
	Scan0423
	Scan0424
	Scan0425
	Scan0426
	Scan0427
	Scan0428
	Scan0429
	Scan0430
	Scan0431
	Scan0432
	Scan0433
	Scan0434
	Scan0435
	Scan0436
	Scan0437
	Scan0438
	Scan0439
	Scan0440
	Scan0441
	Scan0442
	Scan0443
	Scan0444
	Scan0445
	Scan0446
	Scan0447
	Scan0448
	Scan0449
	Scan0450
	Scan0451
	Scan0452
	Scan0453
	Scan0454
	Scan0455
	Scan0456
	Scan0457
	Scan0458
	Scan0459
	Scan0460
	Scan0461
	Scan0462
	Scan0463
	Scan0464
	Scan0465
	Scan0466
	Scan0467
	Scan0468
	Scan0469
	Scan0470
	Scan0471
	Scan0472
	Scan0473
	Scan0474
	Scan0475
	Scan0476
	Scan0477
	Scan0478
	Scan0479
	Scan0480
	Scan0481
	Scan0482
	Scan0483
	Scan0484
	Scan0485
	Scan0486
	Scan0487
	Scan0488
	Scan0489
	Scan0490
	Scan0491
	Scan0492
	Scan0493
	Scan0494
	Scan0495
	Scan0496
	Scan0497
	Scan0498
	Scan0499
	Scan0500
	Scan0501
	Scan0502
	Scan0503
	Scan0504
	Scan0505
	Scan0506
	Scan0507
	Scan0508
	Scan0509
	Scan0510
	Scan0511
	Scan0512
	Scan0513
	Scan0514
	Scan0515
	Scan0516
	Scan0517
	Scan0518
	Scan0519
	Scan0520
	Scan0521
	Scan0522
	Scan0523
	Scan0524
	Scan0525
	Scan0526
	Scan0527
	Scan0528
	Scan0529
	Scan0530
	Scan0531
	Scan0532
	Scan0533
	Scan0534
	Scan0535
	Scan0536
	Scan0537
	Scan0538
	Scan0539
	Scan0540
	Scan0541
	Scan0542
	Scan0543
	Scan0544
	Scan0545
	Scan0546
	Scan0547
	Scan0548
	Scan0549
	Scan0550
	Scan0551
	Scan0552
	Scan0553
	Scan0554
	Scan0555
	Scan0556
	Scan0557
	Scan0558
	Scan0559
	Scan0560
	Scan0561
	Scan0562
	Scan0563
	Scan0564
	Scan0565
	Scan0566
	Scan0567
	Scan0568
	Scan0569
	Scan0570
	Scan0571
	Scan0572
	Scan0573
	Scan0574
	Scan0575
	Scan0576
	Scan0577
	Scan0578
	Scan0579
	Scan0580
	Scan0581
	Scan0582
	Scan0583
	Scan0584
	Scan0585
	Scan0586
	Scan0587
	Scan0588
	Scan0589
	Scan0590
	Scan0591
	Scan0592
	Scan0593
	Scan0594
	Scan0595
	Scan0596
	Scan0597
	Scan0598
	Scan0599
	Scan0600
	Scan0601
	Scan0602
	Scan0603
	Scan0604
	Scan0605
	Scan0606
	Scan0607
	Scan0608
	Scan0609
	Scan0610
	Scan0611
	Scan0612
	Scan0613
	Scan0614
	Scan0615
	Scan0616

