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УВОД

О Васојевићима, племену и области на североистоку Црне Горе, посто

ји обимна етнографска и историјска литература.“ Говор овога краја, међу

тим, до данас није описан, али су науци о језику познате његове основне

црте“ Што се, пак, лексике Васојевића тиче, може се рећи да, за сада, не

постоје радови овакве врсте, ако се изузму три прилога Љубише Рајковића,

са око триста неакцентованих и без примера датих, а понекад и погрешно

забележених или дефинисаних речи (од абет до лучац)“

Лексику Васојевића почела сам да бележим 1983. године, тј. од по

четка сарадње на изради Речника српскохрватског књижевног и народног

језика Српске академије наука и уметности (РСАНУ),“ у који је она, донек

ле, нпр. из дела Богдана Лалевића — Ивана Протића, Михаила Лалића и

Чеда Вуковића и збирке речи Миодрага Лалевића, и досад уношена.“ Бе

лежила сам, наиме, само оне речи којих није било у објављеним књигама

* Уп., нпр., следеће монографије: Богдан Лалевић и Иван Протић, Васојевићи у

црногорској граници, Српски етнографски зборник, Београд (Српска краљевска академи

ја. Насеља српских земаља. Расправе и грађа, књ. II), 1903, књ. V, 513—610; исти,

Васојевићи у турској граници, Српски етнографски зборник, Београд (Српска краљевска

академија. Насеља српских земаља. Расправе и грађа, књ. ПI), 1905, књ. VI, 693-733.

Р-Ј. В. Вешовић, Племе Васојевићи у вези са историјом Црне Горе и племенским жи

вотом сусједних брда, Сaрajeвo, 1935, стр. 463 + две карте Васојевића, Миомир Дашић,

Васојевићи од помена до 1860. године, Београд (Народна књига), 1986, стр. 602 + карта

Васојевића.
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чје. Друго издање, Нови Сад (Матица Српска), 1985, 157-168 (одељак: Зетско-сјенички

дијалекат). Уп. и одговарајућу литературу уз овај одељак (168–174).

* Уп. Љубиша Рајковић, Прилог познавању горњовасојевићког говора. Лексика из

Коњуха, Расковник, Београд (Народна књига), пролеће 1981, књ. 27, 132—134; исти,

Прилог познавању горњовасојевићког говора (II), Расковник, Београд (Народна књига),

лето 1981, књ. 28, 93-94; исти, Прилог познавању горњовасојевићког говора (III), Расков

ник, Београд (Народна књига), јесен 1981, књ. 29, 68.

Изашло је тринаест књига — прва 1959, а тринаеста, с последњом речју наклапуша,

1988. ГОДИНе

* Уп. РСАНУ, књ. I, Београд, 1959, LХХ (за Михаила Лалића, Миодрага Лалевића
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овог речника или су у њему биле недовољно потврђене, а такође и значења

појединих лексема незаступљена или недовољним бројем примера посве

дочена у овом најисцрпнијем речнику српскохрватског језика. Остале

речи, тј. оне до чије обраде није стигао РСАНУ, узимала сам према

слободној личној процени, одбацујући, нпр., као обичну и у књижевном

језику и у дијалектима реч трбушић у значењу “деминутив и хипоко

pистик од трбух”, а узимајући је у значењу "грана побочног породичног

стабла“. Добро засведочену реч, једноставно, без обзира на то што није

потврђена из Васојевића, као и слабо посведочену с потврдом из овога

краја, нисам узимала. Ипак, у веома ретким случајевима одступила сам

од овог принципа, како бих, у неколико конкретних случајева, одређене

групе речи дала целовитије. Тако сам, нпр, узела реч љукач у основном

значењу, иако га има РСАНУ, и то са две (од укупно четири) потврде из

Васојевића. Ово сам урадила да бих учинила комплетнијом слику групе

лексема недовољно потврђених и без посведочених неких значења у овом

речнику, а такође без примера из краја чија је лексика предмет овога рада.

Ради се, наиме, о именици љукач у фигуративном значењу (без потврда

у РСАНУ), глаголима љукат, у три значења (РСАНУ бележи једно), и

љукнут, у четири значења (РСАНУ бележи два), и узвику љук. Узела сам,

исто тако, и глагол кефтат, довољно засведочен у РСАНУ у ликовима

кевтати и кефтати (ово друго и с Лалићевим примером), пре свега

због разлике у значењима. Глагол кевтати/кефтати у РСАНУ, наиме,

значи “лајати танким, испрекиданим гласом (оштенету, ловачкоме псу)“

и фигуративно "блебетати, брбљати, говорити љутито, пакосно”, а у мојој

грађи, тј. у Васојевићима, "лајати танким, испрекиданим гласом (о псу,

лисици и јазавцу)” и фигуративно “оговарати, олајавати”. Нешто блажег

критеријума одбира лексема држала сам се и код бележења назива и имена

домаћих животиња и назива воћа, сматрајући да је потребно дати што

комплетнију слику ових делова сточарске и воћарске лексике. С друге

стране, понекад нисам узимала речи слабо посведочене у РСАНУ, као

нпр. врећетина, аугм. и пеј, од врећа (три потврде), и врећица, дем.

од врећа (две потврде), сматрајући да су ове лексеме, као и именица од

које су изведене, обичне не само у књижевном језику него и у разним

дијалектима, а да њихова недовољна заступљеност у нашем великом реч

нику није последица недостатка примера у речничкој грађи него резултат

штедње речничког простора код приказивања изведеница овога типа. Код

речи које у Васојевићима имају значење као у књижевном језику, али

и посебно, дијалекатско, дала сам ово друго, али и скренула пажњу на

оно прво. Понекад сам, међутим, одступила и од овог поступка и дала

само дијалекатска значења, сматрајући да је непотребно, нпр., за глагол

броum и именице баба и буква давати основну семантику — добро познату

и књижевном језику и дијалектима. Исто тако сам, и из истих разлога,

поступила и при обради неких израза (нпр. овђе уз ми, он ђе по

и Богдана Лалевића — Ивана Протића) и књ. VIII, Београд, 1973, 12 (за Чеда Вуковића).
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тур и ), сматрајући обичним све њихове елементе у основном значењу

и у књижевном језику и у Васојевићима. Изузетно ретко сам, због спе

цифичног фонетизма, давала широко познате речи, као нпр. облик јагуља

према књижевном јегуља.

Свесна сам мањкавости овог метода, којим се углавном излаже дифе

ренцијална лексика, пре свега у односу на РСАНУ, знајући да би прави

прилог науци био комплетан дијалекатски речник. Такво дело, међутим,

захтева и дуже време и јаче снаге, па се задовољавам и оваквим радом,

надајући се да ће и он значити користан прилог упознавању лексике

Васојевића и грађи за израду Речника српскохрватског књижевног и на

родног језика Српске академије наука и уметности.

Лако је приметити да су у овом раду далеко гушће одреднице од

А до Н него даље. То је и нормално, с обзиром на то да сам сваку

лексему поредила са стањем у РСАНУ. Од заступљености одређене речи,

односно њеног значења, у том речнику зависило је да ли ћу је уврстити

у збирку. Остале речи, тј. оне од наковања, узимала сам према личној

процени, с обзиром на то да су за овај посао Речник српскохрватског

књижевног језика Матице српске и Рјечник хрватскога или српскога јези

ка Југославенске академије знаности и умјетности неадекватни — први због

незаступљености, а други због недовољне заступљености речи из разних

народних говора. Немајући, значи, адекватног мерила, приликом увр

штавања речи у други део збирке држала сам се строжег критеријума.

Важно је, међутим, да сам речи које сам записала, а које из поменутих

разлога нисам уврстила у збирку, обрадила и предала Академији, што

значи да ће и оне бити увршћене у грађу за израду великог Академијиног

речника.

Пишући овај рад држала сам се, што се и из досадашњих речи могло

видети, методологије примењене у изради РСАНУ, али то није било увек

могуће, с обзиром на то да је реч о речнику књижевног и народног језика,

с једне, и диференцијалном дијалекатском речнику, с друге стране. Не

миновна су, значи, била методолошка одступања, која се огледају и у

поступку излагања одредница неких типова глагола и неколико придева.

Постоји, наиме, известан број глагола који у инфинитиву имају узлазни

акценат на претпоследњем слогу (звиздат, вбцат), с тим да се у њиховој

повратној форми јавља кратки силазни испред се Пошто се повратна

форма по правилу уводи тилдом, то је тако учињено и код ових глагола

зато што се облици са кратким силазним акцентом на последњем слогу

јављају у реченици само онда кад енклитика се следи иза глагола (Звиздат

се можеш колико гој бј, нб ти неће помој, Bôцат се неј ни с ким, то ти

ја тврдим!), а не и онда кад она претходи глаголу, што се у говору много

чешће догађа (Немб се, бре, звиздат за сваку ситницу, Почела се, изгледа,

вóцат с неком будалбм). Из истих разлога даване су и одреднице као

забачит (се), а не забичит, забачат се Међутим, кад се глагол јав

ља само у повратној форми стављан је акценат какав он има у споју са

повратном речцом се, која следи иза њега (Јетрвâm се умије свакое, ал

привриједит за кућу не умије ниједно, Профулат се неј док је шарова),
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с напоменом да у одговарајућим реченичним склоповима. И овде долази

узлазни акценат на претпоследњем слогу (Немоте се јетрват, погани веље

Та ће се профулат поред сто стража!). Постоје, такође, неки придеви који

се употребљавају само у женском роду (датна, дофатна, ања вљера и

сл.), па сам их тако и дала. Нисам, наиме, код одредница успостављала

остале родове, иако је то формално могуће, јер бих тиме граматичкој, тј.

формалној, страни подредила суштинску информацију о датој лексеми.

У изложеној лексици има, види се и на први поглед, поред домаћиХ,

словенских речи, и мноштво турцизама у ширем смислу, а такође и разних

романизама, као и понека позајмљеница из арбанашког или неког другог

језика. Има, такође, и речи које, очито, представљају новији нанос. Ја,

међутим, нисам улазила у етимологију лексема, него сам се задовољила

одређивањем њихове семантике.

О особинама говора у оваквом раду није неопходно говорити, самим

тим што су оне у основним цртама, тј. у далеко ширем облику од оног

који бих ја могла овде изложити, познате. Сама грађа коју излажем,

међутим, даће дијалектологу потребне информације о данашњем говору

Васојевића, који, као, уосталом, и разни други говори, свакодневно трпи

утицаје културе и цивилизације, да и не говоримо о снажним миграци

јама. Потребно је, ипак, без обзира на то што ово није дијалектолошки

него лексикографски рад, дати неколико напомена.

Читалац ће се у раду срести са 33 фонеме, од којих су 29 (све, значи,

осим гласа х, који се у Васојевићима јавља у неколико случајева, и то

у специфичним реализацијама) одлика књижевног језика, а четири (са

могласник а уместо некадашњег полугласника и сугласникци 3, s, и 6)

својство овога дијалекта. Грађа, такође, показује четвороакценатски сис

тем, с дужинама испред и иза акцента.

Без намере да улазим у детаљнији опис говора, скренућу пажњу на

неке појаве. Кратки самогласник а иза акцента често се изговара и као

е. У грађи се нашло доста таквих примера с напоредним изговором

(мбздк/мбзек, дпасан//óпасен, свекар//свекер, ноћас//нöhес, дпац//отец и

сл.), али и лексема записаних само са а (пупак, свитак, конац, муландвац

и сл.) или, још много више, са е (воловддек, безобразен, вљетер, уорец и

сл.), што не значи да се и оне, као и горе набројене, не могу чути у обема

варијантама. Овде ваља поменути и то да се а, с алтернативним е, у

неким случајевима среће и тамо где му етимолошки није место, нпр. као

резултат асимилације кратког неакцентованог а према љ: ваља//веља.

Познато је да говор Васојевића одликују крње форме инфинитива, па

су одреднице глагола у овом раду доследно дате без крајњег -и, иако се

чују и облици без -m (Оћемо ли сутра дои у сијено? Можеш ли ми написа

једно писмо?).

Ваља поменути и дублете типа “Опанци от коже се не могу обут кат

се шчагоре” и “Дој ћу ка се покосе ливаде“, али и то да се разноврсност

среће и код реализације ју интервокалном положају (радио, стијо и сл.).

Речено је већ да у раду постоји неколико (тачније — четири) примера

6
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са х, иако је познато да ове фонеме нема у Васојевићима. Ради се, наиме,

о узвику олакшања када се одахне при збацивању терета после напор

ног ношења или после напорног рада хуј, у којем се и х и у изговарају

истовремено као нека врста продуженог безвучног у праћеног одређеном

веларном фрикацијом. Варијанта овог х чује се и у глаголској именици

хујкање и глаголима хујкат и хујнут.

У говору Васојевића постоји и знатан број прозодијских дублета,

као нпр. пасе!/náсе, помуземfпомузем, порасте//порасте, лажем//лажем,

идем//üдем, Божа су виђели! Божа су виђели, Жена е отишла!lЖена е

отишла, Милеву су просили!Милеву су просили, ђеце//ђеце, Васбв!/Васов,

Дошли су гостиllДошли су гости, Добро га удариоllДобро га ударио,

будала//будала, Ударио га мачугом и побљега! Ударио га мачугом и поб

љега, Ударио ме неоткеf|Ударио ме неотке, Вадио сам га!/Büдио сам га,

Добао сам писмоllДобио сам писмо и сл.

Као што је већ речено, грађу сам почела да сакупљам 1983, док сам рад

писала 1989, а предала га Редакцији 19. јануара 1990. године. Највише

речи записала сам у Сеоцу и Сућеској, Краљима и Забрђу, а мањи део у

осталим селима око Андријевице. Само неколико речи забележено је ван

овог дела Горњих Васојевића, односно у Лијевој Ријеци, што је сваки пут

И НаЗНаЧЕНО.

Грађу сам, као што је уобичајено у оваквим пословима, сакупљала

од најстаријих мештана, који су ми остали у најлепшем сећању и којима

дугујем велику захвалност. Поменућу само Ракиту (1912) и Станку (1900)

Стијовић из Суhеске (обе су и рођене у овом селу), Драгињу Фолић (1913) са

Сеоца (рођена на Сеоцу) и Зору Бакић (1908) из Забрђа (рођена у суседном

селу Слатини) — четри Васојевке чија реч преовлађује у овом раду.

*}

Пре преласка на излагање лексике желим да изразим захвалност ака

демицима Павлу Ивићу и Митру Пешикану, уреднику Речника САНУ

Милици Вујанић и супругу и колеги Светозару Стијовићу за драгоцене

савете које су ми пружали приликом писања овога рада.

Посебну захвалност дугујем Божидару Г. Зоњићу, професору из Ан

дријевице, без чије би помоћи овај рад био гори и оскуднији.



РЕЧНИК

А

абаз м неспретна, несналажљива, приглупа особа. — Какав је оно абаз,

гром га убио!

äбер му изр. ни абер а каже се кад неко не мари, не хаје, не обазире

се на нешто (на позив, упозорење, претњу и сл). — Čни му пријете, а

тата ни абера.

äбет, абета м женска хаљина. — Купила сам поркета да ти сашијем

äбет.

абит се, абим се несвр. ишчуђавати се. — Шта се абиш, када се нијесмо

здоговбрили да дбђеш?

аброноша м особа која злонамерно преноси лоше вести, сплетке и сл.,

сплеткарош, смутљивац, смутљивица. — Јана е вељи аброноша ка јој

мајка. Он је велики аброноша.

абуланта ж амбуланта. — Лани су ни отворили абуланту.

аветат, аветам несвр. 1. говорити глупости, блебетати. — Вазда нешто

авета, никад ништа паметно да каже. 2. ићи без циља, лутати, базати.

— Куд аветаш по цио дан, што не čедиш кот куће?

аветан, -тна, -тно будаласт, луцкаст, исп. аветињас. — Ни паметније
ђеце, ни аветнијега оца! ч

аветиња ж аветна, будаласта особа. — Боже драги, какве су оне Јокове

аветиње! Ниједно се не жени ни удае, но се бију и брукају свакога свбга.

аветињас, -ста, -сто в. аветан. — Сва Маркова ђеца су аветињаста,

ниједно се не нађе паметно.

аветињица ж дем, и ир. од аветиња. — Не дружи се, сине, с том

аветињицом, да ти се не спрдају ђеца.
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аветник, -ика м аветна, будаласта мушка особа. — Ко би се надао злу

да од онакога чоека не остане паметнога чељадета, но све аветници и

| аветнице.

аветница ж аветна, будаласта женска особа; исп. аветуља. — Нема

никога без ону аветницу, што не умије ни говеда причуват.

аветуља ж 6. аветница. — Двое паметне ђеце му умрије, а остаде она

аветуља што није кадра ни да се обуe.

авијес, -стиж утвара, привиђење — Фиг. Дижите се, ђецо, дигле су се

и кума-Милове авијести (ситна деца).

авраула ж будаласта, луцкаста особа. — Он је права авраула. Од њи

осташе само аврауле.

авраулас, -ста, -сто будаласт, луцкаст. — Задовијек је био авраулас,

никад памети није ни имао.

аврик, -ика м брдовито, стрмо, врлетно земљиште, гудура. — Тешко

е изис уз ове аврике. И, какви бљеу аврици по Роваца.

aдаљ м лакомислена, приглупа особа ружног изгледа. — Бљежи, адаљу

један, не препада ђецу. Ђе је она адаљ, куд је одблејао?

азгим прид. непром, силовит, обестан, пуст, исп. азгиман. — Учинио

се азгим пред вељом албм.

азгиман, -мна, -мно в азгим. — Ова е коњ азгиман.

äир м корист, добит. — Од ове ливаде немам аира, сву ми поарају

туђа говеда.

äирли прил. са срећом, на срећу — Кад наиђемо на љуђе што нешто

раде велимо "аирли ви рад“, а они нама “све ви аирли било“.

ајкарит, -им несвр. 1. шалити се. — Мило воли да ајкари. 2. (с неким)

подсмевати се, спрдати се (некоме). — Немб да ајкаре с тобом.

äјтaр, ајтара и ајтер, ајтера м 1, љубав, воља. — Учини то за мој ајтар.

Помирите се за мој ајтер. 2. доброчинство, услуга. — За шта гој сам се

загнао, учинио ми је ајтар. Та ће ти вазда учињет ајтер.

ајтарџија и ајтерџијам особа која радо чини доброчинства, услуге и

сл. — Брат му е велики ајтарџија, а бн не би дао Богу тамљана. Марко

е био велики ајтерџија и вазда е више волио да учини ајтар сиромау на

газди.

акарет, акарета м јако ружна особа, ругоба. — Каква му е она ђевока

— прави акарет.

акаретан, -тна, -тно веома ружан. — Боже, што е оно Јоково дијете

акаретно — да га чељаде не погледа!

äкат, акам несвр. јурити тамо-амо, без циља. — Куд акаш, сави се,

једном, кот куће.
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äкнут, акнем, свр. 1. јако се разљутити. — Ка му ја то реко, акну

— Имаде ме убит. Не јавља се дваес дана, нешто е акнуо на мене. 2.

тргнути се, поскочити од страха. — Ја викну, а бн акну и утече. 3.

појурити, јурнути. — Мајка и сестра акни да га траже, а бн право у

планину. 4. изгубити разум, полудети. — Те му године акну брат, те су

га водили по љекара.

аковрља ж погрдан назив за неугледну, ружну особу — Čчи ми досад

нијесу гледале онакве боже аковрље.

ал м 1. велика беда, немаштина, сиромаштво. — Да видиш како јадно

живе — прави ал! Уби га ал. 2. јако мршава особа. — Боже, како е Милан

измршао — прави је ал.

ала ж 1. јак ветар. — Пуче ала, па ми преврну сијено. 2. грамзивост.

— Уљегла му е ала у срце. 3. грамзива особа. — Он је веља ала — свега

му е мало.

ала прил, ипак — Ено какав је чоек, али је ала бољи од Видоја.

алав, -а, -ов алобитан. — Алави Јоко вазда мисли на свој дрбб. Бидни

чöек, не веља бит алáВ.

алајка ж неморална женска особа, исп. ошишаница (1). — Неке су се

наше алајке вукле с Талијанима.

алајчетина ж аугм. од алајка. — Ништа не учи, но трчи за алајчетинама.

äлак м 1. вика, галама. — Шта му е, те га стои алак? 2. спрдња,

исмевање. — Нема ти живота ако те друштво узме на алак.

- алáлит, алалим свp. I. опростити (дуг, увреду и сл.). — Позајмио сам

му милион динара, али сам му то алалио. Марија ме брезиљи, ал сам

jбј алалио. II - се поздравити се на растанку. — Ајде да се алалимо,

вријеме ми је да идем.

аламаковина ж 1. ничија имовина, нешто што свако може узети. —

Не дира то, мали, није то аламаковина. 2. особа безначајна за некога,

до које некоме није стало. — Нијеси ми ти аламаковина но најмилиИ

рођак.

аламуња, аламуње ж лакомислена, непромишљена особа, ветропир. —

Дође она аламуња Станка, те се тудије истутње и исприча, овђе узми,

öнђе потури, па бјде ка вљетар — таман ка што е и доша.

алан, ална, ално 1. јако сиромашан, бедан. — Откад и знам, немају

ништа — вазда су ални. 2. а. јако мршав. — Оно кума-Миланово дијете

оста ално — ка да ни девети дан ништа не тура (у) уста. б. ситан,

закржљао (о плоду, семенци). — Пшеницу е убила маћа, па е зрно остало

äлно.

алат м коњ риђе боје. — Појаше алата, па низ Васевиће!

10



Из лексике Васојевића 129

алачуга ж у изр. д и ј алач у г у на мач у г у одати се

неморалу — А јој умрије чоек, она диже алачугу на мачугу.

алобитан, -тна, -тно, исп. алав 1. халапљив, прождрљив — Како е

алабитан, изио би вола. 2. похлепан, лаком. — Алобитан је откад га

знам — свега му е мало.

алобитник м исп. алобитњак 1. халапљива, прождрљива мушка особа.

— Čедне за софру и не устае, алобитник, док и потоњу трошицу љеба не

покупи. 2. похлепна, лакома мушка особа. — Не могу да живим од онога

алобитника — вазда нешто тражи и вазда му се чини да ја више имам.

алобитница ж 1. халапљива, прождрљива женска особа. — ИЗела би,

алобитница, све што нађе, а ђеци не би ништа оставила. 2. похлепна,

лакoма женска особа. — Она алобитница ми све узе

алобитњак м 8 алобитник. — Алобитњак је то, не да ми да оставим

нимало сира, нб све поије чим усирим. Свега му е, алобитњаку, мало.

аловит, аловита, аловито који има натприродне особине. — Веле да е

Вукић био аловит и да се био са здувачима.

албтиња ж в. лотиња. — Чим уђеш у кућу оčетићеш албтињу.

aљидат, аљидам несвр. скитати, лутати. — Кудаљидаш по цио дан

ка глува кучка?

ампа ж група људи, гомила. — Ојдоше некуд онако у ампу.

анабета м необразована, неписмена особа, аналфабета; исп. анабетлија.

— Преćедник је био анабета.

анабетлијам в анабета. — Узели су анабетлију за преćедника општине.

äнданврљ му изр. у ан да врљ 1. онако како не треба, погрешно

— Читавога свога вијека радио е у андaврљ. Задовијек је био у андaврљ.

2. укриво, укосо. — Исправи ту чивију, бјде ти у андaврљ.

андаврљит, — рљим, несвр. кривити, искривљавати. — Не ита, полако,

не андaврљи то. П. — се кривити се, искривљавати се. — Не могу овоме

сијену ништа, све се нешто андaврљи.

анђа ж в. анђибула. — Кат се Урош женио била сам анђа.

анђибула ж деверуша, исп, анђа. — На Милошеву свадбу екума Мара

била анђибула.

äнов, анова, аново у изр. од а нова доба од давних времена,

од давнина. — Причао ми је све још од анова доба.

антика ж успомена на старије време. — Ове ствари ис старе куће држим

ради антике.

апаж непријатан мирис, запах. — Кат прође порет тебе, убије некаква

апа од њега. Кад им улазиш у кућу, чим отвориш врата, убије отуд некаква

апа — дрбб да истуриш.

11
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аперат, -ăта м апарат. — Донио некакав аперат, па свакога по селу

слика. -

аператор м хирург, оператор. — Булатовић је добар аператор.

аперација ж хируршка интервенција, операција. — Лежи у болницу и

чека аперацију.

аперисат, -ишем свp. и несвр. I. (из)вршити хируршку операцију,

оперисати. — Булатовић добро аперише, па волим што ће ми аперисат

стрица. П. - се подврћи се хируршкој интервенцији, оперисати се. —

Аперисала сам се од бубрега, па не смијем ништа да пијем.

äпрчина ж веома крупан, развијен, снажан човек. — Мијаиле бљеше

права апричина — могаше понијет сто бка сијена и изес јагње за ручак.

ар м 1. стид, зазор, срамота. — Било му е ар да тражи љеба. 2. понос,

достојанство, част. — Учинио би бн то, но му не да ар.

ара-дара узвик за завађање овнова (увек поновљено два пута и у ком

бинацији са тук, поновљеним три пута). — Ара-дара, ара-дара, тук,

тук, тук! *

арат, -ам несвр. чинити штету (о стоци). — Бојове краве ми арају

коломбоћ и ливаду.

арачуге ж мн. в. тарачуге (1). — Пун ми је таван некаквија арачуга.

арда узвик за терање овна. — Арда тамо, рогоња!

apнисат (се), -ишем (се) свр. оставити, баталити, оканити се. — Не

маш куд на суд, изгубићеш парницу, но арниши све. Аpниши се ти мене,

не дира ме ка те не дирам.

арџија м поносан човек. — Кум-Мило е арџија — не би тражио од

другога, па макар пропао. -

äсал прил. добро, ваљано, како треба. — Уради, сине, једном нешто

äсал, не штети све што такнеш руком. 2. прид. непром, добар, ваљан. —

Гара е асал чељаде.

асалан, -лна, -лно добар, ваљан, онакав какав треба. — Кум-Божо има

ăcăлну ђецу. -a

acулит, -им несвр. доводити у ред, чинити послушним. — Мајку није

слушао, ал га тамо, изгледа, свбјски асуле. 2. јаловити, шкопити. —

Покојни Милован је асулио крмаче.

ата у изр. па н у т на а та доспети у невољу, неприлику. —

Боим се да не панем на ата.

äчкосам узвик за одобравање, подстицање браво, честитам, тако тре

ба. — Ачкосам ти га, баш си јуначина!

12
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аџе у изр, за да т а џе жалити се, јадиковати. — Петар је задао

äше што му нијесу јавили кад му е умро кум Јоко.

äшат, ашам несвр. 1. погрешно рачунати на нечију штету, варати,

закидати при обрачуну. — Он поштено тргуе, не аша ка неки. 2. варати

у игри. — Кад не би ашао, никад не би побиједио.

äшкула ж особа ружног и приглупог изгледа. — Дође она ашкула, те ме

ôмете да овђ Покосим.

Б

баба ж 1. воденични уређај за подизање или спуштање "горњака”, гор

нег воденичног камена. — Спушти мало бабу, вођеница ти крупни брашно.

2. посађени кромпир који се одржао нераспаднут иако је из њега никла

биљка, односно родио плод. — Одваја те бабе од компијера.

бабак, бапка м крива дршка на косишту — Ја волим да косим косом

на два бапка.

-““

бабовина ж 1. очевина. — Подијелише бабовину на три једнака исета.

2. постојбина. — Ђедови су им одавле отишли прије сто година, ал они

не заборављају бабовину — доде кад гој неко умре.

бáврк м дечачић, шипарац, исп. ождрмак, пафрк. — Онб дијете е по

расло, велики баврк.

баврља ж 1. мало дете које још није сигурно проходало, које басрља,

— Дођи, баврљо, да те баба пољуби. 2. фиг. детињаста особа. — Јоко е

вас вијек био и остао баврља.

баврљат, -рљам несвр. 1. несигурно ходати (о малом детету које још

није добро проходало). — Никола естао на ноге кад је напунио три године,

а све дотле е баврљао. 2. ићи без циља, лутати, базати. — Čн не зна ни

куд баврља, а вазда некуд иде.

баганче, -анчета с балавче. — Није владика баганче, но личнос, па

треба да га дочекамо како доликуe.

бáгљив, багљива, багљиво (о коњима) који има хронично обољење згло

бова. — Вуче се ка багљиво кљусе.

бадијава прил. бадава, узалуд. — Све што могу чиним за њега, но

бадијава. - |-

балавурдија и балафуpдија жзб неозбиљни млади људи, дечурлија. —

Уфатио се збалавурдијом варошком, па не долази ка кући до поноћи. Не

може се заспат од ове балафуpдије.

балат, -ам несвр. пуштати бале, балавити. — Бала то дијете, узми

Wyll'Illy, Wá га отру.
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балаћан, балаћана м 1. бара која слабо отиче. — Ова се балаћан убаз

ди на врућину. 2. извор лоше, неквалитетне воде. — Пи, ово е обични

балаћан.

бале м само у облику вокатива као узречица: брале. — Јеси ли видио,

бале, овога чуда.

балоњат, -ам несвр. обилно јести (о стоци). — Има овђе краве да ни

добро балоњају.

балтеза ж женина сестра, свастика. — Лијепа му е жена, ал му е

балтеза још љепша.

балушат, -ушам несвр. пенити се, пенушати се. — Балушало, не балу

шало, оћу те фукнут, па да ћу пукнут — рекао је неки несрећник кад је

пладан почео да једе сапун.

баља ж1. бела белега спреда на глави стоке. — Галоња е имао на чело

велику баљу, 2. овца која има баљу, белу белегу спреда на глави и име

таквој овци, исп. баљуша. — Имали смо двије овце — баљу и зрњу.

баља, баље ж крава која има баљу, белу белегу спреда на глави и име

таквој крави; исп. баљуша. — Баља и зека су орале боље но икакви волови.

баљамез, баљамеза 1. старински топ — Čтели су Турцима два ба

љамеза. 2. велики јунак, уопште чувен човек. — На ово гробље леже вељи

баљамези васевички, па нема мане да и ти ту начиниш споменик.

баљас, -ста, -сто који има баљу, белу белегу спреда на глави (о стоци);

исп. баљушас. — Галоња е био баљас.

баљега ж 1. говеђи, свињски и коњски измет. — Штале смо лијепили

житком говеђом баљегбм. 2. фиг. лоша особа, рђа. — Она Миланова

баљега окиде нос цијеломе браству.

баљегат, -егам несвр. в. баљезгат. — Река сам му да не баљега, е ћу

му разбит нбс.

баљежит (се), -и (се) несвр. вршити нужду, избацивати измет (о крава

ма, свињама и коњима). — Краве чешће баљеже кад ију младу детелину.

Крава се никад не баљежи онђе ђе лежи, но вазда мало даље.

баљезгат, -езгам несвр. говорити којешта, исп. баљегат. — Војо вазда
нешто баљезга, нб га нико не слуша. “t

баљин, -ина, -ино који припада баљи, баљастој овци. — За Ђурђевдан

смо заклали баљино јагње.

баљин, -ина, -ино који припада баљи, баљастој крави. — Сећам се кад

је вук заклао баљино теле.

баљов, -ова и баљов, баљова м пас беле њушке. — Кат пас има бијелу

ћуму зовемо га баљов, а кат има цару по грлу — гиљов.
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баљоња м во који има баљу, белу белегу спреда на глави и име таквом

волу — Ћетоња и баљоња су се вазда били.

баљуша ж в. баља. — Никад нијесмо имали таке краве ка баљуша.

баљушан, баљушана мован који има баљу, белу белегу спреда на глави

и име таквом овну — Пр. види под гарушан.

баљушас, -ста, -сто в. баљас. — Ђе ви је она баљушаста овца?

баљушин, -ина, -ино који припада баљуши. — Баљушина вареника е

вазда била густа.

бамбурит, -урим свр. сручити се, пасти од умора. — Пошто вечера,

бамбури на постељу и заспа ка заклан. 2. изнемоћи, ослабити од ста

poсти. — Старчеви су ми бамбурили, не могу никуд до испрет куће.

банда ж страна. — Пређите на другу банду.

баректар, -ăра м барјактар. — Мило му е био баректар у сватове.

барит, -им несвр. 1. бити подбодан, влажан. — Она ливада порст

потока вазда барћ. 2. правити бару проливајући боду. — Не просипљите,

ђецо, воду по соби, не барите.

басмарит, -ăрим несвр. 1. бајати, врачати; исп. басмат. — Она жена

зна да басмари, те јој се стока добро музе. 2. ружити, псовати. — Млоге

е она басмарила.

басмат, -ам несвр. в. басмарит (1). — Не знам ја да басмам ка она и

Не оћу да знам.

бастадур, -ура м 1. одважна, храбра особа. — Роса е велики бастадур,

сама е прелазила преко Чакора. 2. умешна, спретна особа. — Боже, Боже,

онога бастадура — што види, то и начини.

бастат, баста несвр. безл. (некоме) 1. усуђивати се, смети. — Сви га

бију, а њему не баста да се брани. 2. полазити од руке. — Све му баста

— и да учи, и да коси, и најљепшу ђевојку да има.

басташан, -шна,-шно 1. одважан, храбар. — Владо е басташан, а браћа

су му страшљива ка зечеви. 2. умешан, спретан. — Никола е басташан,

за свашта га е Бог дао.

батлак, батлака м подбарно, мочварно земљиште — Čутра ћемо да

јавимо стоку у батлаке, са су се мало просушили.

бауљат, -yљам несвр. 1. ићи опирући се на колена и ослањајући се на

дланове. — Ђеца ваздан бауљају по соби. 2. погрд. ићи споро, тромо,

лењо. — Иде ли Душан? Иде, ено бауља за нама.

бауљина ж животиња која мили, гмиже (буба, змија и сл.). — ИЗела

га некаква бауљина, па му е отекла рука.

баун, -yна м путнички ковчег, већи путнички кофер. — Из војске се

врнуо без бауна.
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баца ж бела овца без белега на глави и име таквој овци. — Баца е била

мирна и добро се музла. -

бацан, бацана м бели ован без белеге на глави и име таквом овну. —

Пр. в. под гарушан.

бацин, -ина, -ино који потиче од баце, који припада баци. — Добро

смо се најели бацинога јардума.

башкат (се), башкам (се) несвр. в. башурит (се). — Немо то пашче да

башкаш тудије. Шта се та мачка Шпирова башка овудије?

башурит, —yрим несвр. I. (обично о животињама) припитомљавати,

мазити, исп. башкат. — Не башури то пашче, остаће ти да га ти држиш.

П. - се умиљавати се, мазити се, исп. башкат се. — Чије се оно пашче

башури око ђеце?

ба му изр. б и т б а ове в бит бафту (под бафта изр.). — Бије

бáове. Нешто му, изгледа, треба, па ме страши.

бабушка ж печурка. — Народ је овога љета добро зарадио на бабушке.

Čвце млого воле бабушке.

- базда, базде ж смрад. — Тудије се не може прој од некакве базде.

баздуа, баздуе ж зељаста биљка јаког мириса, татула. — Свуј расте

баздуа.

бандат, бандам и бендат, бендам несвр. уважавати, зарезивати. — Не

банда ме колико да нијесам жив. Не банда та ни цара ни ћесара.

бап узвик оном. бyn, myn. — Ја спавам, докле нешто бап, и пробуди ме.

бáпит, -им свp. исп. бапнут, брепит и брефит 1. јако ударити, млат

нути. — Бáпио га у леђа. 2. пасти, треснути на тло. — Бâпио е с

тавана и вас се разбио, 3. лупити, треснути. — Јако е бапило кад је пао

с тавана.

бапнут, -нем свр. в. бапит. — Добро га бапнуо, ено му се нос модри.

Бапнуо сам с крушке и сломио ногу. Нешто бапну, кад бн пао с крушке.

батарац узвик за изражавање изненађења због нечијег изненадног до

ласка. — Таман ми зборимо о њему, а бн — батарац на врата.

бафта ж у изр. б и т б а фт у плашити, застрашивати некога

(обично дижући велику буку) с циљем да се извуче нека корист. — Не бој

се, бн то бије бафту.

бегар м врста крушке опорог укуса. — Ову крушку неко зове бегар, а

ћеко бегаруша.

бегаруша ж деф и пр. в. под бегар.

|- бедерница ж заразна сточна болест слична црноме пришту. — Бедер

ница те шинула! Приште надуо!
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бедно прил. јадно, бедно, тешко. — Богме бљеше бедно обучен. Нешто

ми је бедно без њега.

божђетка ж жена која не може да има децу, нероткиња. — Онакав чоек

а држи бежђетку.

без предл. с ген. у изр, бес те без ове без икаквог разлога,

ни због чега, ни за шта. — Не иди, дијете, по овоме снијегу бес те без

ове. Умрије здрав, бес те без ове.

безаиран, -рна, -рно бескористан. — Радосава држи све некаку безаирну

ождрмчад, а ништа да се помузе.

безвадан, -дна, -дно који се не наводњава, који нема воде и канала за

наводњавање. — Једна њива ми је безвадна, а двије имају воду.

безвадница ж њива или ливада која се не наводњава. — Њива у брдо

ми је безвадница, а оне двије крај потока се ваде.

безмилет ж (у нешто појачаном значењу) милет. — Радојкове безмилети

се свакоме спрдају, а себе не виде.

безмилетка ж 1. (у нешто појачаном значењу) милетка. — Украде ми

Мишова безмилетка ножице. 2. у бројаници у игри коза (прстена). —

Шута-мала, шута-веља, шута-лоња, машалćња, бежђетка, безмилетка,

кулуз — изеде купус.

безмозгилаш м глупа мушка особа, незналица. — Задовијек је био без

мозгилаш, никад ништа није ни знао.

бека, беке ж крмача беле боје и име таквој крмачи. — Беку ћемо заклат

За Аранђеловдан.

беркаиле прил без бриге, безбрижно — Čјде ти бнберкаиле у Беране,

има мало пара, па оће данас да и утринта.

бетат, бетам несвр. само у успаванци, без одређеног значења. — Шета,

бета. Уби Радун зеца. Продаде га Вукићу да закрпи торбицу.

беут, -ута и беут м бесвесно стање, несвест. — Три неђеље лежи у беут,

Никако да изиђе из беута.

бибат (се), -ам (се) 1. мућкати се — Биба ми вода у желудец, Баба

ми се млијеко у мије. 2. њихати се, мрдати се. — Оној женетини бибају

бигови кад иде. Погле како се оној жени биба месиште кад иде.

биг м половина задњице, гуз. — Богами, ова има добре бигове!

бига, бигеж дрво које повезује плуг или предње точкове кола са јармом,

руда, гредељ. — Сломише ми бигу от кола.

биза ж кучка. — Пр. в. под бизин.

бизин, -ина м пас. — Ено се нечија биза ћера, па се окупили бизини,

нска сс ђеца причувају.

17



136 Рада Стијовић

бијела ж мрена, катаракта. — Навукла јој се бијела на око, мораће да

ју аперишу. -

бијелце с 1. беланце. — Никад не изије цијело јајце изије жујце, а

остави бијелце. 2. беоњача. — Закрвавило ти се нешто бијелце на лијево

öКО.

бијељ м ћебе, дека. — Покри се овијем бијељем.

бикота м снажна, робусна особа. — Жена му бљеше прави бикота.

- билегија ж камена алатка за брушење косе, брус. — Џаба ти добра кос

ако немаш добру билегију. -

билензука ж наруквица, бразлетна. — Купио ми је тата билензуку.

било с предњи дрвени део “бране“ односно “влаче“ који разбија бусење.

— Најбоље е церово било, тврдо е.

бин-гаиретиле прил. 1. на правди бога, ни крив ни дужан. — Настрада

јутрос от погани на бин-гаиретиле. 2. без страха — Čјде бн бин

гаиретиле, око му се не мрди ни от кбга.

бираник м виђен, угледан човек у братству, селу, племену. — Прошлога

рата изгибоше бираници из нашега малога браства.

бит, биднем у служби пом. глагола у конструкцији било -- инфинитив

неког глагола кад се казује радња коју је у сопственом интересу требало

да врши или изврши субјекат (односно у негативним реченицама радња

коју није требало вршити односно извршити). — Ти било пазит, па се

не би ударио. Ти не било одит боса, па се не би убола.

бит се, бијем се несвр. борити се, трудити се. — Бијем се да оставим

дуван.

биће с туча, тучњава. — Какво ваше биће, ви треба да живуете ка браћа,

а не да се бијете.

бицикло с бицикл. — Шабо иде у Андријевицу на бицикло.

биџоња м 1. хип. име за бика. — Бољега биџоње од моега није било.

2. фиг. момчић. — Момо е веј биџоња, глади се и иде на игранке.

биштек, биштека м једра, снажна, здрава особа (обично женска). —

Какав је она биштек, благо њбј за њено здравље и љепоту. Моја жена е

спицогуза, а ова твој биштек би ону моју носио у зубе и цијели дан косио.

благолажат, -ăжам несвр. ласкати; исп. лацкат. — Не волим ја никоме

да благолажам.

блазнит, блазним несвр. мамити овце на со. — Не блазни овце, пушти

и да пасу.

блејат, блејим несвр. 1. пуштати глас (о овци). — Овце су блејале

гладне. 2. фиг. ићи без циља, луњати, базати. — Јоко ваздан некуд
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главуту, па да му насипеш. Ама и това нема да му помогне, џабе све.

Гра. - * ,

Нbyњаво! Не умеје ни да проорати сас човека. Рас.

Оболело, а нигде ништа нема. Ништа не стекло, немало памет, само друђи

- служило. Брц.

Облекло се, па се на алу напрајило, па га не мож познајеш. Оно си је и

ала сас мозак. Да неје ала, народ би га поштувал, а и не би се тека

облачило. Изв. |-

Образило се, бре, тека, па га не мож врнеш. Вој.

Овај Васка асли бутнитрн. ПРж.

ОД —време си је текбв, а текбв чеси и остане. Теква се памет не мож

промени. Сук.

— говедата га не мож различиш ако га убаво позагледаш (па) да видиш

(и) да иде на две-нође. Рс.

— њега нема вајда, од њега нема “БОЖЕ ПОМОЗИ" Цуцаво, глупаво,

сакато и сас снагу и сас памет. Држ.

— памет нема ништа. А онака је Ленко све човек?! Ниш.

Одбивај му на дару, видиш сам какбв—je. А он неје крив што га тека бог

здал. Км.

ОН ЈЕ —луд за три села, а будала за триста. Ре.

— како малко замлатен, асли траповbн. Дој.

— куде-куде попаметан ка иде сас магарето, него да појде сâм у Видлич.

Магарето бар путат знаје, па не мора да лута. Рс.

ČН ЈЕ МАЛКО —áлтав у мозакат (БЧ); — залупен (Сре); —заћитен (Км),

— шbкнут (МЈ)

Он је на тупан бренsало. Залитач, сам се не смеје навати нешта да уработи,

све сака да га учиш. Пк.

ČН ЈЕ (САМО) —на број човек, —човек на број. Вој.

ČН-ЈЕ ЦЕПЛЕНКА —и това букова. Сук.

— отсечена за држаље, а недељана. Бла.

Он малко дојде како зашашавен. А и мајћа си-му беше теква, теква њој

семка, бн-се на ућевето метнул.Сук.

ОН НЕЈЕ —6удала. Он је паметан за три коња и за једно магаре. Ре.

— млого загубен. Ама само за пцување и за ленséње. А у друго још

неcbм видел да се разбира. Пет. -

— сас свуту. ВојЈал/Сук.

ОН НЕМА —ич оди мозак, —мозак, — ништа оди мозак. ДржfВој.
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главуту, па да му насипеш. Ама и това нема да му помогне, џабе све.

Гра. -

Нbyњаво! Не умеје ни да проорати сас човека. Рас.

Оболело, а нигде ништа нема. Ништа не стекло, немало памет, сâмо друђи

служило. Брц.

Облекло се, па се на алу напрајило, па га не мож познајеш. Оно си је и

ала сас мозак. Да неје ала, народ би га поштувал, а и не би се тека

облаЧИЛО. ИЗВ. -

Образило се, бре, тека, па га не мож врнеш. Вој.

Овај Васка асли бутнитрн. ПРж.

Од —време си је текбв, а текбвче си и остане. Теква се памет не мож

промени. Сук.

— говедата га не мож различиш ако га убаво позагледаш (па) да видиш

(и) да иде на две-нбђе. Рс.

— њега нема вајда, од њега нема "БОЖЕ ПОМОЗИ" Цуцаво, глупаво,

сакато и сас снагу и сас памет. Држ.

— памет нема ништа. А онака је Ленко све човек? Ниш.

Одбивај му на дару, видиш сам какbв—je. А он неје крив што га тека бог

здал. Км.

ОН ЈЕ —луд за три села, а будала за триста. Ре.

— како малко замлатен, асли траповbн. Дој.

— куде-куде попаметан ка иде сас магарето, него да појде сам у Видлич.

Магарето бар путат знаје, па не мора да лута. Рс.

Он ЈЕ МАЛКО-алтав у мозакат (Бч); — залупен (Сре); —заћитен (км),

— шbкнут (МЈ)

Čн је на тупан бренsало. Залитач, сам се не смеје навати нешта да уработи,

све сака да га учиш. Пк.

ОН ЈЕ (САМО) —на број човек, —човек на број. Вој.

ČН-ЈЕ ЦЕПЛЕНКА —и това букова. Сук.

— отсечена за држаље, а недељана. Бла.

Он малко дојде како зашашавен. А и мајћа си-му беше теква, теква њој

семка, бн-се на ућевето метнул.Cук.

ОН НЕЈЕ —будала. Он је паметан за три коња и за једно магаре. Ре.

— млого загубен. Ама само за пцување и за ленséње. А у друго још

несbм видел да се разбира. Пет. -

— сас свуту. ВојЈал/Сук.

ОН НЕМА —ич оди мозак, —мозак, — ништа оди мозак. Држ. Вој.
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бошњачки, -а, -о који се односи на Бошњаке, који припада Бошњацима.

— Јавили смо овце у бошњачке ливаде.

брабоњит (се), -им (се) несвр. избацивати балегу у облику брабоњка. —

Одби те овце од гувна, да не брабоње тудије. Козе се брабоње сваки час.

бравек, -вка м 1. дем, од брав. — Немамо чиме изимит ово мало

бравака, 2. приглупа, наивна, али добродушна особа. — Ђе онакав чоек

нађе онога бравка жене!

браветат, -етам несвр. в. бравит. — Вазда некуд бравета, а никоме не

кажуе куд иде.

бравит, бравим несвр. ићи, лутати без циља, као брав, исп. браветат.

— Знаш ли, јадан, куд бравиш?

брана, бране ж примитивна направа за ситњење и поравњавање земље

после орања која се састоји од греде (била) и прућа, исп. влача. — Позај

мио сам брану, да повлачим једно рало орања.

брандос, брандоса м траг који оставља за собом неко или нешто при

кретању по површини нечега. — Нијесу шћели да вуку дрва низ возник, нб

низ ливаду, па остали брандоси. Извршљали су ми ливаду, све брандоси

по њој.

браственик, -ика м припадник једног братства. — Ниједан наш бра

ственик се није стио оженит од њи.

брбат, -ам несвр. дирати у нешто, чачкати. — Немб ту ништа да

брбаш, е можеш нешто покварит.

брбнут, -нем свр. дирнути, чачнути. — Брбну Саво некаквијем испи

тивачем у утичницу, а оно пуче и уби модри пламен, реко — погибе.

брвнача ж кућа од дрвета, брвнара. — Начинио е нову кућу, а бpвњачу

е оставио ради антике.

брдак, -ăка м дрвени суд за воду, бардак. — Сачувао сам брдак што е

још ђед градио. Изр, вулг. прн у т у брда к бити на самрти.

— Прнуо е бн, изгледа, у брдак.

брезовача ж брезова метла. — Узми брезовачу, па обpиши гувно.

бремце, -а и бремцета с тучак у звону. — Испало е неђе бремце из

звона, а овце без звона могу лако да се изгубе.

бреноват, -нуем свp. и несвр. I. 1. (у)коврчати (косу) нарочитом уг

рејаном направом. — Данас и сељанке брeнују косу. Јуче сам бреновала

косу. 2. несвр. фиг. (некога или нешто, обично у одричном облику) обзи

рати се (на некога или нешто), водити рачуна (о некоме или нечему). —

Он никога не бренуe. II. - се (у)коврчати, (најправити себи коврче (код

фризера). — Васевке се раније нијесу бреновале.

брéпит, -им свр. в. батит (1, 2). — Брепио сам га каменом у леђа.

Брепћо сам и сломио ногу,
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брефит, -им свр. в. бanum (1). — Брефи ме, ајван, жестоко.

брижит, -им несвр. 1. водити бригу, бринути, старати се. — Косáба

шино е да брижи о одмору и ручку, 2. бити забринут, брижан, бринути.

— Отишла су ми ђеца на čедник, па брижим што и нема.

бријеброњит, -им несвр. гунђајући одговарати на нечије наредбе, речи

и сл. — Никад ме не послушаш а да не бријеброњиш.

бриковице ж мн. у изр. у зет бр и ко вице проскитати се

— Узела ђева бриковице, па се не савија, но иде по игранка.

бритва ж нож за бријање, бријач. — Тупа ми е бритва, немам се чиме

обритвит.

бритвит, -им I. бријати. — Ја бритвим и себе и оца — ниједан не идемо

код бербера. II. - се бријати се. — Ја се сам бритвим, никад не идем

код бербера. -

бркат, бркам несвр. мешати бркачем за време кувања. — Мајка čеди

крај огња и брка качамак.

бркач, -ăча м ваљкасто дрво за бркање, мешање качамака. — Сломио

ми се бркач, па немам чиме избркат качамак.

бркача ж. брката жена; исп. бркуља. — Čпасна му е она бркача.

бркља ж локва, барица. — Паде у бркљу и вас се изглиба.

бркљаица ж врста направе за мешање јела (скроба) направљена од рач

вастог дрвета. — Направио сам снаи лијепу бркљаицу.

бркуља ж в. бркача. — Није му лако с оном бркуљбм.

брња ж белега на њушци животиња. — Кобила е имала брњу на ћушу,

па смо јој дали име брњка.

брњаш м коњ с “брњом“, белегом на њушци и име таквом коњу. — Пр.

В. под дорат.

| брњка ж 6. брЊуша. — Пр. в. под дорат.

брњуша ж кобила која има “брњу“, белегу на њушци и име таквој ко

били, исп. брњка. — Пр. в. под дорат.

брњушка ж брњица за свиње. — Морам турит крмачи брњушку, е све

изриља.

брдит, броим несвр. непрекидно причати прекоревајући некога, набра

јати. — Броила сам му сво јутро, ако што бидне боље.

броквица ж чавао. — Да ми четири броквице за ову слику.

бронзин, -ина м бокаст, обично бронзани лонац с повразом (е) —

Просула сам пун бронзин варенике.
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браћа, броће ж име крави прљавожуте боје, исп. броћуља. — Кад ни је

липсала броћа ђеца су остала без варенике.

броћав, -а, -о нерасположен, зловољан. — Што си броћав, да нијеси козе

изгубио?

броћит се, броћим се несвр. 1. спремати се за тучу (о говедима). —

Брбnи се ћета, оће да се баје са Шундом. 2. мрштити се, мpгодити се

(изражавајући лоше расположење). — Шта ти је, шта се броћиш?

броћоња м име волу прљавожуте боје. — Броћоња и жујоња могу повуј

више но четири друга вола.

броћуља ж в. броћа. — Убоде га броћуља, те једва остаде жив.

брс, брčти жбукове гранчице с пупољцима које се зими секу да би их

стока јела, исп. брcтина. — Више е говеда изимио на брс, но на сијено.

Тата е отиша у брс да донесе коњу.

брстина ж в. брс. — Бачи коњу брcтине нека гризе.

брстит, брстим несвр. причати много и којешта, брбљати, блебетати.

— Вазда нешто брсти, никад од њега не мождбј до ријечи.

брумбулак, -ăка м 1. обао камен. — Гађа ме једнијем брумбулаком. 2.

дебела особа. — Какав му е она бpумбулак жене!

брумбулас, -ста, -сто 1. округао, обао. — Узе један брумбуласти камен,

па га гађа. 2. пун, дебео. — Сва су му ђеца брумбуласта.

брумбулача ж дебела женска особа. — Жена му бљеше брумбулача от

сто бка.

брцкат, -ам несвр. I. мусти помало. — Брцка л што кума-Митра? Не

ништа, обље су јбј краве запрагле. II. -- се помало се мусти, имати

помало млека (о стоци). — Брцкал ти се која крава? Не ниједна, све су

запрагле. |-

брцнут, -нем свр. помусти мало. — Брцни ту краву, па да се вечера.

| бубењак, -ăка м ниска и дебела особа. — Он стасит и лијеп момак, па

се чудим како нађе онога бубењака жене.

бубуљ м мали, обично обао камен, каменица, исп. бубуљица и зунзу

лица. — Погодио ме бубуљем у леђа. Ђеца се гађају бубуљима, главе те

поразбијат.

бубуљица ж в. бубуљ. — Перо гађа ђецу бубуљицама, некоeме ће главу

разврз.

бугијат, бугијам несвр. дизати прашину. — Поваздан бугијају док

вршу, те не могу ока отворит.

будалат, -алам несвр. скитати, проводити време улудо, дангубити. —

Ништа не ради, но по цио дан будала.
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будалаш м будаласта мушка особа, блесавко, глупан. — Чуем да су

онога Миловога будалаша добро испребијали.

букарит се, -и се несвр. парити се, спаривати се (о свињама). — Крмача

се букарила, треба за два мљесеца да се опраси.

буква ж (код воденице) шупље буково стабло кроз које тече вода која

окреће точак, бадањ. — Трула ни је ова буква, мбраћемо ју мијењат. 2.

глуп човек, глупан. — Она Јокова буква не заврши школу.

букерит, -им 1. димити се. — Ма шта оно букери надно ливаде? 2.

пеј. пушити дуван. — Она ђечина Влајкова — свакое букери.

- була ж 1. муслиманска жена. — Прођоше двије буле. 2. раскокано,

испечено кукурузно зрно, кокица, исп. булавица. — Сестра избула мало

булавца, па ни подијели буле.

булавац, -вца м врста кукуруза за булање, кокање, кокичар; исп. пу

цавац. — Није ми ника булавац. Нећемо имат шта булат.

булавица ж в. була (2). — Ја млого волим булавице.

булање с гл. им. од булат. — Родило ми је доста коломбоћа за булање.

булат, -ăм несвр. П. правити буле, кокице. — Ми буламо буле у решето.

II. - се кокати се (о кукурузу). — öбична коломбоћ неће да се була.

булога ж трапава, лења, непредузимљива, немарна особа. — Она Ра

дојкова булога не умије ни нос отријет. Она булога Вукова ни за што се

не секира, благо њему кад може онако.

буложина ж аугм. од булога. — Што онолика буложина не ради онакво

имање, нб га е запуштио и упропастио.

булумаћ, -ăћа м в булумбаћ. — Јокова ђеца су јако једра — све неки

булумаћи.

булумбаћ, -ăћа м особа округлог, пуначког лица, уопште пуначка, дебља

особа; исп. булумаћ. — Како се огои Милова унука — прави булумбаћ.

бумбаја, бумбае ж кантарско јаје. — Гађао га бумбајом от кантара и

убио га намљесто.

бупат, бупам несвр. 1. лупати, производити, одавати јаке звуке —

Шта оно бупа по тавану? 2. ударати из све снаге по нечему, желећи да

се то сломи, разбије и сл. — Бупао сам десет минута док сам ово дрво

разбио.

бупит, -им свр. лупити, пасти. — Полако, немо бупит на та лед.

бурат, бурам несвр. П. испуштати мокраћу, мокрити. — Станите да

бурамо. П. - се имати навику мокрења, мокрити негде. — Дијете ми

се бура у постељу.

бургија ж (поред обичног значења “свpдао“) фиг. млаз дима. — Погле

како му бије бургија на нбс.
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буришкат, — ишкам несвр. 1. ровити, риљати (о свињи). — Гађни оно

крме, да не буришка око куће. 2. фиг. роварити, сплеткарити, завађати.

— Та чоек буришка по народу и прави велику смутњу.

буpукало с в бурукач. — Задовијек је био бурукало, а от свега на сриједу

ништа до празна фала и галама.

бурукање с гл. им. од буpукат. — Одагна те волове, не могу да слушам

бурукање.

буpукат, буручем несвр. 1. бучући разбацивати, растурaти роговима

сено, земљу и др. (о говечету). — Цио дан су волови буpукали на ливаду.

2. бучно се хвалисати, неосновано претити, лармати и сл. — Напије

се, па буруче, но ако ти нешто вијета, не нада се, а ако ти пријети, не бој

CC, “

буpукач, -ăча м букац, галамџија, лармаџија; исп. буpукало. — Ми

једнога буpукача имамо, не треба ни други, нб чоек и радник.

бусика ж комад, груда земље, узорана или ископана, са травом или без

ње, бусен. — Брат је орао, а ја сам разбијао бусике.

буцат, буцам несвр. 1. в. бучит. — Шта буцаш ту карту, виђи шта

пише, можеш штету начињет. 2. добро, обилно јести. — Имате данас да

буцате колико оћете. -

бучит, бучим несвр. цепати, дерати; исп. буцат (1). — Не тура, дијете,

дуње у њедра, не бучи кошуљу.

В

вавољит, -им несвр. дуго жвакати и преметати по устима храну;

дуго задржавати у устима неку течност да би јој се што боље осетио

јукус. — Слаби су ми зуби, па овако вавољим залагај докле ге савладам.

Што вавољиш ту ракију?

ваган, вагана м већи дрвени суд из којега се једе. — За ваганом си вазда

први Изр. је с из д у б о ко га ва га на користити

се обилато материјалним добрима, имати нечега у изобиљу, исп. јес из

дубоког корита под корито изр. — Он ије из дубокога вагана — преседник

је бПштине, преврнут ваган и у да рит но гом

У ваган непромишљено проиграти неко добро, исп. преврнут корито

под корито изр. — Маринко е преврнуо ваган, украо е паре рођаку кот

коčга е становао. Ударио си ти ногом у ваган.

вада ж 1. одређена количина воде која се издваја из реке, потока

или канала и којом један човек може руководити приликом наводњавања

земљишта, уопште количина воде додељена сељаку за наводњавање зем

љишта. — Пет сати је доста да се вадбм воде навади ектер коломбоћа,

а три сата да се навāди ектер ливаде. Његова вада е троструко виша од
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мое. 2. време наводњавања. — Кад је вада, сви други радови престају. 3.

канал којим тече вода за наводњавање. — Стрико е ископао сам ваду и

довео воду.

вадит, -им несвр. топити водом, наводњавати. — Каломбоћ вадим

једном у петнас дана. Уждила божа муња, коломбоћи оте да сагоре, па и

мбрамо што прије вадит.

вадица ж дем, од вада (1). — С овом вадицом (воде) не могу навадит

коломбоћ ни за три дана.

- ___ \,

вађевина ж интерес, камата. — Давао е паре на вађевину.

вáктиле прил. у давна времена, давно. — Доселили су се вактиле ис

ПлáВа. -

валутица ж обао мањи камен. — Седи с миром, е ћу те гађат једном

валутицом увр главе.

ваљат, ваљата, ваљато в. ваљатан. — Милица е ваљата жена, што види

то створи.

ваљат, ваљам несвр. фиг. и шаљ. тешко се кретати (о дебелој особи).

— Погле колика е она Милосава, једва се ваља. Изр. кућа ти (му и

сл.) га ваља такав си (је и сл.) по пореклу, по роду (кад се

говори о врлинама човека). — Мбраш да биднеш чоек, и кућа ти га ваља

да биднеш бољи од ове фукарије. Није чудо што е Мијајло свуј први — и

кућа му га ваља.

ваљатан, -тна, -тно способан, вешт, спретан, окретан, хитар, исп.

ваљат. — Сва су му ђеца ваљатна. Дујо е био ваљатан, ваљатно е и одио,

и радио, и зборио, и све.

ваљатно прил. живо, хитро. — Поглени, само, како ваљатно иде.

вампијер, вампијерам вампир. — У наше гробље су виђели вампијера.

варм 1. креч. — Продавао евар и тако живио. 2. велике врућине. — Како

ћеш данас на ова вар пљешке за Беране. Изр. и мат на вар имати

на уму, мислити, бринути о нечему — Имадни на вар да ти у неђељу

долази ујак, треба нешто да припремимо.

варакат (се), -акам (се) несвр. 1. довијати се, сналазити се. — Шта

ћу, кад је невоља, морам овако да варакам. Да се некако не варакам,

не би имао овој ђеци ни љеба да дам. 2. шевpдати, ићи час на једно

час на друго место да би се заварао траг, избегла каква опасност и сл.

— Годинама су неки комити варакали по тија планина, али и њима

жандамерија дође краја. Дуго се један Куч варакао по Комбва, али је и

њега жандамерија уфатила.

варакнут (се), -нем (се) свр. 1. довити се, снаћи се. — Кад је гој нека

мука, умије бн да варакне и исплива што ниједан мајчин син не би мога.

Не даш се ти тако лако, вaракнеш се ти мајсторски. 2. избећи потери
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или некој опасности, умаћи — Ћерала га е жандамерија, али га за дуго

нијесу могли ни убит ни уфатит, но им варакне и изгубе му траг. Нијесу

га уфатили, опет им се вaракнуо.

вараџичит се, -им се несвр. одржавати љубавне односе варајући мужа,

односно жену. — Он гледа, тобож, туђе жене, а не види е му се жена

вараџичи с другијема.

вареника ж слатко (неукисељено, кувано или некувано) млеко. — Ђеца

су музла краву и одма пила варенику. Скоруп смо остављали за зиму, а

косили смо на љеб и варенику.

варница ж наслагани кречњак у виду пекаре за печење креча, кречана.

— Андрија Станић је стално градио варнице.

варосат, -öшем несвр. и свр. кречити, — Боро вароше кућу. Лијепо си

вардсао ову собу.

васат, -ам несвр. 1. надавати, надоносити. — Не можемо васат колико

мајстор тражи малтера. 2. улагати велики физички напор, напрезати се.

— Само се чудим колико мога васат.

Васевић м припадник племена Васојевића, Васојевић. — Сваки Васевић

Зна Кö e И čКЛé е.

Васевићим мн. племе и област у Црној Гори, око реке Таре и Лима,

Васојевићи. — Долазили су они у Васевиће, ал су се нагрдни врћали.

васевички, -а, -ö који се односи на племе Васојевића, који припада

Васојевићима, који је из племена Васојевића, васојевићки. — Bačевички

главари су водили бригу о племеницима.

Васевка ж припадница племена Васојевића, Васојевка. — Васевке су

добре работнице.

Васевчад ж зб. им. од Васевче. — Млога Васевчад су учила школе у

Србију.

Васевче, -ета с (супл. мн. Васевчад) васојевићко дете, млади Васојевић.

— Свако Васевче зна за војводу Миљана Вукова. Сва Васевчад иду у школу.

ватан, -ăнам стално боравиште, кућа, стан. — Има ли бн ђе каквога

ватана.

ватанит се -аним се несвр. кућити се — Почели су неке јаде да се
Ватане.

ватраљ, -ăљам комад дрвета. — Ако те гађем овијем ватраљем, главу

ћу ти разбит.

вега жисп. куквега 1, а пас који се не веже и који нема домаћина,

пас луталица. — Не знам чија е она вега те краде јаја с полога, б, мршав

пао. — Даемо му (шарову) да ије колко оће, ал џабе – вега, те вега. 2.

фиг. а човек луталица, скитница. — Којо е обична вега, стално се некуд
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вуче, б, мршав човек. — Марко е права вега — изгледа када ни девети

дан ништа не тура (у) уста. в. особа лошег карактера, гад. — Он никад

и није био чоек, но вега неваљала што е само знала да фрњуши и шпија.

Шта се вуче она вега тудије, сигурно гледа кога ће ошпијат.

вегарит се, -им се несвр. вући се, лагано, трoмо ићи, споро, лењо ра

дити. — Вегари се по цијели дан, умљесто да се прифати каквога гој

посла.

вел м део женске ношње, вео. — Ђевоке су носиле капу, а невљесте вел.

верем, верема м 1. сушица, туберкулоза. — Ој, ђевојко, верем болова

ла, боловала, па се не удала. 2. брига, невоља, терет. — Родитељима су

ђеца вљечити верем. Навалили сте ми вељи верем на врат.

| веснут -нем свр. 1. постати весео у припитом стању, ућеифити.

— Трокнуо е двије-три, па мало веснуо. 2. мало се орасположити,

разведрити. — Стрико бљеше мало боље, па мало чисто веснуо.

вечерина ж млеко од вечерње муже. — Неке планинке саставе вечерину

с кое су скинуле скоруп и јутрину, па то усире, но такав сир није најбољи.

вигањ, -гња м ковачница. — Био му е вигањ надно вароши.

вида, виде ж завртањ -- Притегни ту виду. Нема ти оне друге виде.

видинка ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.

вијељка ж гранчица, танушна биљка (у употреби само у фигуративном

значењу и поређењима). — Нема од ње ништа до сама вијељка.

вијетат, вијетам несвр. говорити, причати планирајући нешто. — Три

године вијетам да бјдем у Пећ, но никако да се наканим. Вазда нешто

вијетају, ал не чине ништа. Изр. в и је та т к у м с тв о нудити

кумство. — Треба ли кумство да ти вијетам, па да ми то учиниш?

вила ж оруђе за рад око сена, сламе и сл., виле. — Направио сам добру

вилу, имаћу чиме да ђенем сијено.

вињаге ж мн. употребљава се да означи кретање без циља, скитање,

тумарање. — Наије се, па вињаге по селу.

вињажит, -им свр. отићи у непознатом правцу, на непознато место,

одскитати, одлутати. — Вињажио ти је бн некуд, ко зна ђе.

вирет, вирим несвр. вирити. — Немо, дијете, вирет проз врата, но се

скраси. -

високаљ, -ăља м шаљ. јако висока особа. — Ау, колик је ова високаљ

Ови данашњи младићи све некакви високаљи.

вита, витла м 1. воденичко коло. — Начињели су нови вита. 2. јато

птица. — Лети читави вита некаквија тица по коломбоћима, све те

ПОЗ0бат.
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виталац, -лца м ковитлац. — Дижевљетар прашину у виталац.

витка жлескова или врбова трака која се савија у круг и умеће у дрвени

цилиндар бадња како би водени млаз био ужи и јачи при удару у лопа

тицу воденичкога кола. — Мала е вода, па начини витку ако ћеш да ти

вођеница меље.
- -

виш узвик волу да иде више приликом орања у страни. — Виш, жујоња,

виш!

виши, -а, -ě (поред комп. од висок) комп. од велики. — Биоград је виши

нó Загреб.

вишина ж 1. већи број неке целине. — Отишло и је стотину, ал се

вишина није врнула. 2. више лица, неколицина. — Вишина и је прббало

да баче камен више од мене, ал залуду.

власец, -сца м лигамент. — Ка чељаде ишчаши ногу ил руку пукне она

Власец, па боли.

влача ж примитивна направа за ситњење и поравнавање земље после

орања која се састоји од греде (била) и прућа, исп. брана. — Слаби су

ми волови, једва вуку влачу.

влачег, влачега м 8. влачек. — Запеше волови испетнија жила, па

умљесто да извуку — прекидоше влачег.

влачек, влачека м јак гвоздени ланац који служи за вучење тежих пред

мета и сл., исп. Влачег. — Донеси ми од Микаша влачек, треба данас да

вучем дрва.

влачит, влачим несвр. влачом бранати, дрљати земљу. — Све сам

пöорао, но нијесам још влачио.

влаша, влаше жлења женска особа која се лукаво извлачи од посла,

обавеза и сл. — Сви су њени добри, а оно е некаква влаша.

влаштак м непоуздана особа. — Јоков влаштак све обећа, а ништа не

учиње.

вљенчаница ж једна од греда које се постављају на врху зида и пра

ве "вијенац“, на који се постављају рогови и кровна конструкција. —

Мајстори су поставили вљенчанице, а сутра дижемо рогове.

вљера ж 6. иња вљера.

вљеса жлеса, врата од испреплетаног прућа на тору или обору, дво

ришту и сл. — Тури вљесу на стругу и запријечи.

вљетрас, -ста, -сто лакомислен, површан, ветропираст. — Добар би

био да није мало вљетрас, но дако се срете.

вљетробојан, -јна, -јно изложен ветру. — Овде мљесто вљетробојно кат

пува југ.
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вљеш, -шта, -што (поред обичног значења “способан, умешан”) лукав,

препреден. — Чува се ти од њега, ти си поштен и искрен, а бн је вљеш,

па може да те превари.

вљештина, -ине ж (поред обичног значења "способност, умешност“) лу

кавство, препреденост. — Нико не зна његове вљештине, та би дијете из

мајке украо. Нико не зна његове вљештине, млоге ета превео жедне преко

девет вода.

водењак, -ăка м мокраћна бешика код животиња. — Кад закољемо

крме, узмемо водењак, па га напувамо.

водит, води несвр. тражити бика, парити се (о крави). — Нешто се

жујка узнемирила, изгледа води. Зека е водила о Петровадне, отелиће се

средином априла.

водница ж вода у којој превру плодови клеке или крушке која се упо

требљава као пиће, водњика. — Добро е родила клека, па ћемо направит

доста воднице.

вођеница ж воденица. — Овде наша редовничка вођеница.

воза, возе ж справа у облику троугла за чишћење снега коју вуку коњи.

— Бољи су били Гњилопотoчани с возама но данашњи чистачи.

возиљка ж дуже дрво повијено на предњем крају које служи за вучу сена

по снегу. — На возиљку ћеш лако довуј сијено, неј ни оčетит.

возит, возим несвр. (поред обичних значења) у изр. возит рачуна

бринути, водити рачуна о некоме или нечему. — Нико не вози рачуна о

нама.

возник, -ика м усечен пут у брду, шуми и сл. за вучу дрва, сена и сл.

— Не вуци дрва низ ливаду, но возником.

волат, волта м 1. свод изнад врата или прозора. — Сад лију бетонске

греде, а некад су зидари зидали волтове. 2. засвођена затворска ћелија. —

Био сам под волат дванас дана, но нијесу могли од мене извуј ни ријечи.

волец м у функцији вокатива у тепању и вабљењу вола. — Č, волец,

волец Č, кавујci

воловодек, —тка м млад бик, јунац (у трећој години). — Мечка уби

јенога воловотка Урошу.

воловотка ж 1. младо женско говече, јуница (у трећој години). — Шару

ља се отелила воловотком. Имамо два вола и двије воловотке. 2. женска

особа сумњивог морала. — Набрука и она воловотка, да су јој браћа друга,

па да јој сваку кбс пребију.

вöлтат, -ам несвр. зидати свод. — Мајстор волта више врата и прбзбра.

- вољка ж у изр. вољ ка ти (ви и сл.) . . . вољ ка н е. . . .

воља ти (вам и сл.) ... — Вољка ти узми, вољка не узми
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вóцат, вбцам несвр. I. 1. водати обмањујући, не обављајући посао и

сл. — Што вбцаш ти мене цио дан по Андријевици, те даће ти паре ова,

те она, но паре на сриједу! 2. (ђевоку и сл.) забављати се са девојком

дајући јој лажна обећања. — Воца ђевбку три године, а никако да ју

узме. 3. варати, обмањивати. — Не може бн мене воцат ка тебе. П. -

се одржавати љубавне односе, водати се. — Вбцају се ево двије године,

сад не би било поштено да ју остави.

вранец, -нца м коњ црне боје и име таквом коњу. — Пр. в. под дорат.

врањуша ж кобила црне боје и име таквој кобили. — Пр. в. под дорат.

врат м врста коровске отровне биљке која расте у житу, љуљ. — Пше

ница е никаква: више има врата но ње.

враговима ж немирна музна животиња (крава, овца и коза), исп. враго

дроба, врагозоба, врагосика, врагосиca, ђаволовима, ђаволосиса, удровима

и удросиса. — Она враговима шаруље само трчи у коломбоћ. Од оваца

ми осташе само ове двије враговиме.

врагодроба ж в. враговима. — Čпет ми се изгубила она врагодроба

краве. Ове врагодробе коза све обрстише.

врагозоб, врагозоба м в. врагопитак. — Не роди ми ни сто кила вра

Гозоба.

врагозоба ж в. враговима. — Нема ко да ми причува ове врагозобе.

врагомакат, -ăкам несвр. јести преко воље, без апетита, споро јести.

— Не могу да ијем, само на силу врагомакам. Колико можеш врагомакат,

ђаволи ти га изели

врагомицат, -ицам несвр. 6. врагомакат. — Једва врагомицам ова

качамак. Дик се иза те софре, не врагомица цио дан!

врагопитак, -тка м плод, усев који се с муком подиже, исп. врагозоб

и ђаволопитак. — Душу ми узе ова врагопитак овса, а неће га бит ни за

мливо.

врагосат, -öшем свр. упропастити, уништити; исп. Ђаволисат. —

Врагосао ми је чекич. Више му никад ништа нећу позајмит.

врагосика, -ике ж 6. враговима. — Поарала ми је ова врагосика компи

јере.

врагосиса ж 6. враговима. — Сик, врагосиса, вуци те изели!

вражит, вражим несвр. чинити нешто што не ваља, што је штетно

— Пије, вражи, не тријезни се.

вргнут, -нем свр. 1. ставити, метнути. — Вргни ти то све на једну

гомилу. 2. увргнути се, уметнути се (на некога). — Врга се на ујчевину,

те е добар. 3. поступити другачије него што се очекује, окренути. — А

шта ћеш ако бн вргне, па те ишћера са стана?
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вревит, -им несвр. лармати, дизати галаму. — Не вревите, ђецо, да

прислушнемо шта се оно чуе у село.

врзало с особа која воли да скита, скитало, тумарало, исп. врзанче.

— Куд ли бјде оно врзало?

врзанче, врзанчета с в. врзало. — Она син Мијатов је обично врзанче.

врзат, вржем несвр. лутати, скитати; исп. вртат. — Цио вијек је

врзао по народу, никад ништа није радио. Не вржи, јадо, по народу, но

се окрени својој кући и родитељима, што не видиш како ти тегле и муче

сс.

вриједан, -дна, -дно снажан, јак. — Боже тебе фала, вриједан ли је био

Драго Благоев, донио е свр Лома крстину неомлаћенбга јечма.

вријеме, времена с 1. невреме. — Оће велико вријеме. 2. гром. — Убило

му е вријеме дваесоваца.

врљат, врљам несвр. 6. вршљат. — По цио дан ми ђеца врљају ливаду

порет потока.

врљит, врљим несвр. гледати укриво, устрану, зверати. — Куд врљиш,

гледа у мене.

вртат, вртам несвр. 6. врзат. — Куд врташ по цио дан, но се сави кот

куће, па нешто ради ка друга чељад.

вртемушка ж 1. лака несвестица. — Све ме фата некаква вртемушка. 2.

брзо кретање тамо-амо више лица, врзмање — Шта е она вртемушка по

ливади? Изр. у врте му ш к у јурећи у групи тамо-амо. — Играју

се јагњад у вртемушку по ливади.

вртигуз м несташна особа, углавном дете. — Оваквога вртигуза ниђе

нема — никад нема мира.

вртијељка ж примитивна справа за забаву која се састоји од стожера

забоденог у земљу и попречне греде која се окреће, вртешка; исп. вртиљ

ка. — Бљеу начињели насред катуна вртијељку, па се по цијели дан врте,

нека ђеца, но и ђевојке и невљесте.

вртиљка ж в. вртијељка. — Божо би се цијели дан вртио на ону вртиљку.

вртљуга ж особа којој се не може веровати, у коју се не може има

ти поверења, поуздања, непоуздана особа; исп., вртутла. — Он је велика

вртљуга — не може га чоек уфатит ни за главу ни за реп.

вртоглават, -ăвам несвр. кретати се као ошамућен. — Bво по цијели

дан вртоглавам за кравама, нема ко други, па морам ја да и чувам.

вртутла ж в. вртљуга. — Виђали ђе ону вртутлу Мићка? Такве вртутле

ка што е Мићко нијесам гледао.

вршљат, вршљам несвр. 1. радити самовољно и неодговорно. — Врш

љали су за вријеме рата по овија нашија села и чинили што им је драго.
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2. газити, газећи мрсити, исп, врљат. — Иду у рибе, па ми вршљају оно

мало ливаде. Нембте, ђецо, да ми вршљате по ливади.

вујом хип. од вук, исп. вујто. — Изгледа е синој вујо остао празнија

вилица.

вујтом в. вујо. — Причува да ти вујто данас не удари у овце.

вукокланик, -ика м немиран, ћудљив во. — Никако да научим она два

вукокланика да ору.

вукокланица ж немирна, ћудљива крава. — Потрчи, дијете, изеде она

, вукокланица коломбоћ.

вулентар , -ăра м добровољац у албанској фашистичкој војсци у II

светском рату. — Попалише ни вулентари села.

Г

габоњат, -ам свр. погрешити. — Габоњали смо што то нијесмо раније

урадили, боим се да сад није доцкан. Габоњао си што си му дао паре

унапријед.

гајдат, гајдам несвр. проносити ружне приче о некоме. — Она поган

врже по селу и гајда о ђевојкама — ова оваква, а она онаква.

гајде ж мн. 1. уводне мелодије које гуслар изводи пре него што почне

да пева. — Нико није љепше умио да изведе гајде на гусли нб Милоња.

2. неистините приче, измишљотине. — Не слуша ти њега, то није

истина, то су његове гајде. Изр. д и ћ и га јде раширити гласине,

неистине. — Није лако ка се ђевојци дигну гајде, та се тешко може удат.

гајт-работаж крај, престанак приче о некој сензацији, афери и сл. —

Свашта се прича о њему, и да е опљачкао предузеће, и да те га затворит,

но сад — гајт-работа.

гала, галеж крава црне боје и име таквој крави; исп. галyља. — Гала

и галyља су црне.

галатан, -тна, -тно нечист, прљав, — Радосава е галатна. Ништа јој

не треба узет из руке.

Галатит, -им несвр. I. 1. поганити, гадити. — Узми ово дијете да

не галати софру. 2. избацивати измет. — Ђеца галате и око куће и ђе

стигну. П. - се в. галатит (I, 2). — Не дате томе ђетету да се галати

крај куће.

галатник м нечист, прљав мушкарац. — Вучета е галатник откад га

знам. Никат се не омијева. -

галатница ж нечиста, прљава женска особа, женска особа која не води

рачуна о чистоћи. — Вида е таква галатница да јој се не може ују кућу.
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галаштина ж нечистоћа, прљавштина. — Код њи се не може уљеј у

кућу од галаштине. -

галец м у функцији вокатива у тепању и вабљењу галоње, вола црне

боје. — Č, кавује, кавује Č, галец, галец. -

галиот, галиота м рђав човек, нитков. — То су ти све галиоти, свашта

те чељадету учињет.

галоња м во црне боје и име таквом волу. — Галоњу и красоњу смо

уфатили у јарем кат су имали по двије године.

галуља ж деф и пр. в. под гала.

галушас, -ста, -сто в гаљас. — Један ован је био галушас, а један

потпуно бијел. Овце су све биле галушасте.

гаља ж овца црне длаке и име таквој овци. — Гаља се ојагњила на

БöЖИћ.

гаљан, гаљана м ован црне боје и име таквом овну — Пр. в. под

гарушан.

гаљас, -ста, -сто који има црне белеге по глави (о овци); исп. галушас.

— Čван је био гаљас, а овце неке бијеле а неке гаљасте.

гáљак, -љка м клип кукуруза црног зрна. — Ка смо гулили коломбоћ

нашли смо неколико гаљака.

гаљица ж дем, од гаља. — Гаљица е мирна, па е ђеца воле.

гáнтат, гантам несвр. претпостављати, нагађати. — Ево гантамо шта

е било и како е било. Гантамо да те ни врнут општину.

гара ж кучка црне боје и име таквој кучки. — Гару ми неко отрова, а

ова вега неће ни да лане.

гаревина ж земљиште на којем је искрчена и запаљена шума; исп.

паљевина. — Пут не наведе преко једне гаревине ђе бљеше сила јагода.

гариб, -иба м 1. стара, изнемогла особа. — Шта ћу кад имам два гариба

у кућу, не могу један другоме додат чашу воде. 2. телесно неразвијена,

мршава, жгољава особа. — Она е силна и лијепа жена, нб јбј се чудим

како узе онога гариба — нема у њега са сламљечбм триес кила.

гарбв, -ова и гаров, гарова м пас црне боје и име таквом псу. — Пр.

в. под шаров.

гаруша ж бела овца са црном главом и име таквој овци. — Пр. в. под

жуја.

гарушан, гарушана м бео ован са црном главом и име таквом овну. —

Знам како се зову сви овнови у село гарушан, баљушан, колокан, рудан,

бацан, шутан, рогоња и гаљан. -
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гаскат, -ам несвр. гасити угљевље у народном бајању, врачању — Вазда

му гаскају некакве Циганке, ал никако да оздрави.

гаснут, -нем свр. угасити мало угљевља у народном бајању, врачању.

— Гасни му, гасни, можда ће оздравит.

гвожђе с гвоздени део који се натиче на “ле“, осовину на врху воде

ничнога кола, углаба у удубљење “горњака”, горњег воденичног камена, и

покреће га при окретању воденичнога кола. — Купи ново гвожђе, овб ти

је напукло.

гвожђен, гвожђена, гвожђено гвозден. — Васевићи су градили црешњове

топове, па су им турали гвожђене обруче да им дуже издрже.

гвоздија, -ије ж зб. гвоздене алатке. — Пуна ми је полица некакве

гвоздије.

гевељат, -ељам несвр. 1. с муком, једва се кретати. — Остарао, сирома,

једва гевеља путем. 2. тешко живети, животарити. — Једва гевељам,

теке да е више живија.

гезат, гезам несвр. тешко, полако ићи (због старости или преморено

сти). — Не могу сад гезат до вароши и натраг.

гемаљ м слабачка, ситна, неразвијена особа. — Неће она гемаљ мој

донијет брашно из вођенице, но му помози.

герга, герге ж гомила људи. — Види се некаква герга испрет куће Ми

љанове.

герељ м стара, оронула особа. — У село е остало десетак гереља, а

младеж је отишла у градове. Не могу макнут от куће од она два гереља.

герељчина ж аугм. и пеј од герељ. — Што се она герељчина вуче по

селу?

гибет, гибети ж неваљала, рђава особа, гад, нитков, исп. згибет. — Оне

Jбкове гибети ми вазда прекосе.

гибечад ж зб. им, од гибече. — Она Јокова гибечад ништа не раде, но

се бију с ким стигну.

гибече, -ета с (супл. мн. гибечад) неваљало дете, мангуп. — Ако уфатим

оно гибече што ми краде јабуке, пребићу га.

гигат, -ăм несвр. 1, гуркати некога лактом обраћајући му пажњу на

нечије речи, поступке и сл., које треба примити са подсмехом, непове

рењем и сл. — Док она лаже, Ћирко ме гига лактом у слабину, 2. ићи,

кретати се у великом броју — Лако е њима, гигају им сто оваца ус

!“ а имају и толико јагњади. Гигала е наша војска до аустриске

границе. -

гизда, гизде ж леп изглед, лепота, гиздавост. — Велика е његова гизда.

Изр, бит на (вел и ку) г из д у бити веома леп, гиздав. —

Та с ђенбка на велику гизду.
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гила ж кучка са шаром испод врата и име таквој кучки, исп. гиља. —

Гила е била прави чувар куће. -

гиликат (се), -ичем (се) несвр. 6 гилицат (се). — Немоте ме, ђецо,

гиликат, не могу да издржим. Поваздан се гиличу у кревет.

гиликнут, -нем свр. в. гилицнут. — Гиликни га мало, да видиш како

ће скочит.

гилицат, -ичем несвр. П. голицати; исп. Гиликат. — Чим га почеше

гилицат по прсима, бн извади прстен и даде им га. П. -- се голицати

један другога, голицати се. — Не гиличите се цио дан, но се дижите ис

ПОСТčЉč!

гилицнут, -нем свр. голицнути, заголицати; исп. гиликнут. — Ги

лицни га мало, па га пушти.

гиља ж в. гила. — Гиља се није дала никоме примај кући.

гиљас, -ста, -сто који има шару испод врата (о псу). — Имали смо

гиљасту кучку, па смо ју звали гиља.

гиљбв, -ова и гиљов, гиљовам пас са шаром испод врата и име таквом

псу. — Пр. В. под баљов.

гицат, гицам несвр. I. ударати ногом (ногама), ритати; исп. звиздат.

— Ја жујку музем, а она ме гица. II. - се ритати се, исп. завиздат се

(1). — Вазда се гица док ју музем.

гицнут, -нем свp. I. ударити ногом, ритнути; исп. звизнут. — Жујка

ме гицнула у ногу, те једва идем. II. - се ритнути се, исп. звизнут се

(1). — Никад не помузем шаруљу а да се не гицне.

глава, главе ж у изр. из г у б и т гла в у намучити се. —

Изгубисмо главу данас идући уз ово брдо.

главичит, -им несвр. увијати се у главицу (о главичастом поврћу). —

Купус ми лијепо главичи.

- главња, главњeж велико дрво за огрев. — Тури ову главњу да држи огањ

До ујутру.

главобољат, -бљам несвр. имати бриге, неприлике, тешкоће, мучити

се око нечега, исп, бољоглават. — Доста сам ја главобољао док сам био

у одбор за увођење струје, нека сад други граде пут, а улог ћу дат ка по

један. Све бн нешто замути, па послије сви ми морамо да главобољамо

и мучимо се да то исправимо.

главpњат, -рњам несвр. ићи без циља, луњати, базати, тумарати. —

Главpња по селу, умљесто да нешто ради.

гладно, -öга удубљење на табану. — Божо има гладно дубље но други

момци, зато е овако брз. Он нема онога гладнога на табане.
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глачит, -им несвр. глачајући стругати, глачати (даску и сл.). — Ми

штице за под глачимо шараманом.

глачица ж направа за глачање дрвета, глачалица, глачало. — Позајмио

сам глачицу да изглачам двије птице.

гледан, -дна, -дно наочит, леп. — Млађи син Петров био е гледан

момак.

гледенце с зеница (очна); исп. гледеце. — Погодио га каменом у око

и оштетио му гледенце.

гледеце с в. гледенце. — Боли то ка у гледеце.

глиб м прљавштина, нечистоћа, исп. глибавиштина. — Прво очисти

твој глиб по кући, а онда оговара друге жене.

глиба, глибе ж прљава, нечиста женска особа, женска особа која не

води рачуна о чистоћи; исп. глибуља. — Онакве глибе ја за овија моија

дана нијесам видио.

глибав, -а, -о прљав, нечист, који не мари за чистоћу. — Он је добар

домаћин, а жена му е глибава.

глибавштина ж в. глиб. — Такве глибавштине ка у ту кућу гледао још

нијесам.

глибат, глибам несвр. П. чинити глибавим, прљати. — Немб да ме

глибаш, е ћу реј мами. П. -- се прљати се. — Не глиба се, дијете, е

немаш шта пресвуј.

глибом прљава мушка особа; исп. глибоња. — Треба да си чис, а не

да биднеш Глибо.

глибоња м в. глибо. — Немб бит глибоња. Ко би река да ће се онака

чисница удат за онога глибоњу!

глибуља ж в. глиба. - Она му е жена веља глибуља.

глиша, глише ж особа која има лишајеве по лицу. — Каква е она глиша!

глишав, -а, -о који има лишајеве по лицу. — Чије е оно глишаво дијете?

глуваћ, -ăћа м особа која слабо чује, наглува особа. — Чуеш ли, глуваћу

један, што ти велим?

глупаћ, -ăћа м неука особа. — Ми смо, јадан, глупаћи.

гмазнут, гмазнем свр. помаћи се, покренути се. — Не може гмазнут

ни десет корака, но се запија, па да речеш душа му испаде.

гњав м в гњијев (2). — Испот сијена бљеше божи гњав малија миша.

гњијев м1. ситне ствари, ситна бића, ситнеж. — Цио дан смо фатали

рибе, ал ништа нијесмо уфатили нако онога гњијева — толико е ситно, да

сс не може ни очистит. Крупније компијере одвбјте, а она гњијев оставите
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гребом човек који брзо и гласно прича. — Тутњи гребо Миланов, ка

да се опучила Куцка глава. ».

гредом прил. узгред, успут. — Сврати гредом код Милоње, те ми узми

ону књигу.

грезат, грежем несвр. гацати кроз дубок снег. — Грезали смо цио дан

от куће до потока.

гринут, гринем несвр. навалити, јурнути. — Гринуо народ да бере

бабушке. Гринуше на мене пашчад, умало ме искоматише.

гриња ж мољац. — Изеде ми гриња оне прње. ИЗела ми гриња оне

вуњене покриваче, нагрдила.

гркаја ж врста горке јабуке; исп. фрбовача. — Гркају зовемо и фрбовача,

пошто е окалемљена на фрбу.

громеждат се, -ам се несвр. мешкољити се. — Шта се громеждаш, што

Не заспеш ВИШе!

громобитина ж1. дрво у које је ударао гром. — У ова бријег често бију

громови, поглени шта с громобитина. 2. в. богобитина (2). — Нађе ме

јад од оне громобитине.

громоратан, -тна, -тно 1. који заузима много простора, гломазан, ка

баст (о стварима). — Није то тешко ни десет кила, но е грoмoрaтно, те

никако не могу да га држим на леђа. Вала ми се чини да е та намљешћај

прећерано громоратан. 2. огроман, крупан, тешко покретан. — Микаило

е грoмoрaтaн, па не може трчат. Громоратнијега чељадета нијесам гледао.

гронут, -нем свp. изнемоћи од старости. — Старчеви су гронули, не

могу они више да раде.

грбња, грбње ж коза која има “гроње“, ресе испод грла и име таквој

кози. — Пр, в. под шута.

грбшат се, грбшам се несвр. в. петкат се. — Станија се добро грбша,

нико ју не може надиграт.

грбшац, -шца м в. петкач. — Нађи љепше грошце, ови ти не ваљају,

па ајде да се грбшамо.

грузат, -а несвр. грувати. — Грузају неђе у даљину топови.

грузнут, -не свр. грунути. — Грузнуше неђе топовске гранате.

грумбуљица ж 6. грумуљица. — Скроб је пун грумбуљица.

грумбуљичав, -а, -о в грумуљичав. — Ово ми брашно сво грумбуљичаво.

грумуљица ж грумен неке згрудване масе, грудвица, исп. грумбуљица.

— Слабо си избркала качамак, пун је грумуљица.

грумуљичав, -а, -о пун грумуљица, громуљица, громуљичав, исп. грум

буљичав. — Ова е качамак вас грумуљичав.
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гостепримник м гостопримљив, гостољубив човек. — Ђед му е био

велики гостопримник, нико није знао боље да дочека чоека нббн.

гостопримница ж гостопримљива, гостољубива жена. — Такве стима

нице и гостопримнице није било.

готов м јело од растопљеног сира и кукурузнога брашна, цицвара. —

Ја млого волим готов, Косачима за ручак донесоше готов.

готовит, -им несвр. правити “готов“, цицвару. — Ми за косидбу вазда

готовимо. Мама готови гостима.

грабат, -ам несвр. г. грабити. — Грабамо да жђенемо сијено прије но

удари киша, П. — се грабити се. — Јело с нас петоро ђеце из једнога

вагана, па смо се грабали ко ће више да изије.

грабуља ж 1. алатка за скупљање сена, грабуље. — Сломише ми се

два зупца на грабуљу. Мани се приче, но узми грабуљу па пласти. 2.

фиг. грамзива, незајажљива особа. — Онде велика грабуља, цио би свијет

ограбуљао и опет би му мало било.

грабуљиште с држало од грабуље. — Сломио сам грабуљиште, па морам

неђе позајмит грабуљу.

градит, градим несвр. (дете, децу) бити родитељ, рађати. — Батрић

сваке године гради по једно дијете.

грација ж радост, весеље. — Овога малога уфатила грација.

грацијат, -ијам несвр. радовати се, бити весео. — И, што ова ђеца

грацијају!

грда ж1. грдна, ружна женска особа. — Каква му е она грда жене. 2.

узречица уз блажу љутњу на некога. — Ада немо, грдо, да ме чвргаш.

грда, грде ж у игри коза: поступак у коме победници побеђене извр

гавају разним шалама: стављају им самаре и јашу их, лепе им бркове и

браду и сл. — Да се лијепо договоримо оћемо ли играт коза у ракију ил

у грду.

грдило с 1. особина онога који је грдан, ружан, ружноћа. — Она му

е шћер нечемурна, да е чељаде не може погледат од грдила. 2. грдна,

гадна, ружна особа, ругоба. — Оно му е жене право грдило.

грдна ж 6 грдуља. — Жена му бљеше некаква грдна.

грдуља ж јако грдна, ружна женска особа; исп. грдна. — Боже тебе

фала, ђе нађе ону грдуљу!

грeбанице ж мн. загорели слој, остатак јела на дну суда; исп. Љушта

нице. — Мама ми је вазда давала гребанице од варенике.

гребене ж мн. направа за гребенање, чешљање вуне, гребени. — Немам

гребене, оста ми вуна неогрeбенана.
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за крмад, 2. мноштво, сијасет, исп. гњав. — Ове године божи гњијев

Миша. * .

гњила ж глина. — Добра е ова гњила да се од ње граде црепуље.

гњилиште с место где има глине. — Ана е отишла на гњилиште да

извади гњиле за црепуљу.

говечад жзб им од говече. — Она говечад данас нико не пушти, но цио

дан осташе гладна у кошару.

говит, говим несвр. ћутати. — Шта говиш ка крме на раскрсницу?

голајбочић м в голобочић. — Јован је прави голајбочић — вазда иде

дроњав, то су голајбочићи — ниђе ништа немају. - -

голетија ж земљиште које није обрасло шумом. — Пофатали су не на

ону голетију. Дуго смо одили проз гору, па избисмо на голетију. Пантим

кад је све оно била голетија, а сад, ено, све гора уфатила.

голини, -а, -ö који је од белог жита (пшеница, јечам, раж). — Немамо

више голинбга љеба, мораћемо јес колоботњи.

голобочић м исп. голајбочић а. лоше, оскудно одевена особа. — Никат

се, голобочићи, не обуку ка љуђи, но иду дроњави, б. сиромашна особа,

беда, голаћ — То су обични голобочићи — никад ништа немају.

| голостpчит се, -им се несвр. лако се облачити, бити лако обучен. —

Немб се голостpчит по овој зими. Не голострчи се, мали, нб се обуци и

пушћај овце.

голотат, -отам несвр. ићи го или оскудно обучен. — Не голотате, ђецо,

но се обуците, зима е.

голофиштит се, -им се несвр. в. голостpчит се. — Што се голофиштиш

ка о Петровудне?

голофузговић м пуки сиромах. — Голофузговићи су једва дочекали зад

pуге, да се дофате имовине сеоцкија газда.

гомбељат (се), -ељам (се) несвр. с муком, једва ићи. — Ено га она

трбоња, једва гомбеља по овој врућини. Ено га ђе се гомбеља путем. Уби

ме ова врућинштина, једва се гомбељам.

горњак м горњи воденични камен. — Ваљало би да е горњак мало тежи.

гороглавац и гороглавец, -вца м време испуњено мноштвом хитних и

важних послова. —Тражиш да ти помогнем, а ја сам у највиши гороглавац

— не знам ђе ми је глава от посла. Све љето сам имао некакав гороглавец,

па нијесам имао кад дој ко тебе.

горолом, горолома м дрвосеча велике снаге. — Миладин је био прави

горолом.

гороčеча ж. сеча горе, шуме. — Ђерају љуђе на горосечу.
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грцат, -ам несвр. П. подригивати. — Цио дан грцам, не знам шта ми је.

П. -- се безл. подригивати се, имати нагон за подригивањем. — Преио

сам се, па ми се ваздан грца.

грцнут, -нем свр. I. подригнути. — Двапут је грцнуо, па му е престало.

П. - се безл. подригнути се, добити нагон за подригивањем. — Ништа

ми није гадније но кат се некоме грцне док ијем.

гуда, гуде ж деф и пр. в. под губа.

гудач, -ăча м гудало од гусала. — Милорад је добар мајстор за гусли,

дoћера и бн и украси, а гудач начини ка змију, река би жива е.

гуде 1. -ета с в губа. — Оно гуде ми данас оста гладно. 2. деф и пр.

в. под губ.

гудеља ж в губа. — Кут се ђеде гудеља, да што не поара?

гудо в губ. — Чим крмету викнеш гудо, гудо, гудо, оно одма дотрчи.

гудом хип. назив за вепра. — Добар ти е ова гудо, биће сланине.

гужњак, -ăка м завршетак дебелог црева. — Боли ме гужњак.

гузат, гузата, гузато прождрљив, халапљив, алав, исп. гузнат. — Што

си тако гузат, да и мене мало пите.

| гузељат, -ељам несвр. ићи или трчати заносећи стражњицом. —

Мечка гузеља кат трчи. Ћана гузеља ка јој мајка.

гузнат, гузната, гузнато в, гузат. — Сва су му ђеца гузната — не би

коме ора из руке дала.

гује деф и пр. в. под губ.

гулидба ж скидање комушине с кукурузног клипа, комушање, време

у које се комушање обавља. — У неђељу-вече идемо кот кума-Мила на

гулидбу. Све смо прерадили и једва чекамо да дође гулидба.

гулит, гулим несвр. скидати комушину с кукурузног клипа, комишати.

— Дођите ми у неђељу-вече на мобу, да гулимо коломбоћ.

гулован м пеј, стражњица, задњица. — Зинуо му гулован, па му е

свега мало.

гумат, гумам несвр. халапљиво, брзо јести. — Шта то гумаш ваздан?

гундом у изр. (у да рат) ка по г у н д у немилосрдно,

жестоко ударати. — По мене ударају ка по гунду. Уфатише га, па по

њему ка по гунду.

гундорит, -им несвр. 6 гунђорит. — Не гундори, нб ради што ти се

КáЖč.

гунђорит, -им несвр. у дем, значењу гунђати; исп. гундорит. —

Никад ме не послуша бес поговора, вазда нешто гунђорИ.
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гунтураћ, -ăћа м јак коњски кашаљ. — Ова ти коњ има гунтураћ,

гуре 1. -ета с в губа — Добро си ужирио ово гуре. 2. деф и пр. в. под

гуČ. -

| гурељам в губа — Фин ти је ова гуреља.

гуру деф и пр. в. под губ.

гурукат, -учем несвр. гроктати, роктати (о свињи), исп. гуруктат (1).

— Ваздан гуруче крмача у обор.

гурукнут, -укнем свр. 1. грокнути, рокнути (о свињи). — Крме гурукну

и побљеже у коломбоћ. 2. грунути, праснути, експлодирати (о ватреном

оружју). — Гурукнуше двије бомбе.

пyруктат, -укћем несвр. 1. в. гурукат. — Гурукће неђе нечије крме. 2.

грувати (о ватреном оружју). — Гурукћу неђе топови, опет ће зло да не

снађе.

гусли ж мн. гусле. — Пр. в. под гајде.

губ (обично поновљено неколико пута) узвик за вабљење свиња; исп. гуде

(2), гудо, гује и гуре (2). — Кат фабимо крмад ми вичемо гуе, гу6, гу6

или гује, гује, гује или гуре, гуре, гуре или гуде, гуде, гуде или гудо,

гудо, гудо или гуру, гуру, гуру.

гуса ж хип назив за свињу, исп. гуда, гуде (1), гудеља, гуре (1) и

гуреља. — Кат крмету тепамо реј ћемо губа, гуда, гуде, гуре, гудеља и

гуреља.

гутeљак, -ăка м ниска и дебела особа. — Богами, она гутељак добро

ради.

- гутељас, -ста, -сто низак а дебео, здепаст. — Радош је некако гутељас,

а браћа су му висока и стасита.

гутeљат, -ељам несвр. ићи као гутељак, ићи брзо правећи покрете

целим телом. — Кое ли оно гутеља путем?

гучит, -им несвр. 1. стављати на скривено место, скривати. — Вазда

гучи неке јаде, а не знам ни коме ни от кога. 2. ушушкивати. — Славка

по сву нбј гучи ђецу.

гуџа, гуџе ж 1. врста чобанске игре у којој се штаповима гони комад

дрвета да би се убацио у одређену рупу. — По цио дан смо играли гуџе.

2. комадић, парченце дрвета који се штаповима убацује у одређену рупу

у истоименој игри. — Гуџа е боља од тврђега и тежега дрвета.

гуџалиште с место, простор на коме се игра гуџе. — Ујесен ливаде

претворимо у гуџалишта.

гуџат се, гуџам се несвр. играти се гуше — Ено и ђе се гуџају на рапу

Суровића.
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Д

давњи, -а, -ě давнашњи, стар, у годинама. — Давњи сам ја, памтим ја

турски рат. Лијепо изгледа иако е давњи, има преко осамдесет година.

даден, -а, -о који има смисла за нешто, даровит. — Фала Богу, за

свашта ли је она чоек даден.

далавера ж 1. непоуздано казивање, ситно лагање, петљање. — Доста

ми је било твое далавере. 2. в. далаверџија. — Велика е бн далавера.

далаверџија м особа којој се не може веровати, склона да слаже, пре

вари, петљавина; исп. далавера (2). — Ббро е велики далаверџија, а отац

му е био истинит и поштен чоек. -

далга ж празна прича; хвалисање. — Пушти ти то што бн прича — све

су то далге.

далгаџија м причалица, хвалисавац. — Вукота е велики далгаџија.

даљит, даљим несвр. ићи далеко, удаљавати се. — Мићко није даљио,

Нó се оженио ис села.

дап оном. узвик за подражавање потмулог удара, буn. — Таман заспао,

кад нешто дап — и пробуди ме.

дара-вара израз кад хоће да се каже да неко много, неумерено прича

о безначајним стварима. — Дара-вара, дара-вара, по цијели дан меље.

Не умијем ја дара-вара ка бн.

датна прид, која се лако упушта у љубавне односе, податљива, лака.

— Ова е, изгледа, датна.

даждињак м в дреждињак. — Видио сам даждињака код извора.

дваш два (само у бројању, у Лијевој Ријеци). — Ја броим један, дваш,

триш, четири, а бн ми се смије.

двојанец, -нца м просто ткање (у две нити). — Изатка за ђецу у

двојанец.

дворет, дворим несвр. (некога) 1. бдети над покојником, указујући му

тиме почаст. — Čћемо ли ноћас дворет Мила? 2. седети код болесника

пред смрт, указујући му тиме поштовање, почаст. — Васа смо двбрели

мљесец дана, 3. водити бригу, старати се (о некоме), пазити, гледати

(некога). — Оно јбе чоека једна обична мафија, а она е добра жена, но

нема кога дворет. -

дворидба ж указивање почасти, поштовања, пажње покојнику или бо

леснику пред смрт седењем и бдењем поред њега. — Свакбме мрцу у село

сам отиша на дворидбу, а болеснику — кад гој сам мога.

дебе, -ета мања дрвена посуда, чабрић. — Позајмио сам пуно дебе жита,

нó брзо ће ново, па ћу врнут.
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дебелица ж врста јесење шљиве, пожегача, маџарка. — Дебелице су

добре и за ракију и за сушење.

дебелоглавиле м 1. мушка особа велике, крупне главе — Виђи онога

Славовбга дебелоглавила — виша му е глава но добра тиква. 2. фиг. умно

ограничена, приглупа мушка особа, глупак. — Онај ЦигрИндебелоглавиле

сваки разред учи по двије године. 3. фиг. тврдоглава, бандоглава, задрта

мушка особа, бандоглавац. — По стопут му кажем, а бн, дебелоглавиле,

ни да чуe

дебељак, -ăка м дебело дрво, цепаница, мотка и сл. — Да нешто тање,

не ваља ова дебељак.

деветком у изр. пет ко и девет к о деф и пр. в. под петко.

девечено прид. нејасно значење само у клетви, с р ц е те де Ве

чен б по год и ло! дабогда умро!

дегенек, дегенека м 1. батина, мотка. — Узе један дегенек, па потрча

за нама. 2. батине, батинање. — Смири се ти, е ако те поведу у мили

цију, добићеш дегенека, 3. сирова, неотесана и приглупа особа. — Има

синове некакве дегенеке, ниједан му не ваља. 4. добро израстао, развијен

младић. — Она два Урошева дегенека расту ка из воде.

дегенечит, -им несвр. 1. јако тући, млатити. — Дегенечи га ко стиг

не, ал опет дира свакога. П. - се 1. јако тући један другог. — Час се

дегенече, час грле и љубе. 2. држати се, стајати укочено, круто. —

Што се дегенечиш ту, макни се отoле 3. ленчарити, ленствовати. —

Дегенече се ту цијели дан, а нете да узму косу.

дегмиж м (само у нар. загонеци) о пени млека приликом муже. —

Дегмиж дегмиже, 1 кошуљицу подиже, 1 ја све наниже, 1 бн све навише.

дегмизат, -ижем несвр. (само у нар. загонеци) надизати се, расти (о

пени млека приликом муже). — Дегмиждегмиже, | кошуљицу подиже, ја

све наниже, 1 бн све навише.

денгалица ж 1. причалица. — Оно е велика денгалица — само меље ка

вођеница. 2. шаљивчина. — Мило е денгалица, па се љуђи зато купе око

ЊСГа.

денгат, денгам несвр. 1. неозбиљно причати. — Не слуша ти њега, бн

само денга. 2. причати шале. — Божо денга, а ми се смијемо.

деравија ж црна (памучна или свилена) спољна облога обода црногор

ске капе. — Деравија на нашу капу е црна због жалости за косовскијема

јунацима.

дераћ, -ăћа м врста рибе у Лиму (пре готовљења се дере, скида јој се

кожа). — У Лим смо фатали дераће.

дереж, дережи ж и дережа м дерњава, дрека. — Стравило се дијете од

међеђе дережи. Фала Богу, тога дережа од међеда. Избио Мило онога

најстаријега, па га стоћ дереж — чуо би га увр Кома.
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дерипат се, -ам се несвр. бити немиран, скакати, галамити (о дете

ту). — Čеди, мали, не дерипа се, е ћу те свога у крв учињет.

дерман, -ăнам само у изр. без дерма на 1) (радити, поступати и

сл.) без поговора, беспоговорно (радити, поступати и сл.). — Што би му

гој отац река, радио е без дермана. 2) (бити) бити без утехе, неутешан.

— Леле нама без дермана кад остасмо без оваквога брата!

десетак, -тка м деценија. — Од Ђурђевадне сам заузео девети десетак.

деф му изр. бит де ф и от и с у деф пропасти, настрадати.

— Ако овако продужи, све ће бит деф од глади. Како е кренуло, изгледа

ће све да бјде у деф.

дивина, дивине ж 1. вук, вукови. — Ударила му е дивина у овце. Ми

за вука велимо дивина. У ове планине се не може живљет од дивине. 2.

дивљач, звери. — У ову нашу планину има сваке дивине.

дијанија ж живо биће. — Не иди проз гору, е тамо има сваке дијаније,

па те може нешто препанут.

дијат, дијам несвр. тешко, једва дисати. — Има, сирома, задуу, па

једва дија.

дикло с само у изр. што д и к ло на в и к ло како се ко

навикне у младости тако поступа и касније. — Надали смо се е ће се

срес кат порасте, ал џабе — што дикло навикло!

- дила ж место у катуну на коме се скупљају деца и омладина. — Изи

дите, ђецо, тамо на дилу, шта ћете овђе у ова дим.

диликнут, -нем свр. 1. викнути, зовнути некога из свега гласа. — По

лако, шта си диликнуо 2. поћи у скитњу. — Смири се, кут си диликнуо

по селу.

диликтат, диликћем несвр. 1. викати, звати некога из свега гласа. —

Шта ти је, шта диликћеш 2. скитати, лутати. — Ништа не ради, само

диликће по народу. -

дилчик, дилчика м човек усправног држања, правог стаса. — Поглени

какав је она дилчик.

дилчит се, -им се несвр. држати се укочено, круто. — Не дилчи се ту,

но се сагни, па нешто уради својом руком.

димидус (поред обичног дибидус) прил. потпуно, сасвим, уопште (о

нечему негативном, рђавом). — Завршио е школу, а димидус ништа не

зна. Он димидус не чуе што му причамо!

димизоке реч за изражавање наглог одласка, бежања. — Поћера Микаш

Божа, а бн димизöке, утече ка муња.

димиџана ж већа стаклена боца (обично оплетена прућем), балон. —

Сломише ми ђеца димиџану од десет кила пуну ракије.
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динамид, динамидам динамит. — Динамидом смо убили живистијан

риба.

диндат, диндам несвр. безбрижно, чврсто спавати. — Динда бн по сву

ној, ни макар да се преврне.

дип прил. сасвим, потпуно, исп тот. — Лудо посве, ама дип

дип-будала ж тотална, потпуна будала, исп тот-будала. — Добар је

момак био док се није одао пићу, а сад је постао дип-будала, те му се

свако спрда.

диpинџикат, -икам несвр. радити по цео дан тешке послове, рин

тати, диринчити. — Диpинџикам поваздан, а нико ме ни за шта не

ПИТа.

дићалица ж дечја игра у којој се дугмад ударају палцем и убацују, са

одређене даљине, у отвор ископан у земљи. — Чобани играју дићалице.

дићат се, -ам се несвр. играти се “дићалице“, убацивати дугмад у

рупицу у земљи. — Ђеца се дићају на орницу.

длаке ж мн. струне од коњске длаке на гуслама. — Чува, немб омастит

длаке, нете гусли потоље да ти гуслају.

доакат, доакам и доакат, -ам свр. (некоме) уништити, сатрти неко

га, доћи некоме главе. — Вала ће му она женетина доáкат. Доакаше му

шћери и зетови.

добравит, -авим свр. 6. дојавит (26). — Син ми је добравио пред зору,

уфатио се с некаквом балавурдијом, па се боим да га не уврзу у некакву

будалаштину.

довле (често с партикулама -к и -н) прил. довде. — Ја им наредим да

ураде одавлек довлек, а они не ураде ни пола. Довлен је Леково.

доводак, -тка м мушко дете које жена, супруга доведе мужу у кућу из

ранијег брака. — Милан Марку није син но доводак.

доводан, -дна, -дно који је доведен у кућу, породицу (најчешће о же

ни, снахи). — Ја сам доводна, не знам млого о томе. Ка доводно, ка

домородно — свакое једнако.

довотка ж женско дете које жена, супруга доведе мужуу кућу из ранијег

брака. — Ракита Ђукану није шћер но довотка.

довочад ж зб. им. од довоче. — Перова довочад боље слушају Пера нб

Јóку.

довоче, -ета с (супл. мн. довочад) дете које жена, супруга доведе из

ранијег брака. — Ђукан нема ђеце, но само једно довоче.

догевељат, -ељам свp. тешко, с муком доћи, довући се. — Једва сам

Догевељао.
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доглавит, -авим свр. доказати некоме нешто, убедити некога у нешто

— Томе чоеку не можеш доглавит ако е нешто уфитиљио.

догођај м догађај — Та догођај се десио прије рата.

догомбељат (се), -ељам (се) свр. с напором, једва доћи. — Отежао сам,

једва сам догомбељао уз ову страну. Огладнио сам, не могу се догомбељат

до куће.

догузеља“, -ељам свр. доћи или дотрчати гузељајући, заносећи страж

њицом. — Ено Ћана догузеља и школе.

додигнут, -нем свр. доселити се — Отац му е додига ис Куча,

додизат, -ижем несвр. досељавати се. — Сваки дан додижу избљеглице

из Метокије.

додијеват, -ијевам несвр. додиривати, дотицати. — Трчи ка крила да

има — чини ми се земљу не додијева.

дозват, дозовем свр. (поред обичног књижевног значења) у блажој клет

ви: до звао га ја д снашао га, нека га снађе јад, невоља и сл.

— Каква е она велика поган, дозвао га јад увр мозга!

дојавит, -авим свр. 1. дотерати стоку — Што си дојавио те овце

прије времена. 2. а. доћи, стићи (о стоци). — Čвце су саме дојавиле, а

чобани су остали да се играју, б. погрд. доћи, стићи, вратити се, исп.

добравит. — Отишли су јутрбс на сабор, па никако да дојаве ка кући.

дојављиват, -љуем несвр. 1. дотеривати стоку — Што не дојављуете,

ђецо, те овце? 2. а. долазити, стизати (о стоци). — Краве ми сваку нбј

саме дојављују, б. погрд, долазити, стизати, враћати се. — Што ова

ђеца не дојављују с игранке, да се нијесу с неким побила?

докапулат, -улам свр, доћи, стићи с муком, с напором, једва. — Ево.

докапуласмо некако.

докбан, докојна, докојно докон, беспослен. — Докбан си, па можеш при

чат. Докбан је, па му тешко пролази вријеме. Он је докбан, па једва чека

да му неко дође.

докобрљат, -рљам свp. I. котрљајући довући, догурати, докотрљати.

— Докобрља ми то бурило. П. - се 1. котрљајући се стићи, докотрљати

се. — Докобрља се један камен з Баља право у Лим. 2. фиг. с муком

стићи, дотетурати се, довући се. — Мога ли се докобрљат дбвле? 3. фиг,

догодити се стицајем околности, прилика. — Тако ни се то докобрљало.

докбјштина ж беспослица, доколица. — Неке е нагнао живот да бјду, а

неке докбјштина.

доколичит, -им несвр. проводити време у доколици, беспосличити,

дангубити. — Поваздан доколиче, ништа не раде. |-

докучит, -учим свр. 1. узети нешто што се налази на неком од

стојању, примаћи, привући. — Пуна е грана трешања, ал не могу да ју
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докучим. 2. домоћи се (некога, нечега), достићи, дохватити. — Ако га

ја докучим, неће му падат нам да фрњуши по селу.

дбл узвик волу да иде ниже приликом орања у страни. — Дол, галоња,

дол, кут си запео горе!

дбљњак м доњи воденички камен. — Напука едбљњак, мбраће се на

бављат нови.

дољуљат, -yљам свр. донети или довести много нечега. — Само се

чудим како дољуља аутобус оволики народ.

домазлук м 1. комотнији, шири или дужи одевни предмет или обућа.

— На кишу и снијег се све скупља, а домазлуци не. 2. (у прид. служби

непром) простран, комотан (о одећи или обући). — Ово е домазлук

кошуља. Ове су ми чарапе домазлук.

домом хипок. од домаћин (односи се на мушко дете у кући, будућег

домаћина). — Дођи, домо, да ручамо. Има ђедо дома, ко нама двоици

шта може!

домодржница ж добра домаћица, жена стуб куће. — Милена е била

велика домодржница и жена ка добар чоек.

домородан, -дна, -дно који је рођен у кући, породици, који није доведен

у кућу, породицу. — Она е домородна, па то боље зна.

донле (често с партикулом -к и -н) прил, донде. — Не смијем га пуштит

самога ни одонлек донлек. Čдонлен донлен је мое. Не могу без мачуге

НИ ДОНЛé.

дорат м коњ црвеномрке боје и име таквоме коњу. — Коњима дâемо

имена по бои дорат, доруша и дбрка — кат су црвеномрки, зекан и зечка

— кат су зечкасти, вранец и врањуша — кат су црни, ђогат и ђогуша —

кат су бијели и брњаш, брњка и брњуша — кат имају брњу на ћушу.

дбрка ж кобила црвеномрке боје и име таквој кобили; исп. доруша. —

Пр. в. под дорат.

доруша ж в. дорка. — Пр. в. под дорат.

достина ж многи људи, доста људи. — Достини је бн доакао, ко му се

гој замљерио — платио му е.

дотаван, -вна, -вно разуман, духовно зрео, разборит. — Пушти га, није

дно дотавно.

дофатан, -тна, -тно 1. склон ситној крађи. — Заклапа ти кућу, ова су

ђеца дофатна. 2. (само у ж. p. ) која је лошег морала, неморална. —

Причају да му е жена била дофатна.

дофурит, -урим свр. донети, довући, нешто тешко, велико. — Дофурио

е сто кила сијена, вас је у голу воду.
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дочетурат, -урам свp. I. котрљајући догурати, докотрљати. — До

четурали смо кацу до врата от качаре, II. - ce котрљајући се стићи,

докотрљати се. — Дочетура ми се једна велика јабука право у крило.

дочикарит, -им свр. доселити се — Ево комшије дочикарише из Берана.

дошлица ж она која је удајом дошла у кућу, породицу. — Снаа — то е

ДöШЛИЦа.

драговијетни, -а, -ö в. боговијетни. — По цијели драговијетни дан не

улазе у кућу.

драгоман, драгомана м тумач, преводилац. — Станко е био драгоман

ко Талијана.

драгоманит, -им несвр. тумачити, преводити. — Драгоманио е Тали

јанима, но млоги се фале да им је ваљао.

дранг оном. узвик за опонашање ударца. — Таман сам заспао, а оно

нешто — дранг испрет куће, па ми се разби сан.

дранџит, -им свр. лупити, треснути. — Čеди с миром, да те не

дранџим овијем гвожђем право по глави!

дрвеница ж 1. бочни делови самара. — Промијени ове дрвенице, да ти

се не расуче самар. 2. ир. стара особа. — Није кадар да ради, то е више

дрвеница.

дреждат, дреждим несвр. упорно стајати на једном месту чекајући

некога или нешто. — Шта дреждиш ту цио дан!

дреждињак м даждевњак, исп. даждињак. — Паде ова киша, па изми

љели дреждињаци.

дрека, дреке ж в дрењина (2). — Извади дреку да пуштиш воду.

дреко монај који дречи, виче, дрекавац. — Удри тога дрека уривком.

дренго м трома и спора висока и крупна мушка особа. — Браћа су

му силни момци, а бн испаде некакав дренго. Виђи онога дренга како

смијешно иде.

дреновак и дреновак, -ăка м дренова батина. — Треба њега добро

дреноваком, па би био бољи. Фаљи њему, изгледа, добар дреновак.

дрења, дрење ж 6. дрењина (2). — Покри дрењу, бруко једна.

дрењина ж 1. плод дрена (црвена, дугуљаста бобица). — Испекли смо

ракију од дрењина, 2. полни уд мушког детета; исп. дрека и дрења. —

Сакри ту дрењину, бруко бакина, да ти је не гледају ђевојчице.

дретва ж 1. стар, дотрајао конопац. — Дода ми ту дретву, да свежем

бреме дрва. 2. фиг. рђава, лоша особа. — Мило е обична дретва, нико му

у кућу не улази.
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дретват, -ам несвр. 1. вући се, ићи полако и без циља. — Куд дретваш

поваздан? 2. напорно радити, диринчити. — Добар им је док може да

им дретва, а питаћу те за њега кад не могне. 3. тући, млатити некога.

— Пије сваки дан и бије се, но га дретвају — претукоше га.

државни, -а, -ö (поред обичног значења “који се односи на државу”)

расни (у вези с именицама које означавају стоку). — Бљеу Новови купи

ли државне волове. Више помузем од једне државне краве но ти от четири

наше. Наши су коњи брзи, а државни једва иду. Ови се наши коњи могу

испет на свако брдо, а државни не могу никуд с пута, ал добро вуку.

држало с мотка или палица на коју се насађује или причвршћује нека

алатка, оруђе и сл., дршка, држаља. — Морам да начиним држала за

матике и секире.

дријет, дерем несвр. 1. јако тући, млатити некога. — Ђаво е велики,

па га отац сваки дан дере, но узалуд. 2. мучити (о горушици). — Кад је

овако киша и студено, мене дере љутина.

дpкалица ж бесадржајна, празна прича. — Не прича стално те дрка

лице, реци и нешто паметно.

дрмнут се, дрмнем се свр. посвађати се. — Дрмнуше се синој Мило и

Петар, нешто се никако не миришу.

дрнда ж в. дунда. — Благо тебе кад имаш такву дрнду.

дрнда, дрнде ж направа за растресање вуне, која се састоји од јаког др

веног лука и тетиве од опуте. — Радуновићи су имали дрнду и дрндали

вуну, те су и прозвали Дрндари.

дрндање гл. им. од дрндат. — Вуну смо носили на дрндање у Баре

Краљске.

дрндар, -ăра м онај који се бави дрндањем, растресањем вуне. — Ра

дуновићи су били најбољи дрндари у ове краеве.

дрндат, дрндам несвр. дрндом растресати вуну. — Пр. в. под дрнда.

дрндача ж в. дунда. — Ова дрндача рађа ђецу ка испраћке.

- дрндек, дрндека м крупно, напредно дете. — Кад је била мала, Дикица

бљеше прави дрндек. *

дробит, дробим несвр. 1. ломити, растављати у комадиће. — Мама

дроби љеб за попару, 2. ломити, кидати хлеб или качамак у комадиће и

потапати у слатко или кисело млеко. — Дробите, ђецо, па се навргните

дробљења.

дробљен, дробљена м комадић, парче удробљене хране. — У пуну шерпу

мáуна нађо само два дробљена меса.

дробљење с 1. јело од иситњеног хлеба или качамака у слатком или

киселом млеку. — Ја би и послије најљепшега ручка ијо дробљења.
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2. исецкано у комадиће и испржено месо. — Појеђите овога крмећега

дробљења док је вруће, не ваља ка се олади.

дрочкав, -a -o који има громуљица, громуљичав (о киселом млеку). —

Ово ти је млијеко нешто дрочкаво.

другобарственик, -икам припадник другога братства. — Божо е бранио

pôђаке од другобраственика.

другоплеменик, -ика м припадник другога племена. — Васевићи су

вазда лијепо примали другоплеменике.

дрце дрца — Полако, јадан, а не дрц горе, дрц доље.

дрца узвик за нагли трзај кад се нешто вуче; исп. дрц. — Не ваља

тако — дрца тамо, дрца овамо.

дрцна ж в. дунда. — Она твоја дрцна оће начин, а ти га немаш.

дрцнут, -нем тргнути, нагло повући. — Дрцни то мало јаче.

дya жв здya (1). — Рикну бомба крај мене, не уби ме, али медуа бачи

пет метара.

дубач, -ăча м алатка за дубљење дрвених предмета. — Овијем дубачем

је мој стриц дуба вагане и ужице.

дуглера, -ере ж јако висока особа. — Чčек јбе једна дуглера, не би се

у ову собу исправио.

дугодљаит, -ăим несвр. одуговлачити, отезати с нечим. — Нембте

дугодљаит, но свадбу што прије — вљерену ђевојку не ваља дуго држат у

кућу. Никад немо неки посá дугодљаит.

дудучит се, -им се несвр. држати се усправно, круто, крутити се. —

Немб ми се ту дудучит, но ил ради ил иди ка кући.

дуклит, -им несвр. 1. пити преко мере алкохолна пића. — Дукли по

цио дан, па не зна куд удара. 2. nити у већој мери неку течност. —

Наио се крметине, па ваздан дукли воду.

дуло с рупа, јама. — Потреса е земљотрес кућу, па су зидови испуцали,

а на једно мљесто зинуло читаво дуло.

думача ж врста биљке папратњаче, крупних двоструко пернатих лис

това, која расте по сеновитим шумама. — Ми крмадима простиремо

думачу.

дунда ж пунија женска особа; исп. дрнда, дрндача, дрцна и дућка. —

Бљеу му довели једну дунду о сто кила. И, како му се црвени она дунда

дундер, дундера м 1. густ дим. — Погледнем ја, а оно избио дундер

навр куће. Сирова дрва, па избија дундер навр куће. 2. густа прашина.

— Јури камион, а за њим се диже дундер. Удавине прашина покрај овога

пута, по цио дан се диже дундер от камиона.
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дуп в дупа. — Обалио га па бије — дуп, дуп, дуп!

дупа узвик за означавање удара и подражавање звука (обично потмулог)

који се чује при њему исп. дуп. — Уфати га, па по њему — дупа, дупа,

дупа

дупoдерина ж глупа и сирова особа. — Аксо е био фин чоек, а оно му

сина — обична дупoдерина.

дур узвик за терање коња; исп. дура. — Дур, вук те изио!

дура в. дур. — Дура, доруша, шта си стала!

дургуља ж врста крупне шарене ране шљиве јајастог облика. — Нијесу

ми родиле дургуље. Ракија од дургуља е мека.

дурнут се, дурнем се свр. в. здурнут се. — Жалио е жену двије-три

године, но се сад дурнуо, пало му нам да се жени. Шта ти је, шта си се

дурнула, ка да ћеш да се удаеш?

дућит се, -им се свр. запалити се, исп. латит (II, 2). — Ка се дући

дрвена кућа, не може се лако утулит.

дућка ж в. дунда. — То бљеше једна дућка, ка дунда Аксова.

дућкат, -ам несвр. јести с апетитом. — Има ви овђе доста да дућкате.

дуца, дуце ж 1. висока жена. — Колика му бљеше она душа жене! Чу

да се удала она душа Милова. 2. дугачка пушка. — Заметнуо душу преко

рамена, па не зарежуе никога. Ја сам мога душом талијанском погодит

ђе погледам.

Ђ

ђаволисат, -ишем свр. в. врагосат. — Што гој узме у руке, све ђаволише.

ђаволовима ж в. враговима. — Уништише ми ђаволовиме коломбоћ.

ђаволопитак, -тка м в. врагопитак. — Живот ми узе ова ђаволопитак

коломбоћа. Трипут сам га вадио (наводњавао), а неће га битни до Божића.

ђаволосиса ж в. враговима. — Ова ђаволосиса жујке често преврне штpуг

љу пуну варенике.

ђева, ђеве ж девојка (обично при упозоравању или блажој претњи). Бог

ме ћеш ми га, ђеве, платит Њукнула ђева, оће да се удае.

ђевокаж 1. девојка. — Ено нека ђевока иде ка кући. 2. кћи. — Савове

ђевоке су вриједне и паметне.

ђевочина ж аугм. и пеј од ђевока. — Ове данашње ђевочине ништа не

раде, но само иду на седнике. Оне Јокове ђевочине се не поудаваше.
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ђендар, -ăра м ђердан, ниска. — Тата ми је купио лијеп ђендар.

ђетеце, -ета с детенце — Гле како е лијепо ово ђетеце

ђетиња трудна, гравидна, носећа. — Ђетиња жена не смије да се псуе.

Бљеше му жена опет ђетиња.

- ђетиште, -а с аугм. од дијете. — Чекам да дође оно ђетиште. Оно

ђетиште ми задае веље бриге.

ђетом дете (обично при упозоравању или блажој претњи). — Остави

то, мој ђето, док нијеси добио по гузици. Не дира то, ђето, боље ти је

Узвртио ђето, оће да добије по гузици. Не савија се ђето кот куће.

ђечина ж зб. пеј, дечурлија. — Прође тудије некаква ђечина, таквија

безобразлука досад нијесам чуо до од њи. Не могу заспат од ове ђечине.

ђипац, -ица м снажан и окретан млад човек. — Благо тебе ка те запао

такав ђипац.

ђогат м коњ беле боје и име таквоме коњу. — Пр. в. под дорат.

ђогуша ж кобила беле боје и име таквој кобили. — Пр. в. под дорат.

ђузина ж лош дуван, дивљи дуван, крџа. — Вазда пуши некакву ђузину,

никад нема добра дувана.

ђула ж врста јесење јабуке слаткога плода. — Од јабука највише волим

ђуле.

ђусáт, -ăм несвр. 1. ићи незграпно, климајући појединим деловима

тела. — Лијепа е ђевојка, али јбе мана што ђуса кад иде. Ово кљусе ђуса

уз брдо. 2. играти у колу, поскакујући и круто, укочено трескајући. —

Колико могу ђусат на ове игранке, а да и ноге не заболе! Они около у

црногорско коло пљевају, а по двое унутра ђусају.

- Ђустат се, -ам се несвр. живети у слози, слагати се — Они се двоица

добро ђустају. Божо и ја се добро ђустамо откад знамо за себе.

ђутурум, ђутурумам 1. стара изнемогла и оронула особа; исп. чунгар.

— Она два ђутурума напунише по сто година, а никако да умру. 2. особа

с телесним недостатком, богаљ. — Морала е цијелога живота да држи

сина ђутурума. 3. неумешна, неспретна особа. — Ја сам ђутурум у кућу,

кад жена није ту, не умијем се снај ни ракију да наточим.

|E

ěкање с гл. им. од екат (се). — Манте се, ђецо, екања, но ајмо да

Пластимо. -

екат, екам несвр. Т. улагати велики напор, напрезати се у раду, ра

дити нешто из све снаге. — Та чоек по цијели дан ека. Не čка снагом,
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употријеби мало вљештине. II. - сервати се, исп. обаљиват се. — Екају

се по цио дан и не могу један другога да обале. Драгутин и Владо се

екају на ливаду.

екнут, екнем свр. 1. (некога) снажно ударити, лупити, треснути. —

Fкну га песницом у нос и побљеже. 2. (нешто) укуцати, забити снажним

ударцем. — Добро си та колац екнуо 3. пасти у великој количини (о

снегу). — Зна овђе да екне вељи снијег.

ěктер м хектар. — Има десет ěктера земље.

елда ж хељда. — Петар је посијао елду у орницу више куће.

елдовни, -а, -ö који је од елде, хељде – Петар млого воли елдовни

Качамак. -

енга ж шала. — Мани се, дијете, енге, реци нешто озбиљно.

èнгат (се), -ам (се) несвр. шалити се. — Пушти га, бн енга. Он се вазда

èНГá.

енгач, -ăча м шаљивџија. — Бошко е велики енгач.

ендељат, -ељам несвр. споро, пипаво радити. — По цио дан ендељам,

а ништа се не види.

еревија ж само у изр. о д и т на е рев и ј у ићи с главом

окренутом устрану (обично у љутњи или из навике). — Милован кат се

наљути иде на еревију.

етовође прил. овде, баш овде. — Владика е одмарао етовође.

етонође прил. онде, баш онде. — Убише га десет корака от куће, ама

етонође.

Ж

жандамерија ж в. Џандамерија — Жандамерија е пофатала лупеже.

Повели су га у жандамерију.

жапка ж петља, омча на одевним предметима која служи за закопчава

не дугмадима. — Начини овђе жáпку.
*

жар м (поред уобичајеног значења “жеравица“) у ливаду или пашњак

претворена паљевина. — Изјавио е стоку уза жар.

жбир м бистра, проницљива особа. — Драган је велики жбир, свуј се

та може снај.

жвóкно с 1. већа рупа. — Ово овако не ваља, начинио си читаво жвокно.

2. пеј. задњица, стражњица (када се говори о грамзивим особама). —

Нико не зна која е то грабуља. Веље е жвокно испод њега. Зинуло му

жвокно, па му е мало и камења.
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ждрака ж светлост која најављује свитање, зору, праскозорје. — Ка сам

кренуо, била с тек сама ждрака. У ждраку од зоре сијечемо бадњаке.

ждрипац, -пца м дрипац. — Неки ждрипци су га псовали.

ждрока, ждроке ж она која халапљиво пије воду, исп. ждрокат. — По

цио дан пије воду, па ју зато зовемо ждрока.

ждрокат, ждрбкам несвр. халапљиво пити. — По цио дан ждрбка воду,

а ништа не ије.

ждрћит, -им свр. халапљиво, брзо појести, исп. ждрћнут. — Ждрћио

сам килу смочанога качамака у пе-шес залагаја.

, ждрћнут, -нем свр. 8 ждрћит. — Шта мрциниш, ждрћни то у два-три

залагаја.

жегар м 1. сирово дрво. — Набачи тија жегара на огањ да се угријемо.

2. крупна особа. — А, какви су они жегари Јованови!

жегра ж штап, палица са спољашње страна јарма која служи при

упрезању и испрезању волова. — Помами се жујоња, па сломи жегру.

жедоват, жедyeм несвр. трпети жеђ дуже време. — Сви смо гладовали

и жедовали.

жежуњат, -yњам несвр. хип, бити помало жедан, трпети жеђ извесно

време — Што се не дигнеш да пијеш, но сву ној жежуњаш?

жекат, жекам несвр. I. nити много, превише. — Не жека толику воду,

па да више жедници. Ц. -- се натапати се водом, упијати воду. — Нека

се ово жека воде. И, што се ова дрва жекају воде!

жељезни, -а, -ö тежак, жесток, огроман (односи се само на муке које

је неко поднео). — Та е чоек поднио жељезне муке, свашта су од њега

радили, но није никога одао.

жестика ж врста дрвета. — У нашу шуму има највише цера и жестике.

жестиков, -а, -о који се односи на жестику, који је од жестике. —

Жестиково дрво е ситно, па е мала корис од њега.

, жестиковина ж жестиково дрво (као грађа, материјал). — Добар је плот

од жестиковине.

живистијан, -ăна (често уз придев божи) велика количина, мноштво

(обично о деци или ситним животињама). — Кум-Мило има живистијан

унучади. Убили смо динамидом живистијан божи риба.

живица ж плодна, обрадива земља. — Код нас се земља не бре дубоко,

живица е танка, па ако дубље заореш, извадиш мртвицу.

живоват, живуем несвр. сложно живети, слагати се. — Ми смо вазда

живовали ка рођена браћа, никат се нијесмо ни споречкали.
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жиж узвик којим се одвраћа мало дете од ватре или предмета о које

се може опећи, пец; исп. жиш. — Жиж! Сагоре се!

жижа, жиже ж ватра (у обраћању малом детету). — Нека, нека, то е

жижа!

жикат, жикам несвр. 1. чинити отпорним, јаким, челичити, калити.

— Цигани жикају ђецу, кад им се роде — умоче и и по највишој цикoвини у

ледну воду. II. - се постајати јачи, отпорнији, издржљивији, челичити

се. — Циганчад се жикају кад је студ и цича.

жилчит, -им несвр. прекомерно пити алкохол. — Величко е у своје

вријеме прописно жилчио. Ћирко добро жилчи, нема жешћега пивца од

њега.

жими речца са значењем да није онако како се мисли, верује, да је у

питању шала или обмана. — Не слуша ти, жими, шта бн прича, оће бн

да ћоса с тобом.

жито с в. коломбоћ. — Очемуњате мало жита да сутра понесем у во

ђеницу. -

жиш в жижа — Жиш, жиш! Бљежи од огња!

жишка ж (поред обичног значења "варница“) фиг. напрасита, љутита

особа. — Ако плане она жишка Јока, огњем ће те сагорет.

жмарит, -им несвр. постајати влажан, влажити. — Она ливада испод

извора вазда жмари.

жњетвар м онај који жање жито, жетелац. — Није мој отац жњетвар

ка твбј.

жњетварица ж она која жање жито, жетелица. — Пропаде ми пшени

ца, а не могу да нађем жњетварице. Милица е дображњетварица.

жöља ж комарац. — Свога су ме изеле жоље.

жбља, жбље ж мршава женска особа. — Милева е жбља од рођења.

жöљав, -а, -о мршав, жгољав. — Сва су ми ђеца жбљава, када ништа

не турају (у) уста. Ка момек био е жољав, а сат се утовио.

жбљо м мршава мушка особа. — Старије дијете ми је жбљаво, па га

ђеца зову жољо. Она мој жбљо ништа не ије.

жуђет, жудим несвр. волети (нешто). — Божо млого жуди воће.

жуја ж 1. овца жућкасте главе и име таквој овци. — Bво како су ни се

звале овце: жуја, баца, колока, милбка, чизма, клопа, шара, рôга, гаља,

руда, црноглава, гаруша, баља и баљуша. 2. пеј, женска особа жуте,

плаве косе. — Он лијеп и миран чоек, но му е она жуја жене љута ка гуја.

жујан, жујана м 1. животиња (мужјак) жуте или жућкасте боје (ован,

јарац, во). — Ђе набави овога жујана, видим да није о твоија оваца.

2. пеј. човек жуте, плаве косе. — Ови Коњушани све некакви жујани.
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жујка ж крава жућкасте длаке и име таквој крави, исп. Жука и жукуља.

— Жујка се добро музе, а и теле јој је напредно.

жујбв, -ова и жујов, жујова м пас жуте боје и име таквом псу, исп.

жућко. — Пр. в. под зељов.

жујоња м во жућкасте длаке и име таквом волу. — жујона и мркоња

öру од друге године. Жујоњу смо морали да продамо, па езекоња орао с

кравбм.

жујце, жујцета с жуманце. — Никад не изије цијело јаје: изије жујце,

а остави бијелце.

жука, жуке ж в. жујка, — Жука и жукуља су жућкасте.

жукуља ж в. жујка — Жукуља се никад не обада.

жулит, жулим несвр. гулити, љуштити, комити. — У неђељу ћемо

жулит коломбоћ. Немб више да жулиш букве. Ова се јајца слабо жуле.

жућеница ж 1. било која ствар жуте боје, обично хлеб од жутог куку

рузног брашна. — Ево ти ове жућенице и мекога сира те се навргни, друго

у кућу немамо до довече. 2. зељаста биљка чији се дуги, уски, назубљени

листови користе као салата. — Јели смо жућеницу ка салату.

жућка ж име кокошки жуте боје. — Пр. в. под пирга.

жућком в жујов. — Је ли ваш ова жућко? 2. пеј. човек жуте, плаве

косе и браде. — Јеси ли ти то чуо од жућка Миљанова?

заандоврљит, -pљим свp. тврдоглаво запети, остати при своме миш

љењу, ставу, задрети. — Што си заандоврљио, није то тако ка што ти

мислиш.

забаковит, -им свр. јако се запрљати, запустити се, запустити неш

то. — Морам се купат, забаковио сам више. Шта ти је ова казан овако

забаковио?

забалат, -ам свр. почети пуштати бале, забалавити. — Погле оне

пöгани како е забалала!

забичит (се), забичим (се) свр. 1. а. развити се у бика, постати бик

(о јунцу). — Мркоња и галоња су рођени у петнас дана, ал је галоња веј

забичио, а мркоња е још право теле. Жујоња се забичио, па стално трчи

за кравама. б. фиг. развити се у младића. — Божо е забичио, ено веј иде

на čеднике. Кат се ђаци забиче, мало горе уче. 2. фиг. постати осион,

обесан, осилити се. — Она му е син веј забичио, па никога не слуша.

Мишо се забичио чим је напунио петнас година, па стално дира ђецу.
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заблéјат, заблеим, свр. 1. (за некога, нешто) одушевити се, занети се

(неким или нечим); (за неким) залудети (за неким). — Био е заблејао за

Стаљина. Заблејао е за ђевбком Марковом, но она га, изгледа, неће.

2. погрд. отићи, одлутати. — Куд је оно заблејао?

- заблешит се, -им се свр. зачудити се, збунити се, смести се. — Кад

му то реко, а бн се, сирома, заблеши, па не умљеде проговорит.

забогатит, -им свр. постати богат, обогатити се. — Стриц ми бљеше

забогатио, но у рат све пропаде.

забош прил. узалуд — Све смо пробали, но забош.

забрава ж приглупа особа. — Бистра и способна жена, а оно чоека јо е

некаква забрава.

забраветат, -етам свр. в. забравит. — Кут си забраветао по овоме

кијамету?

забравит, -ăвим свр. поћи некуда без циља, као брав, исп. забраветат.

— Кут си забравио, части ти?

забрисат, -ишем свр. метући, чистећи метлом дотаћи некога или

бацити смеће на њега. — Помакни се, дијете, да те не забришем.

забркат, забркам свр. замешати кашу или храну за животиње. —

Забрка за вечеру скроб или млијечницу. Забркала сам пашчадима мећу.

заброит, -им свp. I, преварити неког при плаћању (узети му више

ако купује, односно дати му мање ако продаје). — Пази да те она поган

не забрčи, čhe ђецу и стару чељад. Нејти мене лако забрдит! П. - се

погрешити у бројању. — Заброи се у продавницу, те плати више.

забрстит, -рстим свр. распричати се непрестано и брзо говорећи. —

Што си забрстио, престани да и ја нешто кажем.

забугијат, -ијам свр. дићи прашину, запрашити. — Чиме сте то, ђецо,

забугијали, те се у собу ништа не види от прашине?

забудаљет, -алим свр. 1. занети се, одушевити се, залудети (за не

ким). — Забудалио за ону ђевочину, но она није за њега. 2. погрд. отићи,

одлуњати. — Е, ђе ли је забудалио те га нема,

забукерит, -им свр. пеј. запалити дуван, запушити. — Кад уљего у

кућу, она ђечина бљеу забукерила, па ка то виђо, ка да ме виђе јад.

завала ж гомила прикупљеног, али још несаденутог сена. — Скупили

смо сијено у завале, а ђенућемо га ка се још мало просуши.

завалит, -а, -о који је дуг и тежак за изговор (о изразима, речима). —

Има овија странија ријечи кое су завалите и не мож и никако научит ни

изговорит.
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завалит, -алим свр. оборити некога, повалити. — Екали смо се ја

и Вуко, али смо једнаке снаге и не можемо један другога да завалимо.

Марко га шчепа и завали.
-

завалито прил. тако да се тешко разуме, неразумљиво. — Прича некако

завалито, млоге ријечи не разумијемо.

завалица ж дем, од завала. — Скупљате сијено у завалице, да пластови

не бидну тешки за ношење.

заваљиват, -љуем несвр. обарати, поваљивати. — Тата, реци Драгану

да ме не заваљуе.

завезат се, -ежем се свр. престати с растом. — Оно се дијете завезало,

па не попира.
-

завезек, завеска м 1. узао, чвор. — Одвежи ова завезек. 2. дете заостало

у расту. — Колицни му е она завезек ђетета! Она завезек не попира.

3. затворена, уздржана, а лукава особа. — Нико не зна колико е у оно

завеска завезаНО И за ПетљаНо!

завес, заведем свр. (поред уобичајеног значења “одвести погрешним пу

тем”) јако се исцрпсти, изнемоћи, клонути, доћи до смрти (од болести,

глади и сл.). — Ђбко е завео, не може дуго. Завео сам од глади. Старац

је завео, неће дуго чим је изгубио ријеч.

завидат, -идам свр. завити, заврнути. — Завида то јаче, опет ће ти се

одвидат.

завијат, -ијам несвр. увијати се у главицу, главичити (о главичастом

поврћу). — Купус ми је почео да завија.

завирет, -ирим свр. завирити. — Завири у кафану да видиш да ти отац

- није тамо.

завит, завијем свр. увити се у главицу, заглавичити (о главичастом

поврћу). — Никад ми купус није рано завио ка ове године. Изр. за в и т

(не ком е) пу па к у народном лекарству лечити оболели сто

мак масирањем или бајањем, враџбинама (обично стављањем преврнуте

шољице на плитку посуду с водом, коју треба да упије шољица). — Која

боли трбу. Зовите стрину Радосаву да му завије пупак.

завлачит, -ачим свр. поравнати, побранати, подрљати (земљу). —

Јучерашње орање сам завлачио, а даље немам чим — украде ми неко

влачу.
-

завојштит, завојштим свр. кренути некуда у гомили или широко се рас

поредивши. — Завојштили Облобрђани усте горе, па беру бабушке, паре

зарадише.
-

завргнут, -нем свр. отићи некуда на своју руку. — Не знам ђе е, заврга

е још јутрбс у село.
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завревит, -им почети стварати вреву, галаму (више лица). — Ђеца по

школи бљеу завревила. |-

завртан, -тна,-тно тежак, компликован за изговор. — Руководиоци кад

држе говоре све изговарају некакве завртне ријечи, кое ми бе школе ни

разумијемо ни и умијемо изговорит.

заглабат, -ăбам несвр. чангризати, чантрати. — Марко е права чевр

љуга — поваздан нешто заглаба.

заглаварит, -арим свр. поставити за главара, учинити главарем. —

Заглаварише ми оца у најгоре вријеме. П. — се постати главар. — Чим

се заглаварио, дига е главу, па никога не види.

заглавичит, -им свр. увити се у главицу (о главичастом поврћу). —

Купус је добро заглавичио, а лани у ово вријеме није био ни посађен.

загнат се, -ам се свр. поћи код некога ради позајмице нечега. — Кат

сам се гој код њега загнао за нешто, нијесам се врнуо празнија руку.

- загорије м оно што је загорело (при кувању, печењу), загоретина. —

Ова ти се вареника осећа на загорије. Остружи та кота од загорија.

загрезат, -ěжем свp. исп. угрезат 1. загазити у снег, блато и сл. —

Ако ћеш да се разминеш с путником у пртину, мора један да загреже у

снијег. 2. доспети у неку опасност, невољу или тешкоћу — Загрезао си

у вељу муку.

загрепс, загребем свр. (поред уобичајеног значења “гребући запарати”)

ирон. почети брзо и узбуђено причати или викати. — Кад бн загребе да

прича, меље цијели дан ка вођеница. Виђи шта е оно загреба свр онога

бријега. Што ли је Бошко загреба са дно долине?

загрљаждит, -им свр. захватити пуну прегршт нечега. — Не штеди,

загрљажди тија ораa.

загузељат, -ељам свр. почети гузељати, ићи или трчати заносећи

стражњицом. — Нешто пуче, а Јефто загузеља уз брдо. Погле оне погани,

како е загузељало.

загумат, -умам свp. ставити много јела у уста, напунити уста јелом.

— Čн одједном загума по љеба. Загумао пуна уста меса.

загучит, -им свp. I. утуткати, ушушкати. — Мама ме тури да спавам,

па ме добро загучи да се не откријем. II. - се утуткати се, ушушкати

се. — Загучи се добро, да ти не бидне зима.

задедељит, -ељим свр. в. заендељит. — Задедељиле овце к Лиму, не

могу и уставит. Кад бн зедедељи нико га не може уразумит. Шта си

задедељћо, па све исто цијели дан! Задедељио, па цио дан по истоме

трагу, досадио ми је да га више нијесам мога слушат.

задијат се, -ијам се свр. задихати се. — Шта ти је, шта си се задијао?
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задијеван, -вна, -вно који воли да задева, задиркује. — Добро ми је ово

дијете, није задијевно, не дира никČга. Никола Милоњин је задијеван,

све задијева ђецу и бије се ш њима.

задиликтат, -икћем свр. зазвати, завикати. — Умукни, шта си зади

ликтао да ти се спрда село!

задират се, -рем се несвр. 1. загуљивати се, заљушћивати се. — Задире

се ова штица испод глачице, не могу с изглачит. 2. осећати у грлу

надражај за кашаљ. — Задире ми се цијели дан, но ништа не могу да

искашљем.

задланек, -нка м шамар. — Пр. в. под задланчит.

задланчит, -им свр. ошамарити. — Тата ме двапут задланчио, а брат

није добио ниједан задланак, иако е бн крив таман колико ја.

задљáит, -ăим свр. удаљити се, одступити од теме разговора. — Кут

си задљаћо, ја ти о другоме причам, а ти о сасвијем деветбме.

задријет се, задерем се свр. 1. загулити се, заљуштити се. — Ова се

штица задрла, не да се лијепо изглачит. 2. осетити у грлу надражај за

кашаљ. — Нешто ми се задрло у грло, но не могу ништа да искашљем.

задробит, -öбим свр. потопити иситњени хлеб или качамак у млеко.

— Задроби колоботњице и љеба, па се накреши.

задугодљаит, -ăим свр. одужити, отегнути (о времену). — Задугод

љáисте с том косидбом, могли сте завршит и прије десе дана.

задундерит, -им свр. 1. задимити густим димом. —Задундерило навр

ове пушњаче, па се препадо да се није запалила. 2. ирон. запалити дуван,

запушити. — Ау, што су задундериле жене, пуна соба дима! 3. дићи се

(о прашини). — Иде камион, видите ли како е задундерило за њим.

заендељит, -ељим свp. исп. задедељит и заподрцат 1. кренути, упути

ти се, упрети, заврeти. — Бљеше Јоко заендељио пут Чакора. 2. заузети

lynopaн, тврдоглав став, задрети; исп. и заендечит. — Заендељио, па ни

да чуе шта други мисле.

заендечит, -им свр. в. заендељит (2). — Кад Никола Милоњин заендечи,

прије ћеш ова зид убиједит но њега.

зажгељат, -ељам свp. I, затиснути (нечим) пукотину, рупу и сл. —

Зажгељате, ђецо, те прбзоре, да не фури споља. П. - се 1. запасти из

међу зуба. — Нешто ми се зажгељало између зуба, 2. добро се утоплити,

утуткати се, ушушкати се. — Зажгеља се добро, да се не смрзнеш по

овоме вљетру.

заждит, заждим свр. 1учинити да нешто почне горети, зажећи, за

палити. — Заждише му сијено и побљегоше. 2. снажно бацити. — Узе

један камен и зажди га у прозор. 3. енергично кренути. — Ујутро ћу да

заждим право на планину.
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заживат, -Ивам несвр. причати много, непрестано, обично којешта.

— Умукни једном, не заживај! - .

зажијевање с гл. им. од зажијеват. — Доста ми је његовога зажијевања.

зажијеват, зажијевам несвр. 1. ружно причати о некоме, оговарати,

клеветати. — Не тиче се мене шта погани зажијевају. 2. зановетати,

закерати. — Не зажијева, дијете, ваздан, умукни једном!

зазвиздат се, -ам се почети ударати ногама, почети се ритати. —

Шта е оној крави те се онако зазвиздала, мора да су е спопали обади.

зазунзарат, -арам свр. почети зунзарати, зазујати. — Кат пчеле за

зунзарају треба бљежат.

зазучат, -учим свр. зазујати. — Зазучале су муе, велика с врућина.

заигалит се, -им се свр. зауставити се правећи вирове, завирити се (о

води). — Она се вода заигалила, треба прокопат јаз да одјави.

заиљат, заиљам свр. преварити, обманути. — Оће да ме заиља у карте,

ал му ја не дам. -

заинтачит (се), -ачим (се) свр. упорно, тврдоглаво остати при неком

ставу, мишљењу и сл., упорно хтети нешто учинити, заврети, запети.

— Ка се бн заинтачи, можеш му главу разбит маљем, а неће да попушти.

Заинтачио Павле, па оће, каже, да убије Мићка чим га срете, разваљуe

му заграду и пушћа коње у отаву.

зајагрит се, -им се свр. заруменети се. — Зајагрили му се образи.

зајад прил. криво, неправо. — Кат сам видио шта чине пљане будале,

било ми је зајад да пукнем, обрукаше ни село.

зајмит, зајмим свр. 1. покренути, одагнати (стоку) у одређеном прав

цу. — Зајми овце у шуму да пландују. 2. одагнати, отерати, најурити.

— Душан је зајмио жену. 3. потерати, појурити. — Зајмио Мило Рајка,

оће да га бије што е поарао Крстов коломбоћ. Зајмили смо и чим су ушли у

село и запуцали. 4. отпремити, потерати нешто на товарној животи

љи. — Зајми ова товар коломбоћа у вођеницу, 5. истерати, завршити

откoc. — Зајмисмо по три откоса, па čедосмо да се одморимо.

закамишит, -им свр. погрд. запалити цигарету. — Јорга би цркла да

не закамиши пред љуђима.

закатанчит, -им свp. I, затворити, осигурати катанцем. — Закатан

чили смо кућу и отишли на čедник. П. - се затворити се катанцем,

забравити се, закључати се. —Закатанчили смо се и слушали како завијају

вуци.

закижмит, -ижми свр. (само безл.) наступити у дужем временском

периоду (о кишном, магловитом, тмурном времену). — Овога зла, закиж

мило, па неће да се проблене!
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закиснут, -нем свр. пропустити кишу у унутрашњост. — Ако сијено

лијепо привршиш, неће ти закиснут.

закишат се, -ам се свр, безл. заокупити падати, непрекидно лити (о

киши). — Ове године се закишало.

закланик, -ика м онај који је у највећој мери одан, привржен нeкoj

особи, идеји, осећању и сл. — Био е живи закланик за Стаљина, но касније

се разочарао и у њега.

заклапат, -апам несвр. 1. затварати неки предмет спуштањем пок

лопца, поклапати. — Вазда заклапам кутију, да ми ђеца не краду дуван.

2. закључавати, забрављивати. — Ми кућу не заклапамо кад идемо у

комшилук.

заклоп, заклопам уређај за закључавање куће. — Не ваља ми ова заклоп,

тако ми Бога ће ме неко покрас.

заклопит, -öпим свр. 1. затворити неки предмет спуштањем пок

лопца, поклопити. — Ил узми, ил ћу заклопит кутију. 2. закључати,

забравити. — Заклопи врата, па ајмо.

закомакат, -ăчем свр. почети комакати, вичући карактеристичним

гласом терати вукове. — Закомакаше чобани, сигурно су им удрили ву

кови.

закопина ж место у страни у које се укопа кућа са три стране. —

Драган зове за сутра мобу, гради закопину за кућу.

закораћит, -аћим свр. 1. савити, повити. — Закораћи ту чивију, да

се неко не набоде. 2. померити уназад, забацити. — Легни наузнак и

закораћи главу, па ће ти стат крв из носа.

закос, закоса м део ливаде који више косача покоси терајући с врха до

дна по један откoc. — Ово е трећи закос откат смо се закосили.

закосит, -öсим свp. I. поправити оно што је кошено, довршити непо

кошени крајичак. — Закоси још мало та крајичак. П. - се почети косити.

— Косачи се бљеу јутрос рано закосили.

закpвометит, -етим свp. тешко завадити, закpвити. — Ђе е стигла, ту

е закpвометила.

закрдит, -pдим свp. I. стећи, запатити (стоку, пчеле и сл.). — Откако

сам пчеле закрдио, живот сам повратио. Уочи рата се била закрдила ве

лика стока. II. - се намножити се, запатити се. — Бљеу се увр Баља

закрдиле пчеле, треба и пофатат.

закрпијељит се, -ијељим се свр. 6. прикрпијељит се — Што си се

закрпијељио за мене, иди мало с Николом. -

закубурит, -им свр. пеј, почети пушити (цигарету, лулу и сл.). —

Закубурио ка прави чоек: све му дим иде из носа.
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закујекат, -екам свр. почети кујекати, викати, запомагати тражећи

помоћ. — Спавали смо док Јоко не закујека.

закуријеват, -ијевам несвр. неоправдано приговарати, тражити за

мерке, зановетати, извољевати, закерати. —Тако ти Бога, не закуријева,

но нешто паметно збори.

закурит, закурим свр. шаљ. запалити цигару, запушити. — Јеси ли

закурио, јеси?

закурњавит, -им свр. 1. почети јако димити, испуштати дим. — Кад

запалиш гуму, она засмрди и закурњави. 2. a. noдићи се, усковитлати

се (о прашини). — Гле како е закурњавило за ониjeма камионима. б.

подићи, усковитлати прашину — Камиони закурњавише да се не може

прбј путем. 3. запалити дуван, почети пушити испуштајући много

дима. — Чим изиду и школе, закурњаве. Закурњавише некакав крџо, па

усмрђеше собу.

закуснут, закуснем свр. запахнути непријатним мирисом. — Остави

сир чим ме закусну на мају. Она се поган никад не купа, па кат прође

покрај тебе, закусне те некаква фоња.

закучаљка ж сигурносна игла, зихернадла; исп. запучаљка, заспучаљка

и спуча. — Заспучи ту фањелу закучаљком.

закучит, закучим свр. 1. закачити, запети (за нешто). — Закучи ми

чарапа за трн, те се врагоса. 2. тешко ожалостити. — Добро ме закучила

смрт Љубишина.

залагај м залогај. — Не брбј ми залагае, нијеси ти ово зарадио!

залагат се, залажем се несвр. наизменично јести истом кашиком (о

више особа). — Имали смо само једну ужицу, па смо се залагали.

заладак, -тка м 1. залазак, заход сунца. — Дођите прије залатка сунца.

2. сеновито место, место у хладовини. — Макните ту отаву из залатка.

Макни се са сунца, ćедни у она заладак иза куће.

заладит, залади свр. 1. безл. настати, наступити (о хладноћи, хлад

ном периоду). — Ове године залади раније но икад, 2. приклонити се

западу, заћи (о Сунцу). — Матике бачамо чим Сунце залади. Чим Сунце

залади, јави овце у катун.

заледушит, -им свр. 1. окрепити. — Носиш ли што да заледушимо

душу? 2. смирити некога. — Нешто е љут, заледуши га мало.

заливадит, -им свр. претворити у ливаду (њиву и сл.). — Нема ко да

ми ради, па сам све њиве заливадио.

зализак, -ска м глатко зачешљан део косе. — Носи косу на зализак.

залијевит, -ијевим свр, одступити од утврђених принципа, прекора

чити утврђене норме, застранити. — Богами е Божо залијевио, но неће

далеко отис. Кут си, јадан, залијевио, зар не видиш да е то будалаштина!
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залишиват, -шуем несвр. изузимати некога од клетве и при нарицању.

— Куне, ни ђецу му не залишуе, Кука црна мајка за делијом сином, онога

живога и не залишуe. -

залишит, -ишим свp. изузети некога при клетви или нарицању. —

Залиши бар ђецу, нијесу она крива. Залиши брата, ако си овога изгубила,

остао ти је још један.

залудњи и залудњи, -а, -č, залудан, узалудан, исп. узалудњи. —

Најжалије ми је залудњи рад и муку. Боже, Боже, колико е ове залудње

Мöмчади!

залужит, -ужим свp. скувати цеђ — Мбраћемо да залужимо, има доста

тија прња да се пере. - - -

заљâштит, -им свр. ошамарити. — Заљашти ћу те, док се тамо превр

Неш!

замај, замакнем свр. (аор. замче и замаче) замаћи. — Замче Мило

преко бријега. Замакоше говеда у гору.

замакнут, -акнем свp. I. удавити омчом. — Да сам знала каква ћеш бит,

замакнула би те. П. - се обесити се. — Да сам знала што ћу доживљет,

замакнула би се!

замаслаисат, -ишем свр. 1. мажући изравнати неравнине, замазати,

изгладити. — Узми малтера, па то лијепо замаслаиши. 2. фиг. загладити

неку неугодну ситуацију — Не бој се ти њему, све ће то она лисац да

замаслаише, па када ништа није било.

замашит, -а, -о који је знатне величине, знатних размера, димензија,

замашан. — То бреме е замашито, неј га мој ни подигнут.

замашито прил. у великој мери, веома много, јако. — Волио е да лаже

замашИТО. -

замаштроњат, -ăм свр. заварати, обманути. — Немаш куд к њему,

замаштроњаће те врнућеш се задовољан, а неће ти ништа помој.

замиритат, -итам свp. створити незгодну, непријатну ситуацију, "за

кувати“. — Он је ово замиритао, па побљега.

замлата ж приглупа, ограничена особа; исп. смлата. — Бојо е велика

замлата. Никад ништа паметно од њега нејчут. Томо Николин је обична

замлата, али му може бит, има добро заплеће, па кад нешто уради да не

ваља, браћа то заташкају. Замлате га не уче школу, уче добри ђаци.

замлатарат, -арам свр. 1. (нечим) почети млатарати, живо, брзо

покретати нешто тамо-амо. — Шта си замлатарао том тојагбм, оћеш

ли некоме главу да разбијеш? 2. почети лупати, ударати, трескати. —

Чим кола крену, нешто у мотор замлатара.

замогућат, -ућам свp. стећи богатство, постати имућан; исп. замо

гућит. — Послије рата нијесмо ништа имали, а сат смо замогућали.
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замогућит (се), -ућим (се) свр. в. замогућат. — Јоко е замогућио прије

десетак година, а дотле није имао ни краву. Народ се послије колектива

замогућио.

замбзöљит, -им свp. изгубити моћ говора због дугог причања. — Причао

е док није замозољио.

замрцат, -рчем несвр. затицати се негде (обично ван своје куће) кад

пада мрак. — Купи чокље, па ајмо у Метокију! Ја ти овђе више нећу

замрцат!

замузак, -ска м 1. закржљало младунче домаће животиње. — Ова за

музак не може ни да посе, а не да пасе. 2. a. закржљало, неразвијено

дете. — Иде ли она Милов замузак у школу? б. дете ограничених умних

способности, приглупо дете. — Три године иде у пети разред, но замузак

па замузак, никако да га заврши.

замузен, -a, -o 1. глуп, туп, ограничен. — То е замузено створење,

ништа му не иде у главу, 2. који се теже усмено изражава, неспретан,

сметен у говору. — Умије лијепо да напише, ал кат прича замузен је, па

не умије ни двије унакрс.

замуклогрлат, -флам свр. почети дозивати, тражити нешто, жалити

се и сл. плачљивим, муклим, неразговетним гласом. — Замуклогрлао с

онога бријега, а ништа га не разумијем.

занеобријанит, -аним свр. запустити браду, зарасти у браду. — Не

ђељу дана се нијесам бријао, добро сам занеобријанио.

занога ж део неког земљишта (ливаде, њиве и сл.) који залази у шуму

или између неких географских објеката. — Моја е цијела ова ливада и

она занога између потока и дубраве.

зањирет се, -ирим се свр. загледати се пажљиво у нешто на малој

раздаљини. — Ја се зањирио у ове новине, нијесам ни опазио ка си уљега.

заодит, заодим несвр. заобилазити, обилазити. — Удупчила се на вра

та, па морамо да ју заодимо. Сврати, јадан, немб ми заодит кућу.

заоловит се, -и се свр. у изр. за о лов и ле ти (му, ви и

сл.) се (да бог да) у клетви: занемео (занемели и сл.) (дабогда). —

Лаже, забловиле му се, дабогда!

заослит, заослим свр. 1. проговорити, заустити. — Оће нешто да каже,

но му не дамо заослит. 2. запети, задрети, заврети (причати, мољака

ти и сл.) — Кат Стефан заосли да прича, више никога не запада ни ријеч

да проговори. Заослио цијели дан — да паре да купим фармерице, па, да

паре, а ја, сирома, немам осим дугова ништа.

запазно прил. тако да се дуго памти (кад је реч о некој казни). — Ако

те једном репим, биће ти запазно док си жив. -

запијат се, запијам се свр. задахтати се, задихати се (од умора). —

Не могу ја узбрдо, одма се запијам.
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запират, -рем несвр. I. 1. застајати, запињати у грлу (о залогају). —

Запиру ми нешто залагаи. 2. чинити (прекорима, приговарањем и сл.)

да некоме застају залогаји у грлу. — Не запири ти мене сваки залагај.

П. — се в заnupam (1). — Не знам шта е, ево неко доба све ми се запиpe

кад ијем.

заподинит, -им свр. 1. направити “подину“, основицу стога сена. —

Лијепо си то заподинио. 2. стећи имовину, заимати, обогатити се. —

Заподинио е та и мисли да му више нико не треба.

заподират, -рем несвр. започињати, заподевати (непријатан разговор,

свађу и сл.). — Не заподири то, боље ти је.

заподријет, -дерем свр. започети, заподети (непријатан разговор, сва

ћу и сл.). — Ја нијесам стио о томе да зборим, но си ти заподро.

- заподрцат, -рцам свр. в. заендељит. — Заподршао уза страну, а може

путем. Заподршао преко ливада, а оно наврнута вода, па смо изгазили,

а пут је био сув и фин. Кут си заподрцао усту страну? Заподрцао једно

те исто, па га не мош уразумит. Заподршао ту па ми прича како се то

дијете родило у рат.

заповрћет, -ртим свр. в. затовитлит. — Пуно има праву руку, кад га

заповpти каменом, погоди говече отпрве.

запријенут, -ијенем свр. прионути, прикачити се, залепити се. — Шта

ти је то запријенуло за рукав?

запријет (се), запре (се) свр. застати, запети у грлу (о залогају). — Не

ита кад ијеш, да ти не запрезалагај. Запрло му се, да му брзо чашу воде.

запрцарат, -арам свр. 6. запрцкарат. — Кад бачим со у огањ, она

запрцара — очи да ти избије.

запрцкарат, -арам свр. запуцкетати; исп. запрцарат и запуцкарат. —

Ако огањ запршкара ка тркаш, знадни да ће вријеме.

запрчит, -им свр. кренути, упутити се некуда без много размишља

на. — Запрчио е на планину прет саму нбј, боим се е ће омркнут преко

кöмскија гора.

запузнут, -нем свр. засести, остати дуго у гостима. — Дође и запузне,

па никако да бјде.

запуцкарат, -арам свр. в. запрцкарат. — Чим бачи гране у огањ, оне

запуцкараше.

запучаљка ж в. закучаљка. — Да немаш једну запучаљку?

запучит, -им свр. в. заспучит. — Што си запучио та џемпер на ову

врућину?

запушит, -им свр. 1. почети пушити. — Запуши цигар крџа и закашља

се чим повуче први дим. 2. попушити, испушити. — Бачи матику, па
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седни да запушимо по цигар дувана док ни донесу ручак. 3. испунити,

напунити димом (какву просторију). — Чим сте овако запушили кућу?

зарок, зарока м опклада. — Добио сам чарапе на зарок да ће за Ни

кољдан панут снијег. Čheп ли у зарок да е бн млађи од мене?

зарочит се, -им се свp. и несвр. 1. заветовати се, зарећи се, зарицати

се — Зарочили смо се да бјдемо на Čстрог. Три године се зароче да бјду

у Метокију. 2. опкладити се, кладити се. — Зарочио сам се с оцем да

ћу покосит ливаду за два дана. Вазда се зарочи, а никад не изгуби.

заслачак, -чка м најлепши део (комад, кашичица и сл.) јела који се

остави за крај да се њиме заслади. — Срце од лубенице вазда оставимо

за заслачак.

заслачит, -ачим свр. 1, учинити слатким, засладити. — Заслачи ми

мало варенике. 2. појести нешто слатко (или уопште нешто пријат

није, лепше) после осталога јела. — Прво сам попио варенику, а скоруп

сам оставио да заслачим.

засовница ж в. пријеворница. — Не заборави да завучеш засовницу.

засопит се, засопим се свр. добити оболење дисајних органа. — Засо

пиле ми се овце, па не могу да пасу, но само шмркљају. Засопио сам се,

не могу данут.

заспучаљка ж в закуцаљка — Изгубила сам заспучаљку, па ми да ону

твоју да ми не пане раша.

заспучат, -учам несвр. закопчавати дугмадима, копчама и сл. — Мо

раш заспучат џемпер, не ваља да ти је отпучен. Не заспучам капбт нит

могу, велики ми е трбу.

заспучит, -им свр. закопчати дугмадима, копчама и сл. — Заспучи те

панталоње. Што не заспучиш џемпер на ову зиму?

засрам, засрама м исп. застиђа и застиђе 1. брука, срамота. — Не

могу подносит засрам, убићу га ка пашче. 2. особа која наноси некоме

бруку, срамоту — Он је засрам цијелога браства. Он је засрам наше куће.

застиђа ж (у Лијевој Ријеци) в. засрам. — Снађе не ова застиђа ни

криве ни дужне. Ти си, јадо, застиђа свакога свога.

застиђе с в. засрам. — Толико застиђе нећемо више да подносимо без

икакве свое кривице. Čн је наш црн образ, застиђе наше куће.

засун, засуна м в пријевор. — Та ти засун није сигуран.

засут, заспем свр. усути жито у воденични кош ради млевења. — Ја

ћу да заспем послије тебе, мој је ред. -

затилица ж потиљак. — Ударио га задланком по затилици.

затљаит, -ăим свр. задремати, дремнути; исп затљајат и затљанут. —

Ја затљаи, па ме ти пробуди.
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затљајат, -ăим свр. в. затљаит. — Дођо умбран и таман мало затљаја,кад они дођоше. - м

затљанут, -анем свр. в. затљаит. — Не да ми дијете ни затљанут, по

сву ној плаче.

затовитлит, -им свр. завитлати, замахнути усмеривши према некоме

циљу — Ако ти га Пуно затовитли љеваином, главу ће ти разбит.

затоп, затопа мјело од животињских изнутрица затопљено у лоју. —

Нете ђеца да ми ију затоп. -

затракарат, -арам свр. почети тракарати, испрекидано лупати, уда

рати. — Судија ме нешто пита, а чим ја почнем да причам, она ђевока

затракара на ону машину. - -

затрапутлат, -утлам свр. почети трапутлати, неспретно, трапаво

ићи или радити. — Стани, шта си затрапутлао. Ено га одонуд ђе е

затрапутлао. -

затрке прил. из затрке, залета, залећући се, исп. изатрке. — Добро

скаче затрке, а слабије трупачке. -

- затрупарат, -арам свр. в. затруптат. — Затрупарате, ђецо, мало

ногама, стресите та снијег. -

затрупкарат, -арам свр. у дем, значењу: затрупарат, исп. затрупкат.

— Чим се бн замисли и затрупкара ногом, знам да се нешто ćекира.

затрупкат, -ам свр. в. затрупкарат. — Ето е неко затрупкао испред

врата.

затруптат, -упћем свр. залупати ногама, исп. затрупарат. — Ја

затрупта ногама за њим, а бн помисли да га ћерам, па побљеже колико

гој може.

затужет, -ужим свр. почети тужити, нарицати за покојником. —

Јулка, затужи мало да се, барем, исплачемо. За њим нико неће затужет.

затуј се, затучем се свр. застати у расту. — Оно им се дијете затукло,

па не расте.

затулит се, -улим се свр. пригушити се, скоро се сасвим угасити. —

Ова се огањ затулио, неће да пирне.

затутељат, -ељам свр. почети тутељати, шепртљати, радити не

вешто, споро. — Затутељао ту, цијело јутро тобож ради, а ништа се не

познае.

заћ м место заклоњено од сунца. — Ђе е заћ, снијег доцкан копни.

- заћакулат, -улам свр. загаламити, залармати, заграјати. — Станите,

шта сте заћакулали.
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заћапарат, -арам свр. почети много и брзо говорити неким страним

језиком (који слушалац не разуме). — Кад заћапарају Талијани — не умију

престат.

зáћљив, заћлива, заћливо заклоњен од сунца, мало изложен сунцу —

Сућеска е заћлива, тешко е овђе зими, а љети је лијепо.

заумит се, -им се свр. занети се у мислима, замислити се. — Нешто

сам се заумила, па те не чу.

заунут, -нем свр. добро затворити, заптити. — Ова кутија е добро

заунута. Цио дан стои у воду и ни кап не пропушти.

заутинит, -им свр. зачупавити, постати чупав, — Вала сам добро

заутинио, а нема ко да ме очупа.

зафатка ж сипаћа кашика, кутлача. — Никад не изије више но зафатку

пасуља.

зафирак, -рка м мали вир, вирчић. — Направили смо у поток зафирак,

па се купамо.

зафирит, -ирим свp. I. преградити, зајазити поток, речицу да се нап

рави фир, вир. — Зафирили би поток, па се по цио дан купали. П. -

се 1. зауставити се правећи фирове, вирове, локве, зајазити се (о води).

— Поток се зафирио, па можемо да се купамо. 2. напунити се сузама,

засузити. — Зафирише му се пуне очи суза.

зафригањит, -ăњим свр. заврискати, гласно заплакати, закукати (о

више особа) — Ћутите, ђецо, шта сте зафригањила. Зафригањиле жене,

престравите се она црна ђеца.

зафрљачит, -ачим свр, бацити, хитнути јако замахнувши, исп. фрља

чит. — Драго зафрљачи плочу одовле чак доље до вођенице. Узео Мирко

капу Манову, па ју зафрљачио у поток.

зафрцунит се, -уним се свр. замомчити се. — Погле како се бн зафр

цунио.

зафучат, -учим свр. почети фучати, испуштати звук сличан звуку

“фу“ (о мачки). — Зафуча мачак на пса, а бн побљеже.

зацевељит, -ељим свp. I. завикати љутитим и пискавим гласом, за

сиктати. — Чуете ли ону штригу како е зацевељила сасред села? П. -

се развикати се љутитим и пискавим гласом. — Шта си се зацевељио,

стани мало да се разговбримо ка љуђи.

зацекељит се, -ељим се свр. направити се важан, уобразити се. — Fно

колицко е, а зацекељило се, па му се чини нико бољи од њега.

зацикнут, -нем свр. јако спустити горњи воденични камен и такоучи

нити да воденица меље сувише ситно брашно. — Зацикнуо си вођеницу,

Па ти млого ситни брашно.
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зацркљив, зацркљива, зацркљиво заједљив, пакостан. — Зацркљив је,

| пукнуће ако ти се не освети. . . . - . . . .

зацрњет, -рним свр. ожалостити, завити у црно. — Чедо не зацрнио,

млад размину. * . . . . . “ , .

зацујуљит, -yљим свр. зашиљити, заоштрити. — Што си зацyфуљио

те бркове? . . . . . - * * - -

зачапарат, -арам, свр. 1. почети ситно, учестано ударати о нешто

стварајући потмуле звукове, задобовати. — Зачапарала киша по штицама,

ноћас ћу лијепо да спавам. 2. почети ситно газити стварајући слабији

звук (обично о стоци). — Зачапарале овце преко моста. - "

зачагрљат, -рљам свр. почети производити непријатне звукове при

ликом преметања разних предмета; исп. зачангарат и зачангрљат. —

Шта оно зачагрља по тавану?

зачангарат, -арам свр, в. зачqгрљат. — Шта си зачангарао тијем

алатом, те ми пробуди дијете? - -

зачангрљат, -рљам свр. в. зачагрљат. — Зачангрљао стрико некаквијем

алатом по тавану, те ме пробуди. -

зачепит, -епим свр. почети нешто упорно тражити, молити. — Доша

Гавро па зачепио — позајми ми пара, па позајми, не вљеруе ми да немам.

зачкрчат, -рчим свр. в. зашкрчат. — Не мож отворит врата а да не

зачкрче. Не могу га слушат кад зачкрчи зубима.

зачупат, -ам свр. 6. зачупит. — Зачупао си, мораћеш да се пошишкаш.

зачупит, -упим свр. постати чупав, зачупавити; исп. зачупат. — Што

си зачупио, што се не пошишкаш? ... - . . . . - -

заџгелат-ељам свр. в. зажељат. —Узми овога маа, па заџгеља између

подница да не фури вљетер. . . . . . . .

зашатулат, улам свр. поћи тетурајући се. — Ено га ђе е опет заша

тулао, напио се — враг му га попио. -

зашкрчат, -рчим свр. зашкрипати; зашкргутати; исп. зачкрчат. —

Зашкрча јела и паде. Ка се наљути, издрљи очи а зашкрчи зубима, стра

те уфати.

... зашламит, -амим свр, учинити нешто неуредним набацивши разн

отпатке - Што сте зашламили ту собу, шта сте то радили? - :

зашлапарат;-арам свр. 1. почети газити по води или блату прскајући

и производећи бучан шум, зашљапкати. — Зашлапарао ногама по бари,

свога ме испрска. 2. почети ударати, пљескати по води. — Мирно мај

ногама и рукама, шта си зашлапарао! . - - - -

зашлапат, -апам свр. почети пљескати, аплаудирати, запљескати. —

Кад ја реко шта мислим,о свему томе, сви ми зашлапаше, а преćедник

само саже главу. Чим проговбри, народ му зашлапа када се помами.
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зашлапит, -им свр. ударити пљуску, шамар, ошамарити. — Добро сам

га зашлапио с обље стране по једном. -

зашмуктат, -укћем свр. почети шмуктати, шмркати, зашмркати. —

Чим просусмо дуван по поду, зашмукташе и почеше да бљеже напоље.

заштивит, -Ивим свр. наићи у већем броју и заузимајући шири прос

тор. — Заштивили Талијани, па претресају горе и планине. Виђи како

су оне овце заштивиле уз оно платно.

заштракарат, -арам свр. в. заштрактат. — Чим заштракара затварач,

öни Побљегоше.

заштрактат, -акћем свр. зашкљоцати; исп. заштракарат. — Заштракта

ше затварачи, умало да изгинемо.

заштукат, -ам свр. 1. почети штукати, штуцати. — Толико е љута

паприка да е заштукао од муке. 2. безл. са "се” (са логичким субјектом у

дативу) добити наступ штуцања. — Заштукало ми се усред ручка.

заштукнут (се), -не (се) свр. уклештити се, заглавити се. — Čпет ми је

заштукнуло у крсти. Сего да подигнем камен, па ми се нешто заштукну,

те падо на постељу.

збакрит, -им свр. (некоме) подвалити. — Овога пута си ми га добро

збакрио.

зблазнит, -азним свp. I. намамити овце на со. — Ено она мали зблaз

нио овце. II. - се окупити се, збити се у гомилу (о овцама). — Ја фабну

öвце, а оне се збазнише око мене.

збојак, -јка м омањи а снажан човек. — Онога Јоковога збојка нико не

може обалит ни пребачит му камена с рамена.

зборит, -им несвр. одржавати нормалне, пријатељске односе, општи

ти (говором). — Он је велика поган, ни с ким у село не збори.

зват се у изр. шта се зове (ово ме, овој и сл.) шта

је (овоме, овој и сл.), шта му (јој и сл.) то треба, шта му (јој и сл.) то

хоће — Шта му се оно зове те свако јутро рани без нужде. В. и пр. под

ЧОПЛИТ. -

звек м 1. брука, скандал. — Кад је Јана родила копиле, пука е звек по

цијелој наии. 2. галама, вика, гласна грдња — Што си пуштио говеда у

ливаду Миљанову, долазио е ко тате да те давија, звек је стварао.

звечит, -им свр. 1. лупити, ударити у нешто произвевши звек —

Нешто е звечило испрет куће. 2. снажно ударити, млатнути. — Немб

ти да те ја једном звечим право по глави!

звиждит, -им 1. јако ударити; исп. звичит. — Звиждило га е зрно

право прос плеће. 2. ујести (о змији). — Звиждила га е змија у прс, али

се спаса посући крв.
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звиздат, звиздам несвр. I. 1. в. гицат (1). — Кад јој се примакнем она

звизда ногама. 2. в. звиздат (II, 2). — Нешто жена звизда на мене, не

знам шта јбj je. 3. громко, јако пуцати, тутњати, праштати, грувати.

— Звиздају зpна око мене. Звиздају неђе топови. Звизда свијећа од Лисе,

киша ће до ујутру. П. — се 1. в. гицат (II). — Ниједна ми се крава не

звизда. Свака е мирна ка јагње. 2. дуpити се, љутити се. — Што се

звиздаш, јадна, нијесам ти ништа учинио.

звизнут, -нем свp. I. в. гицнут (1). — Не примичи се жујки, е ће те

звизнут. II. - се 1. в. гицнут (II). — Кад јој се гој примакнем звизнесе.

2. дурнути се, љутнути се. — Реко јој да ми дода чашу воде, а она се

звизну.

звијук м лакомислена, непромишљена, нестална особа, ветропир. —

Čн је обични звијук.

звирет, звирим несвр. 1, гледати кроз какав узан отвор (обично крију

ћи се). — Звирио е проз рупу од браве да види шта радимо. 2. видети се

— Нађи мáа, па затисни свуј ђе ти звири, да се не смрзнемо кат почне

да фури кроз оволике звирине. -

звирина, звирине ж пукотина између бpвана, дасака и сл., рупа на

нима. — Затисни нечим ову звирину, да ти не фури проз њу.

звичит, -им свр, в. звиждит (1). — Чува се ти да те на ову успар нешто

Не ЗВИЧИ.

звpцат, звpцам несвр. скитати, лутати, тумарати, потуцати се. —

Звpца по игранка, а књигу неће да узме. Само да му е да звpца, па макар

и гладан био!

зврцкат, -ăм несвр. ударати палцем одапетим о неки други прст и

обрнуто. — Ђеца пуљице звpцкају палцем и убачују у рупицу.

звpцнут, -нем свр. ударити палцем одапетим о неки други прст или

обрнуто. — Звpцну пуљицу и отпрве убачи у рупу.

зврчит, -им свр. ударити. — Звpчио га е каменом у главу.

згепит, -им свр. 1. брзим покретом узети, зграбити, шчепати. —

Згепи му капу и утече. 2. кришом узети нешто туђе, украсти, дићи,

здиnити. — Згéпи ми нека поган такулин пун пара.

згибет, згибети ж в. гибет. — Она Маркова згибет заврши школу, ал

остаде поган ка му отац.

згибечад ж зб. им. од згибече. — Она Миланова згибечад краду ђе што

стигну.

згибече, -ета с (супл. мн. згибечад) в. гибече. — Оно Миладиново

згибече ми вазда пушћа овце у ливаду.

згигиват се, -гуем се несвр. гуркати се, подгуркивати се лактовима

скрећући један другоме пажњу на некога коме се жели подсмехнути. —

Божо лаже, а љуђи се згигују.
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зглоба, зглобе ж злоба. — Боже драги, што е она женетина пуна зглобе

зглобан, -бна, -бно злобан, завидан, исп. зглобљив и позглобан. —

Миља е зглобна, смета јој што су моја ђеца боља од њене.

зглобљив, -а, -о в. зглобан. — Сва су она зглобљива, далеко им кућа!

згргљат, згргљам свp. I. 1. скупити у великом броју (о људима, живо

тињама). — Ко згргља оволики народ? 2. в. згргљат се — У понеђељник

ће згргљат велики народ у Андријевицу. П. - се скупити се у великом

броју (о људима, животињама). — Згргљао се велики народ на сабор кот

цркве. Нешто плијени овце, па се згргљаше у тор. -

згрмљет, згрмим свр. 1. у клетви убити, погодити (о грому). — Какав

је згрмио му га свети Илија увр главе 2. подвикнути, рећи оштро и

љутито. — Згрмио сам му га синој, неће му више падат нам да доцкан

долази ка кући. 3. одлично и одједном одговорити на постављена питања

(о ђаку, студенту). — Згрмио сам му на сва три питања.

згробница ж гробница. — Начинио е згробницу и у њу е прво укопао

СИНа.

здéкат, здекам свр. направити нешто невешто, лоше, рђаво; исп. зде

ћат. — Здекала некакав љеб, ја нијесам мога појес ни два залагаја, иако

сам био гладан. Запалише ми Турци кућу, па здекасмо на брзину ово

мало колибе.

здећат, здећам свр. в. здекат. — Како си ово здећала, опале ти руке.

здиг М 1. силазак стоке и сточара с планине после летње испаше у

село ради зимовања; време када се обавља сеоба с планине у село после

летње испаше. — Ништа не мрзим више но здиг. Био сам све љето на

планину, све до здига.

здигнут, -нем свр. напустити у јесен планину и сићи са стоком у

село ради зимовања. — Здигли смо уочи Аранђеловадне.

здизат, здижем несвр. напуштати у јесен планину и силазити у јесен

са стоком у село ради зимовања. — Ми никад не здижемо прије но што

пане снијег.

здравик, -ика м изразито здрав човек. — Цвето бљеше један здравик и

гледан чоек, а зуби му се бијеле ка кремен.

здравица ж здрава, једра и лепа женска особа.- Нема ништа без здравице

са села, та може да поднесе сваку муку, и да рађе, и да ради, носи и све.

здригнут, -игнем свp. I. усирити. — Треба здригнут толику варенику,

да се не иштети. П. - се 1. згуснути се (о млеку), усирити се. — Изла

дило ми се сириште, те ми се вареника једва здригла. 2. једва се зачети

(о малом, закржљалом детету). — Оно се дијете једва здригло, нема од

њега до сама душица.

. здрио, здрела, здрело зрео. — Пасуљ ми је здрио за Свету Госпођу.
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здрпит се, -им се свр. 1. ухватити се укоштац у тучи, дохватити се,

дочепати се. — Здрпише се Јоко и Перо, једва и развадисмо. 2. посвађати

се, завадити се. — Не зборе, изгледа су се здрпили.

здуа ж 1. јак вадушни притисак при експлозији; исп. дуа. — Бачила

га е здуа, па е прска у себе, а ниђе ране на њега. 2. фиг. особа која на

велику журбу дође и оде обавивши неки посао. — Дође она здуа Милоша

те ми извртутли паре и ојде.

здумат се, -ам се спанђати се, спетљати се. — Изгледа су се Вујо и

Боса здумали.

здурнут се, здурнем се свр. заинтересовати се за супротни пол, осе

тити потребу за супротним полом; исп. дурнут се.— Тако ми Бога, бн

се здурнуо, пало му нам да се жени.

зéка, зеке ж крава зеленкасте боје и име таквој крави; исп. зекуља. —

Зека и зекуља су зеленкасте, а мрка и мркуља мрке.

зекан, зекана м коњ зеленкасте боје и име таквом коњу. — Пр. в. под

дорат.

зекоња м возеленкасте боје и име таквом волу — Зекоња и сивоња ору

цијелбме селу.

зекуља ж деф и пр. в. под зека.

зељов, -ова и зељов, зељова м пас зеленкасте боје и име таквом псу. —

Зељов и суров нете ни да лану. Да нема жујова лупежи би ни све понијели.

земени, -а, -б који је од земље, земљани. — Земенија фуруна више ниђе

Нема.

земењак, -ăка м хрчак. — Бљеше Петру земењак нагрдио компијере.

земљаш, -ăша м човек који поседује много земље. — Дмитар Вукићев

био е прије рата највиши земљаш у срез андријевички.

зећит, -им свр. јако пасти, треснути. — Пофуја се на траву, па зећи

колико сам дуг и широк.

зечка ж кобила зеленкасте боје и име таквој кобили. — Пр. в. под

дорат. -

зечкас, -ста, -сто 1. који је боје зеца, зеленкастосив. — Прође овудије

нечи зечкасти пас. 2. који има зелене очи. — Чије је ово зечкасто дијете?

зијан, -ăна м штета. — Од њега имам више зијана нбаира.

зијанит, -аним свp. и несвр. бити на штети, штетовати. — За

вријеме рата смо зијанили све што смо имали. Вазда нешто препродае и

вазда зијани.

зијат, зијам несвр. в. зиљат (1). — Поглени онога звијука како зија ка

лудо.
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зивјевалац, -лца м врста цвећа. — Лијепо е проћетао зијевалац.

зиљат, зиљам несвр. 1. освртати се на све стране, зверати, исп. зијат.

— Шта зиљаш око себе, нб мани том грабуљбм. 2. звати, викати из свег

гласа; исп. зипат. — Ко ли оно зиља свр. Локве? Шта е оној погани те

зиља?

зиндан, -ăна м пространа и хладна просторија или зграда; исп. зИн

данија. — Зинуо ова зиндан куће, па оће да ме прогуне.

зинданија ж в. зиндан. — Школа е обична зинданија, посмрзаће се

зимус ђеца.

зипат, зипам несвр. в. зиљат (2). — Е кое ли оно зипа с онога бријега?

злoврeмeница ж жуна. — Чуе се неђе зловременица, оће вријеме.

злојутро с особа незгодне нарави: пргава, напрасита, ћудљива. — Ако

дође оно злојутро настрадали смо оба.

злбпашан, -шна,-шно који пробира храну, злојешан (о стоци). — Добра

крава, али злопашна.

знавен, знавена, знавено паметан. — Знавено ово дијете, када е старало

па се младило.

знашица ж бистро, паметно дете. — Она Милова знашица заврши

школу.

збра, збреж крава која се родила у зору и име таквој крави, исп. зоруља.

— Збра и Зоруља зовемо краве кое су се родиле у зору.

зоромшије прил. комп. од зором, ујутро раније. — Дођи код мене

зоромшије ако ћеш да идемо на Комове.

зброња м во који се родио у зору и име таквом волу. — Дали смо му

име Зброња што се родио у зору.

зоруља ж деф и пр. в. под зора.

зрна жбела овца која има црне пеге по њушци и око очију и име таквој

овци. — Имали смо само двије овце — баљу и зрњу.

зрњас, -ста, -сто који има црне пеге по њушци и око очију (о овци и

овну). — Имали смо једнога зрњастога овна. *

зpњин, -а, -о који припада зpњи. — Још чувамо зpњину пустаћију.

зубат се, -ам се несвр. бити склон уједању, уједати се (о коњу и ма

гарцу). — Чува се од тога коња, зуба се и праћа.

зуква ж дивља, некалемљена јабука. — Зукве туримо у сијено, па ијемо

од Божића.

зунзар, -ăрам бумбар. — Слађи е мед од зунзара но от пчела.
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зунзарат, -арам несвр. крупно, јако зујати. — Зунзарају ми зунзари

ОКО ГЛаBě.

зунзаруша ж 1. легло зунзара. — Наша сам једну зунзарушу, бљеше доста

меда. 2. крупна мува. — Шта ми се ова зунзаруша усонтала!

зунзулица ж в. бубуљ — Гађа ме Перо једном зунзулицом, замало ми

главу разби.
-

зучат, зучим несвр. зујати. — Зуче пчеле.

spse, -ета су хипокористичном обраћању ситно и симпатично мало

дете. — Благо ђеду за његово spse мало

И

- ибрет, ибрета м 1. брука. — Родила си се за ибрет 2. лута, свадљива

особа. — Имао е Микаш некакав ибрет жене, а и Ђурђа е била ибрет —

па готова свађа.

ибретница ж рђава, зла, неваљала женска особа. — Она Данилова иб

ретница окиде нос и дому и роду.

ивалида ж новчана потпора коју инвалид, односно чланови његове по

родице примају од државе, инвалиднина. — Изгубио е руку, па прима

инвалиду.

игало с 1. блато, муљ. — Фатали смо рибе и газили у Игало до кољена.

2. локва или мањи вир са мутном, блатњавом водом. — Вода е у ону

долину начинила Игало.

игбал, -ала м срећа. — Имао сам игбал, те ми сва ђеца претекоше.

игбалан, -лна, -лно срећан. — Наши су сви у женидбу игбални.

игбалија м срећна, успешна особа; исп. игбалџија. — Ново е игбалија,

све му иде од руке.

игбалџијам 6. игбалија. — Био сам игбалџија, никад ме нијесу уфатили

у град без дозволе.

ижљеј, ижљежем и изљеј, изљежем свp. изаћи. — Не смијемо ижљеј ис

куће от погани. Ова ђеца немају ђе изљеј.

изаветат, -етам свр. в. поаветат. — Изаветала сам од веље бриге за

ђецом.

77



196 Рада Стијовић

изаветит, -етим свр. в. поаветит. — Ова ђеца су изаветила, па не знају

ШТа ЧИНе. -

изандаврљит, -pљим свp. I. искривити, искосити. — Кут си изандра

врљио та откос, врати се па коси за мном. Лијепо ђени, изандаврљићеш

ми то сијено. П. - се 1. искривити се, искосити се. — Шта су ти се

изандаврљиле те цревље? Изандаврљило ми се сијено, само што не пане.

2. покварити се, изопачити се. — Био е некад добар чоек, но откад је

добио положај — посве се изандаврљио.

изáсоб прил. узастопно, узастопице; исп. изасобице. — Долазио е три

дана изасоб.

изасобице прил. в. изасоб. — Треба неђељу дана сваки дан изасобице

пит линцуру наште срце.

изатрке прил. в. затрке. — Скочио сам изатрке седам метара. Ја би

Краштицу прескочио изатрке.

изагонит, -öним несвр. 1. истеривати, изгонити. — Оћете л ме ноћас

изагонит искуће? 2. истеривати, пуштати, изводити стоку (из шта

ле, тора и сл.) на пашу и сл. — Што не изагоните те краве да пасу?

3. терати на виши предео (свакодневно) или у планину на сезонску (лет

ну) испашу. — Изагонимо овце на ону зараван горе не би л нашле неку

цркавицу. Сваке године заедно с Јоковићима изагонимо овце у Баљ.

избаврчит, -рчим свp. I. исколачити, разрогачити (очи у чуђењу, љут

ни и сл.). — Што си избаврчио очи на мене! II. - се погледати широко

отворених очију, избечити се. — Што си се, јадан, избаврчио на мене,

шта сам ти ја крив!

избалећит се, -ећим се свр. в. избаћит се — Наврже се добро, па се

избалећи под јабуку и заспа.

избаљежит, -им свp. (о стоци) I. посути балегом. — Говеда су изба

љежила сву авлију. П. — се избацити измет. — Жујка се избаљежила

испред врата.

избаћит се, -аћим се свр. извалити се, изврнути се, опружити се. —

Дижи се, шта си се ту избаћио!

избрабоњит, -им свp. (о овцама и козама) исп. избрабоњчит I, посути

брабоњцима. — Ђеца су увела јаре у кућу, па е избрабоњило сву собу. II.

с се избацити брабоњке. — Шута се избрабоњила у штругљу.

избрабоњчит (се) -им (се) свр. в. избрабоњит (се). — Што пуштисте

öвце да избрабоњче обор? Не дате овцама да се избрабоњче по гувну.

избрзан, -зна, -зно напрасит, љутит. — Божо е млого добар, мана му

е само што е избрзан.

избркат, -ркам свр. в. разбркат. — Дој ћу чим избркам качамак.
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избулат, -ам свр. 1. направити буле, кокице. — Избулали смо пуно

решето була, 2. испуцати, испрскати. — Ова су ти зрна добро избулала.

фиг. Очи ми избулаше по овој врућини. Čчити избулале, дабогда!

избурат, -урам свp. I. 1. избацити мокраћу, измокрити. — Гле колико

ова коњ избура. 2. мокрећи избацити нешто са мокраћом. — Избурао

е камен колко љешник. П. -- се избацити мокраћу, измокрити се. —

Избура се, па легни да спаваш.

избучит, -учим свp. исцепати, похабати. — Избучио е ново одијело за

мљеcčц дана.

извањи, -а, -е даљи по сродству. — Милета ми је рођени, а Богић

извáњи стриц.

извес, извезем свр. фиг. истући прутом. — Био е неваљао, па сам му

добро извезла гузицу.

извезат, -ежем свp. I. 1. одвезати терет и ослободити га се. — Извежи

то бреме, па ћу ја убачит сијено на таван от кошаре. 2. изустити, прого

ворити. — Смрзоше му се вилице о стра, па не могаде ни ријеч извезат.

II. - се ослободити се терета одвезивањем, испртити се. — Извежи се,

па да запалимо по цигар дувана.

изводњет, -одним свp. изгубити мирис, јачину, изветрити. — Затис

ните ту боцу, да не изводни ракија. Изр. из в од ње ми (му и

сл.) мо за к полудех, распаметих се. — Помамила се ова ђеца,

изводње ми мозак од њине вике и галаме.

изврз, -рзем свp. извући, извадити (нешто што је било увучено, про

вучено, заденуто и сл.). — Изврзла су ми ђеца игле, па ми је побљегла

жица. Изврзи ремник истија панталбња, па га уврзи у нове.

изврзат се, -ржем се несвр. 6. навpзат се. — Доста си се изврзао, сад

нешто уради својом руком.

изврлетит, -етим свp. I. 1. искривити. — Како то ђенеш, јадан, извр

лети то сијено. 2. искварити лошим васпитањем. — Било би то добро

дијете, да га родитељи нијесу изврлетили. II. -- се 1. искривити се. —

Изврлетило ми се сијено, само што није пало. 2. искварити се, изменити

се на горе. — Био е то добар момак, но се посве изврлетио.

изврљат, -рљам свр, в. извршљат. — Изврљаше ми погани ливаду

поред Лима идући у рибе.

изврљит, -pљим свр. погледати устрану, укриво. — Кут си изврљила,

јадна, погледа у мене!

извртутлит, -им свp. измамити, искамчити. — С муком сам извртут

лио оне паре што ми је дуговао. Једва сам за сина извртутлио мало

стипендије. -

извршљат, -ршљам свp. изгазити, газећи замрсити; исп изврљат. —

Бљеу ми говеда извршљала пшеницу. Нечија говеда извршљала сву ливаду.
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изгалатит (се), -им (се) свр. избацити измет (о човеку). — Изгалатили

су око куће, па им се не може приј. Нечије дијете се изгалатило на пут.

изгевељат, -ељам свр. једва, с муком изаћи. — Једва е изгевељао до на

бријег. Не могу изгевељат искуће.

изглавит, -ăвим свр. 1. избити, померити из лежишта. — Немб из

главит ђетету врат. 2. изаћи на крај, споразумети се. — С оном будалбм

не можеш Никако изглавит.

изглачит, -им свр. учинити да нешто буде глатко, равно. — Позајмио

сам глачицу да изглачим двије штице.

изгледан, -дна, -дно лепог изгледа, леп. — Ова ми је капот топал, но

није изгледан, па не могу ш њим ижљеј у народ.

изглибат, -ибам свp. I. испрљати, упрљати, укаљати. — Што ме

изглиба овако, погани паса! П. - се испрљати се, упрљати се, укаљати

се. — Бљеше се вас изглибао ка крмак.

изгомбељат, -ељам свp. I. тешко, с муком изаћи. — Једва изгомбеља ис

куће. Једва сам изгомбељао уз ову страну. П. - се извући се, ишчупати

се, искобељати се. — Упадо у некакву рупу, једва сам се изгомбељао. Не

могу се изгомбељат из дугова.

изгорије м опекотина, исп сагорије. — На изгорије треба одма привит

мелем. Боли ме ова изгорије, не могу више да трпим.

изгргљат, -ргљам свp. изаћи у великом броју. — Лијепо вријеме, па

ђаци изгргљали напоље.

изгрепс, изгребем свp. I. направити огреботине неким оштрим пред

метом, повредити, оштетити гребући. — Изгребла ме мачка. П. - се

направити сам себи огреботине. — Умро јбј брат, па се сва изгребла по

образима. 2. потпуно, до краја извадити (брашно, жито и сл.). — Отиђи

у вођеницу, те изгреби жито и донеси, неће се вођеница поправљат ни

дсад неђељу дана.

. издевендат, -ендам свр. добро истући, испребијати, издеветати (не

кога). — Треба њега издевендат, па ће бит уљудан.

издегенечит, -им свp. I. добро истући (некога). — Радована су синој

на игранку издегенечили ка коња. По се стати непомично, круто, ук

рутити се, укипити се, исп. издилчит се и удегенечит се. — Што си се

издегенечио, помакни се!

издиг, издига м летње изгоњење стоке у планину ради испаше; време

када се обавља изгоњење стоке у планину ради испаше. — Издиг је тежак,

- ал му се сви радују. Краљани су за издиг одредили Видовдан. Од издига

до здига се удало десе ђевојака.

издигнут, -нем свр. отићи са стоком у планину на летњу испашу, —

Ове године ни нема ко издигнут у Баљ.

80



Из лексике Васојевића 199

издизат, -ижем несвр. одлазити са стоком у планину на летњу испашу.

— Ми никад не издижемо до Видовадне.

издилчит се, -им се свр. в. издегенецит (II). — Издилчио се па посматра

како радимо, а не би се преварио да ни помогне.

издретват, -ам свp. ирон. истући, измлатити, испребијати. — Псовао

у кафану некакве момке, па га е један од њи добро издретвао.

издрмусат, -усам свр. дрмусајући протpeсти, продрмати. — Уфатио

ме за рамена, па ме добро издрмусао.

издрндат, -pндам свр, дрндом растрести вуну. — Лијепо ти је ову вуну

издрндао.

издупат, -упам свр. лупајући истрести, излупати. — Обљеси поњаву

на ленгу, па ју добро издупа овом мотком да изиде прашина.

- изендевељит, -ěљим свp. I. поставитиу кос положај, искосити, накри

вити. — Држи косијер право, што си га изендевељио. П. — се поставити

се, доћи у кос положај, искосити се, накривити се. — Виђи како се

изендевељио она стог, преврнуће се.

изистински, -а, -ö истински, прави. — Је л то изистинска пушка?

изистински прил. истински, збиљски, збиља, одиста, заиста. — Отел

они изистински да се бију, ил се шале?

изјав, изјава м в. изјавак. — Што те овце не чуваш да не иду љуђима

у штету, за ти изјав био јутрбс. -

изјавак, -вка м изгон стоке; исп. изјав. — Дик се, сине, вријеме е за

изјавак.

изјавит, -ăвим свр. 1. отићи са стоком на издиг, издићи. — Ове годи

не су изјавили на Спасовдан. 2. истерати, изагнати (стоку). — Изјави,

јадан, те краве да не крепају о глади. 3. напустити неки простор,

изаћи (о стоци). — Што пуштисте, ђецо, овце да изјаве искошаре, те ми

поараше пшеницу. 4. отерати стоку на виши предео. — Изјави краве на

оно брдо, има добре траве. 5. отићи у виши предео (о стоци). — Изјавише

ти овце горе, може вук однекуд пукнут б., исцурети, излити се, истећи.

— Изјавило му е по кила крви из носа. Изјави сва вода из уставе.

изјављиват, -љуем несвр. 1. ићи са стоком на издиг, издизати. —

Од рата не изјављуемо у планину. 2. изгонити, истеривати (стоку). —

Ова ђеца доцкан изјављују овце. 3. напуштати неки простор, излазити

(о стоци). — Не затварају добро краве, па изјављују и арају комшинске

ливаде, 4. терати стоку у виши предео. — Сваки дан изјављуе овце на

оно брдо, није му тешко. 5. одлазити у виши предео (о стоци). — Ове

краве нико не чува, но саме изјављују до у вр онога брда.

изјаричат, -ичам свp. I. појавити се, изаћи (о оспама). — Тек му е

данас изјаричао фрус по прсима и стамаку. II. -- се осути се ситним
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оспама. — Ако се само три дана не обријем, вас се изјаричам. Бљеше се

вас изјаричао по образу. * .

изјарцат се, -ам се свр. изјурити се, искакати се. — Добро су се ђеца

изјарцала, па су легла да спавају.

излажат, излажем свp. I. 1. измислити лаж. — Ништа о тога нема,

све е бн то излажао. Бљеше излажао да се Мара удавала још за вријеме

рата. 2. в. налажат. — Ти ноћас излажа за троицу. П. — се в налажат

се. — А, што се Марко ноћас излажа! излажаше се, па се посвадише.

излитат, -итам свp. исп. ишлитат (се) I. у великој количини избацити

жидак измет ( о говедима). — Излитале су ми краве цио обор. П. -

се умазати се житком балегом (о говедима). — Шаруља е пасла младу

ђетелину, па се сва излитала.

излукавит, -им свр. лукавством измамити, искамчити. — Мијо ме

излукавио и однио ми све орае.

изљеј в. ижљеј

изљемезат, -езам свp. I. истући, измлатити. — Узвртио си ти, да те

ја добро изљемезам. П. - се истући један другог, међусобно се истући.

— Син Јоков и она Драгова аветиња синој су се прчевито изљемезали.

изљуцкат, -ам свр. пљускајући избацити течност. — Пресушили смо

поток и изљуцкали воду из фира, па смо покупили рибе.

изматуфит, -им свр. посенилити, исхлапети; исп. поматуфит. —

Старац је посве изматуфио.

измерат, -ам свp. исп. умерат 1. изгњечити. — Измера добро ту гњилу

ако ћеш да начиниш добру црепуљу, 2. јако, жестоко истући. — Добро су

га измерали синој на игранку, те се једва довука до куће. Бљеше Горана

отац добро измерао.

измецкат, -ам свр. 1. измасирати (некога) стежући, гњечећи. — Из

мецка га тако, биће му боље. 2. в. измечкат. — Бљеу га на Петровдан

добро измецкали Слатињани.

измечкат, -ам свр. добро истући, пребити; исп. измецкат (2). —

Измечкао га е, не ваља му га више!
“

измишљант м онај који стално нешто зановета, изволева, зановетало.

— Јово е велики измишљант, свашта му пане на памет.

измбдат, -öдам свp. изаћи из моде. — Ја више никоме не пишем чес

титке. То е одавно измбдало.

измршат, -ам свр. ослабити, измршавити, омршавити. — Čекира Се,

па е измршао.

измузак, -ска ме истресак. — То е мајчин измузак.
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изназадит, -им свp. I. учинити некога горим, искварити. — Изназа

дили сте ово дијете, па ћете сад имат муке ш њим. Не позајмљуј волове

нерадницима, е те ти и изназадит. II. - се искварити се. — Био е то

добар радник, но се сад нешто изназадио, па ништа не ради ни трага.

Волови се изназаде кад мијењају газду.

изназађиват, -ђуем несвр. I. чинити некога горим, кварити. — Немб

ми ђецу изназађиват, кајаћеш се ка ти ништа не заврше, но ти остану

да надниче по селу. II. - се постајати гори, кварити се. — Данашња

младеж се све више изназађуе. -

изнаодит, изнаодим несвр. измишљати, зановетати, извољевати; исп.

изнемагат. — Вазда нешто изнаоди, а ја не могу да му угађем. Не изнаоди

цијело јутро, но ако си гладан примакни се па јеђи шта и ми други.

изнемáгат, -ăжем и -агам в. изнаодит. — Слуша, мали, ти млого

изнемажеш, а ми немамо пара. Не изнемага цијели дан, но јеђи шта

јима.

изнифтит, -им свp. измислити, испричати неистину, слагати. —

Ништа от тога нема, све је изнифтио и испрста испосао.

изрезиљит, -иљим свр. в. орезиљит. — Изрезиљио ме на пáća кола.

изрикљат, -икљам свp. I. много исповраћати. — Изрикљала е и оно

што е лани појела. Ц. -- се исповраћати се. — Нека се добро изрикља,

лакше ће јој бит.

изриљат, -иљам свp. изрити, изровати (о свињи, кртици и сл.); исп.

изришкат. — Изриљаше ми крмад сву комперину. Бљеу крмад изриљала

сву ливаду Милошеву.

изринут, -нем свp. ишчистити, избацити ђубре из штале. — Јутрос

смо изринули кошару, било е кравама млого глибаво.

изришкат, -ам свp. (у нешто ублаженом значењу) изрити, изровати,

изриљати (о свињи, кртици и сл.). — Крме ми је изришкало цио обор.

изуба прил. изненада, изнебуха. — То ми, некако, би изуба, ко се нада

TöMë?

изудит, -им свp. исећи на комаде, искомадати. — Изуди ово месо и

испењи га на таван да се суши. Турци су га свога изудили на комате.

ија узвик за терање говеда. — Ија, вукови ве изели

ијук м 1. грохотан, необуздан смех. — Весела ђеца, па и стои ијук.

2. поруга, подсмех, изругивање. — Не радите то тако, да не бидне ијук.

ила ж в. иља (1). — Код њега немаш нимало иле.

илав, -а, -о в. илав. — Задовијек је био илав.

илијек прил. имало. — Да ли оно дијете попира илијек или се онако

затукло?
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илињача ж врста слатке и сочне јабуке која сазрева о Илинудне. —

ам двије јабуке илињаче и мало шљива.

ило с муљ. — Ако ти говеда бјду у шевар, могу да се уштропе у оно ило

да и нико више не могне извадит.

иља, Иље ж 1. подлост, лукавство; исп. ила. — Čни не могу без иле,

вазда Иљају. 2. она која ила, вара, обмањује у игри. — Никад не игра

поштено, но вазда Иља, па ју збвемо ила.

иљав, -а, -о лукав, подао; исп. илав. — Он је иљав, па ђеца нете ш њим

да се играју.

иљат, Иљам несвр. варати, обмањивати. — Он не може играт а да не

ИЉá.

иљо монај који вара, обмањује у игри. — Иља кат се играмо, па га

зовемо Иљо. -

Инглез м Енглез. — Колико видим по збору, то е некакав Инглез.

инглезин, -ина м метална направа за причвршћивање врата, прозор

ских крила и сл., шарка. — Не бљеша се, дијете, на та врата, е ћеш оштетит

ИНГЛеЗИН!

Инглешка ж Енглеска. — Брат му живи у Инглешку још од рата.

Инталија ж Италија. — Дуго су остали у Инталију.

интопат, -опам свp. I. шчепати, зграбити. — Ту ме Васиљ интопа,

не мога му се одбранит, П. - се зграбити, шчепати један другога. —

Интопаше се они двоица, да и не развадисмо, оћају се побит.

иња вљера лоша, рђава особа. — Онакве поганске, Иње вљере мое очи

досад нијесу виђеле.

ипаљка ж љуљашка. — Начињела ђеца ипаљку, па се по цијели дан

ипају.

ипат се, ипам се несвр. Љуљати се.- Ено га Драган ђе се ипа.

ипит, -им свр. 1. скопати, дохватити, зграбити. — Ипи Микаш и

коња и товар, па и изнесе из ријеке. II. - се јако се посвађати, сукобити

се — Иписмо се јуче ја и Мишо, али му барем реко што ме одавно тишти.

ира ж 1. кисела сурутка, сурутка уопште. — Сиријемо, а иру даемо

крмадима. Вечерали смо ире и љеба.

ирам, ирама м 1. врста вуненог ћилима, простирка, прекривач за

постељу, под, зид и сл., исп. ирамче. — Ова ирам је ткала још моја баба.

2. ткана шарена кецеља. — Некат су жене носиле ирам или прегљачу,

слику данашње кецеље.

ирамче, ирамчета с в. ирам (1). — Čедните, ђецо, на то иpáмче.
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ирит, -им несвр. киселити иру, сурутку. — Ове године нит сиримо

нит Иримо.

исе, -ета с део. — Подијелише бабовину на три једнака исета.

исичијат, -ијам свp. I. задати бриге, насекирати. — Исичијала су ме

ђеца. II. - се насекирати се. — Исичијао сам се због његове болести.

искаишат, -ишам свр. 1. изрезати у траке. — Узми ова табак, па га ис

каиша маказицама да начинимо омоте за писма. 2. истући, изударати,

измлатити. — Искаишао сам сина, неће му падат нам да задијева народ

путем.

искалушат, -ушам свp. I. јако запрљати, умазати. — Шта си искалушао

те прње на себе? II. -- се јако се испрљати, умазати. — Ова ђеца се сва

искалушала, мораће да се пере ово са њи.

искапулат, -улам свp. тешко, с муком изаћи. — Не могу искапулат у

обор, а не да косим. Једва сам искапулао уз ово брдо.

искарат, -арам свp. избити, истерати. — Мичи ми ту шипку, иска

раћеш ми очи њоме.

искáчит се, -им се свр. изгубити право бацања клиса у игри клиса и

машке. — Да ми клис и мау, искачио си се.

искекечит се, -им се свр. 1. опружити се, извалити се. — Дижи се,

шта си се ту искекечио 2. в. искокечит се (2). — Не дам ти паре, па да

ћеш се са ту искекечит!

искицкат, -ам свp. искидати, исецкати на ситне делиће. — Што, ђецо,

искицкасте ову карту?

исклапат, -апам свp. изударати по глави. — Изгледа да су га синој

добро исклапали!

искоб, искоба м велика несрећа, зло, пропаст, уништење; исп. искоб

лук. — Не види е му е био искоб његове куће чим је остао без онаквога

сина. Помамио се био уочи искоба.

искоблук, искоблука м 6. искоб. — Зове некакав искоблук.

искобрљат, -рљам свp. I. изгурати кобрљајући, котрљајући. — Иско

брљате кацу напоље. П. - се појавити се кобрљајући се, котрљајући се.

— Шта се оно искобрља исподрума?

искокечит се, -ечим се исп. ископечит се 1. искривити се. — Искокечио

се од раматиза, па једва иде. Причао е некакве будалаштине, па смо се

искокечили о смија. 2. пеј. нагло умрети, црћи, исп. и искокечит се (2)

и укспечит се. — Не дам ти паре ни динара, па да ћеш се сад искокечит.

искоматат, -атам свp. изломити, исећи у комаде, искомадати. — Ис

коматали су цио љеб и по њега оставили.
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искоматит, -атим свр. 1. унаказити и озледити уједајући, искасапи

ти, измасакрирати. — Искoмaтили су га пси, па се не диже двије неђеље.

2. изуjедати, изгристи. — Искoмaтише ме кимци ноћас.

ископаник, -ика м исп. ископник 1. онај који нема мушкога потом

ства, онај чијом се смрћу затире лоза. — Јован је ископаник, имао е

седам шћери и имање ће му отис по миразу. 2. пакостан, зао човек —

Ова наш ископаник до подне мисли зло себе, а от подне свакоме.

ископечит се, -ечим се свр, в. искокечит се. — Шта си се ту ископечио!

Не дам па да ћеш се са ту ископечит. Ископечила се она поган, један

шпијун мање.

ископник м в. ископаник. — У наше село е погинуло неколико момака

ископника, нежењенија јединика. Какав је она ископник — траг му се,

даббгда, ископао.

искочит, -öчим свр. (поред уобичајеног значења“скочивши изаћи“) оти

ћи на кратко, за мало. — Оћу да искочим мало у село, да видим шта се

чини.

искркат, -ам свp. I. истући, измлатити. — Добро га е отац синој

искркао. II. - се истући један другога. — Синбј су се оне пљанице добро

искркале.

искупс, -убем свp. ишчупати. — Немам чим искупс мало сијена из

овога стога. Милан ми је искуба прамен косе.

искучит, -учим свp. I. успети извући, измамити (нешто од некога).

— Никат паре да ми да, једва сам и искучио навр године дана. II. - се

извући се из неугодног друштва или непријатне ситуације. — Једва се

синбј искучи, оћају оне пљанице да ме напију.

испализит, -изим свp. I. искварити, размазити, распустити. — Што

сте ово дијете овако испализили, посве сте га иштетили. II. - се постати

размажен, размазити се. — Ништа горе но дијете ка се испализи.

испаљак, -љка м в. испушак. — Испушио е цигар и бачио испаљак

прос прозор.

испаметит, -етим свр. 1. изгубити памет, способност нормалног,

мирног расуђивања, понашања, реаговања, распаметити се. — Ови што

су били на Голи оток, скоро е сваки испаметио. 2. учинити да неко

изгуби способност нормалног, мирног расуђивања, понашања, реаговања,

распаметити. — Неко е јуче испаметио чобанчад, роктао ка међед из

горе.

испарандусат, -усâм свр. 1. истући, измлатити. — Не дира Коњуша

не, е те могу добро испарандусат. 2. изгрдити, изружити. — Бљеше га

ујак добро испарандусáо што се напио оновечери.

испаринџикат, -икам свp. I. искидати на паринџике, комадиће, ис

цепати, поцепати. — Испаринџикао е одијело за неђељу дана II. - се
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поцепати, исцепати своју одећу (од ношења, непажње и сл.). — Обукла

сам га од главе до пете, а бн се испаринџикао за мљесец дана.

испаручит, -им свр, одстранити садржину из нечега, испразнити. —

Испаручите ми те кошеве, да турим у њи коломбоћ.

- исперчинат се, -ам се свр. 1. узајамно се истући, истући један другог.

— Оне су се погани јуче добро исперчинале, но није им првина.

2. исвађати се, насвађати се. — Исперчинаше се, пас с маслом не би

изио што једна другој рекоше.

испијенут, -ијенем свp. издахнути, умрети (обично о детету или ста

ријој, изнемоглој особи). — Добрици Душановој испијену дијете чим се

роди.

испилат, -илам свp. изрезати пилом. — Испилали смо све штице ко

лико ни треба за кућу.

исповрћет, -ртим свр. 1. извадити изненада. — Исповрће она живина

левор, имаде не побит. 2. пронаћи, створити на било који начин. —

Исповрти ти мене паре и свршена прича.

испоганит се, -им се свр. 1. избацити измет. — Испоганио се нечи

пас испред врата, узми посифку па то очисти. 2. постати гори него пре

(у погледу морала), искварити се. — Вукашин је најприје био миран и

послушан, али се сад испоганио, дружи се с уличарима, па га иштетише.

исподмукла прил. потајно, псдмукло, мучки. — Ударио га с мачугом

по глави исподмукла.

испојат, -öем свр. 1. отпевати. — Испојте још ту пљесму, па да кренемо

једно коло. II. - се напевати се, испевати се. — Добро смо се испојали

на свадбу Велибброву.

исполијеват, -ијевам свp. I. избацити из себе житки измет на нешто,

загадити, испрљати изметом. — Исполијевале краве обор, узми брезо

вачу, па оно обриши. II. -- се 1. в. исполијеват (1). — Исполијевала

се ђеца по ливади, немб да угазиш. 2. избацити измет по себи, испр

љати се житким изметом, унередити се. — Пресвуци ово дијете, сво се

исполијевало.

испорче, -ета с 1. најслабије, закржљало прасе. — Напредна крмад смо

продали, а нама смо оставили оно испорче. 2. ситно, закржљало дете.

— Јадно ли је оно Микино испорче, када ништа ни девети дан не тура

(у) уста.

испофрљит, -pљим свр. 1. изнети на видело, извући, извадити, по

тегнути. — Прво рече да нема ни цигар, а потоље испофрљи из њедара

пуну мушему дувана. 2. фиг. изрећи, потегнути изненада неке нове

чињенице, аргументе. — Таман да и умиримо, кад бн испофрљи продају

ливаде.
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испофучат, -учим свр. у експр. говору: извадити. — Он испофуча левор

и шће да ме убије.

испошијеват, -ијевам свp. ишибати, истући. — Смири се, дијете, е ћу

те испошијеват ка коња.

испретат, -ећем свp. извадити из жара. — Испретала е компијере.

испригат, -ам свp. испржити, испећи (само о приганицама, уштип

цима); исп. исфригат. — За доручак ћу ви испригат приганица.

испрштит, -им свр. 1. измpвити. — Испршти мало љеба, па бачи пи

ладима. 2. изгњечити. — Што си испрштио те јагоде, сад и јеђи, нијесу

за слаткб. 3. измасирати стежући, гњечећи. — Да ме не испршти, не би

се мога дигнут. -

испуљит, -yљим свp. исп. напуљит (се) I. истурити, напућити (усне).

— Што си, једна, тако испуљила рила? П. - се скупити и истурити

напред (усне), обично у љутњи, напућити се — Ја му реко да пушти

краве, а бн се испуљи.

испус, испуста м пашњак близу куће. — Немају ни испуста ни своe

планине, а оте да држе стоку.

испушак, -шка м преостали део испушене цигаре, цигарете, опушак,

пикавац, исп. испаљак. — Пуше у собу и бачају испушке по поду.

истатрит, им свр. 1. изгубити квалитет (о сену, намирницама и сл.);

исп. претатрит.— Сијено е веј трогодишње, те е истатрило. Ова коломбоћ.

је истатрио. 2. посенилити, исхлапити. — Сирома ђедо е истатрио о

старости. Ђоко е истатрио од ракије.

истантат, -антам свр. 1. истући, испребијати. — Требало би те

добро истантат. 2. излупати, лупајући истрести. — Истанта те поњаве

мачугом, пуне су прашине.

истинит, истинита, истинито који говори истину, истинољубив. — Ра

дисав је устинит — онако е како ти рече. В. и пр. под џаскав (2).

истиринтат, -интам свр. разбити или искидати на ситне комаде, у

парампарчад. — Не дајте ђеци тестију у руке, е су једну истиринтала.

истом прил. ипак — Истом би ја размислио о томе, боље но да потље

имаш главобољу. Истом се ти привиђи да нема неко бољи о тебе.

истресак, -ска м дете које се последње роди (у породици с много деце);

исп. истресина и истрешче. — Драгиша е седмо дијете, мајчин истресак.

истресина ж в. истресак. — Нијесам знао да си ти истресина. Мљао

сам да е Јана млађа.

истрешчад ж зб. им. од истрешче. — Кума-Мара и Драгиша су истреш

ЧáД.
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истрешче, -ета с (супл. мн. истрешчад) 6. истресак. — Кума-Мара е

истрешче, девето кума-Митрино дијете.

истријескат, -ијескам свp. иситнити у “тријеске“, ивере, ситно ис

цепати. — Истријескао сам једну дашчицу, па смо наложили огањ.

истрицкат, -ам свp. исећи на ситне комадиће, исецкати. — Ђеца су

истрицкала некакве новине, морам опет обрисат собу.

истрлит, -им свp. изломити трлицом стабљике лана или конопље да

би се издвојила употребљива влакна. — За дан сам истрлила цио лан.

истрљат, -рљам свp. измасирати. — Откад ме истрља Видак млого ми

е боЉč.

исфатит, -им свp. испразнити нешто (посуду и сл.). — Исфати ми оно

бурило, оћу да печем ракију, па ју немам у што.

исфилијат, -ијам свp. исећи на филије, кришке, исп. нафилијат. —

Доста си тија крушака исфилијала, сад и нижи на конац.

исфискат, -ам свp. изударати прутом. — Мајка га исфискала фрбови

јем прутом по ногама, па му се повр кољена шарене од мосурова. Дере

се Богић, исфискала га Милица љесковаком.

исфрангијат, -ијам свp. истући, избити. — Бљеше Вујо добро исфран

гијао Горана.

исфригат, -ам свр. в. испригат. — Исфригала сам ђеци приганица за

предpучак.

исфрндат, -pндам свр. јако истрљати, трљањем очистити; исп. ис

фундат. — Под сам добро исфрндала четком, но не може да се опере оно

ђе смо просули зејтин.

исфрскат, -ам свр. в. исфискат. — Исфска га добро тијем прутом, да

му више не пада нам да се помамљуе.

исфулат се, -улам се свp. ишуњати се, искрасти се, извући се. —

Вљешто ми се исфула искуће и изгуби се. Е, која ето луња!

исфундат, -ундам свр. в. исфрндат. — Ево ти четка, па то добро

исфунда.

исциганит се, -им се свр. постати неваспитан, неваљао, искварити

се. — Ђаци кои сваки дан путују аутобусима тако се исцигане да се ш

њима не може путоват.

исцилибистрит се, -им се свр. потпуно се изведрити (о небу). — и,

како се ноћас исцилибистрило — ниђе облака.

, ишара ж стара, чађава кућа брвнара. — Ако удари велики снијег,

скљокаће се ово ишаре.

иш узвик за терање, гоњење кокошака. — Кад оћемо да оћерамб кокошке,

Ми вичемо иш. , враг ве позобао!
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ишкат, -ам несвр. узвикујући “иш“ терати кокошке — Што ишкаш те

кокошке, што ти чине? -

ишлитат (се), -ам (се) свр. в. излитат (се). — Ишлитале су ми краве

обор. Са ће ти се та крава ишлитат испрет куће.

ишнут, -нем свр. викнувши "иш“ отерати кокошке — Ишни те кокошке,

да не улазе у кућу.

ишћефит, —eфим свp. I. 1. насладити, издовољити некога јелом или

пићем. — Лила ме на Божић свачим ишћефила. 2. добро, много истући.

— Ишћефићу те мотком ако не дбђеш на вријеме. II. - се насладити се,

издовољити се јела или пића. — Ове године смо се ишћčфили јабука —

родиле су ка никад.

ишћилм претпоставка, мишљење под којим се предметом (капом, ча

рапом и сл.) налази прстен у игри коза, претпоставка уопште. — Мој

Ишћил је да е прстен под ову капу. Коћ је твој ишћил, ђе ли је данас она

поган Мила? Какав је твој ишћил, који од њи двоице збори Истину?

ишћилит, -им свp. и несвр. погодити, погађати под којим се предме

том налази прстен у игри коза, погодити, погађати, предвидети, пред

виђати уопште. — Нико га није ишћилио ка ја. Добро си ти ишћилио

Шта ће се десит.

ишћим прил. посве, сасвим. — Ишћим је ишћурио, пођетињио па свашта

прича.

ишћифрит, -им свp. I. 1. размазити, распустити. — Што ишћифристе

ову ђецу, те ништа од њи неће бит. 2. в. ишћuфрит (II). — Ово дијете

посве ишћифрило, ево сад неће да спава. П. - се постати размажен,

размазити се, распустити се. — Ако ти се иШћифри, имаћеш муке с

тијем ђететом.

ишћосат (се), -ам (се) свр. науживати се, издовољити се ћосајући, ше

гачећи се, шалећи се. — ИшћČсали сте у младос, не може се довијека.

Дође кум-Мило, велики шалџија, па се добро ишћђсасмо.

ишћофркат, -ркам свp. изјурити, истерати. — Неј на ту руку, но ћу

те ишћофркат искуће, па иди куд гој бј

ишћурет, -урим свр. посенилити; исхлапити, изгубити памет. — Он

ће ишћурет прије педесете, ка му отац. Пушти ти њега, бн је ишћурио,

па не зна ни како се зове. Посве е ишћурело од ракије, не зна више ни

шта прича ни шта ради.

ишчавит, -ăвим свр. јако ослабити, смршати. — Бљеше ишчавио, ос

тала сама вијељка од њега. 2. исхлапити, посенилити. — Не чуди му

се, дубока е то старбс, па е ишчавио.

ишчаит, -ăим свр. в. ишчиљет (2). — Ђедо бљеше посве ишчаио, немаше

се шта од њега виђет.
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ишчаш, ишчаша м ишчашење. — То мора да е ишчаш чим тако боли.

ишчеврљит, -pљим свр. 1. расцепати и делимично одвалити грану

тако да се још мало држи уз дрво. — Испео се на црешњу и ишчеврљио

грану. Ишчеврљио снијег гране, нагрдио ни је шљиве. 2. исколачити,

разрогачити (очи). — Ишчеврљи очи на мене, једна глава — девет језика,

тако ми Бога — оћаше и да се бије.

ишћегрљат, -рљам свp. извадити до краја остатке нечега. — Ишчегрља

тб и шерпе. Ишчегрљао сам земљу из јаза.

- ишчеперит се, -ерим се свр. испентрати се — Ено се ђеца ишчеперила

навр јабуке. -

ишчетурат, -урам свp. I. изгурати котрљајући, искотрљати. — Ишче

турали смо кацу пред врата. П. - се откотрљати се. — Ишчетура ми се

бурило из руку, али се заустави за плот.

ишчикâрит, -им свp. истерати, изјурити. — Онога срећа ишчикâрише

И ШКбЛé.

ишчиљет, -Илим свр. (поред добро потврђеног значења "престати пос

тојати, нестати”) 1. изгубити се из вида. — Куд оно дијете ишчиље, сад

је било код оваца. 2. измршавити, ослабити, ископнети (од болести

или старости); исп. ишчаит. — Лила е била ишчиљела, да се од ње није

имало шта укопат.

јабец, јапца м грло, грлени резонатор. — Колико мож викнут, врак ти

у јабец! Колик му е јабец, ђаво му у њега!

јаблан м жути, миришљави планински цвет. — Ој, Љубане плeмeнити,

1 тебе цвијет јаблан кити. Под јбј се жути ка јаблан.

јавит, јавим несвр. 1. водити, гонити стоку. — Не јавите овце да

леко от куће. 2. ићи, кретати се (о стоци). — Ено нечије овце јаве ка

коломбоћу. 3. тећи, кретати се (о води). — Веља вода јави нис поток.

4. цурити, лити. — Јави ђетету крв на нбс.

јага, јаге ж хип за јагње и овцу — Виђи лијепе ли су ове јаге.

јагњеце с мало јагње, јагњешце. — Разрабила ђеца ово јагњеце, по

цијели дан се играју ш њим.

јагуља ж јегуља. — Ка смо били у Метокију сваку нбј смо одили да

фатамо јагуље.

јада, јадеж јадна, несрећна женска особа, јадница, несрећница, невољ

ница, исп. јадуља, мрча, мрченица, мрчка, Мрчуља, ојадуља, омpченица,
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омрчуља, ошишуља, шиша, шишуља. — Није, јада, шћела ни да чуе да се

уда, па е остала за уклетву, да без иђе икога свога плете сиједе.

јаде у изр. ж и вет и под ја де (не ком е) живети од

нечије милостиње. — Нећу ја да живим никоме под јаде, ја сам капац,

још неки дан да зарадим парче љеба.

- јадец, јаца м 1. ракљасти део грудног скелета код кокошке који се

састоји од сраслих кључних, кобиличних костију. — Да ми та јадец, да

се ујадечимо. 2. опклада учињена ломљењем кости зване “јадец“. — Прије

но узмеш нешто од њега речеш "знам за јадец“. 3. превара, подвала. —

Знам ја за јадец, неј ме преварит. Оћеш мене да подвалиш — неј, знам

ја за јадец.

јадечит се, -им се несвр. кладити се ломећи “јадец“. — Немб се са

мном јадечит, преварићу те.

jáдит, -им несвр. проводити живот у јаду, невољи, беди. — Бро како

ти живимо и јадимо 6ђе.

јадит, јадим несвр. радити (у емотивном говору, у сажаљењу, иронији,

често о невештом раду). — Јадили су по цио дан за кило љеба.

јадом јадник, невољник, несрећник, исп. јадов, мрчан, мрченик, мрч

ко, мрчо, мpчов, омpченик. — Он, јадо, цио вијек проживље без иђе икога.

јадов, -öва и јадов, јадова м в. јадо. — Она два јадова Милорадова

ништа не научише.

јадбс, -остиж (обично у вези с речју младос) јадна, несрећна младост.

— Моја е младос и јадбс прошла у муке, у рат и немаштину по рату. Čј,

младости, б јадости, | туго моја и жалости! Ками ти, сине, у јадбс, а што

се не манеш оне курве.

- јадуља ж в. јада. — Она јадуља е имала доброга чоека, но није умљела

да га поштуе. Оћерао ју е послије три неђеље и више се није удавала.

јазбавец, -вца м јазавац. — Изеде ми јазбавец коломбоћ.

jaићак, -ăка м 1. коњ пастух. — Аднрија e имао коња јаићака.

2. јахаћи коњ. — Јаићак је коњ, пасту или устроен, само за јашање. Он

се не товари нит упреже у кола. Обука златно црногорско одијело, а појао

jaићака, па мислише се дига Бошко Југовић.

јаићи, -а, -ě који служи за јахање, јахаћи. — Милан Мајов је вазда

имао коња јаИћега.

јака ж бројчана или физичка надмоћ, сила, снага. — Лијева Ријека е

колијевка Васевића, али је јака у двије наије. У ту кућу е јака љуђи.

јаловиња, -иње ж зб. овце, козе и говеда који се не музу. — Радосава

вазда држи неку јаловињу, никад јој се ништа не музе.
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јампарисат, -ишем несвр. јурити тамо-амо, јурцати (обично о деци

и младунчади ситне стоке); исп. јампарос. — Ова ђеца ништа не раде,

но по цио дан јампаришу.

јампарбс м скакање, јурцање, трчање. — Ђецо, шта е та јампарбс по

кући? Изр. у ја м пар о с (от и ј) отрчати, одјурити (обично

о деци или младунчади ситне стоке). — Чим чу ђецу, бјде у јампарбс.

јаракнут се, јаракнем се свр. отети се болести или потиштености,

живнути. — Нешто сам слабуњав, никако да се малс јаракнем.

јар узвик при вабљењу коза. — Jappppl. Oj, јар, јар, јар! Тике — тике,

шулеeе!

јардум, јардума свр. густо и масно овчије млеко које се таквим пра

ви кувањем на тихој ватри уз стално мешање и уз сољење. — Ми от

Петровадне па све док ни овце запрагну сваки дан правимо јардум. Прије

Илинадне јардум није гус и укусан.

јардумит, -им несвр. припремати јардум. — Три године не јардумимо

— овце запрагну прије Петровадне. Мајка јадруми, дошли су ни гости.

јарич ж осутост по лицу у виду ситних оспица изазваних услед не

бријања; исп. оспина. — Чим ми мало порасте брада изиђе ми јарич.

japмењак, -ăка м свpдло којим се пробија рупа у средини јарма кроз коју

пролази клин за учвршћивање јарма за руду. — Имао сам добар јармењак,

па ми га изгуби дијете Гаврово.

јаром деф и пр. в. под јароња.

japóња м хип. име за јарца. — Једнога јарца зовемо јаро, а другбга

japóња.

јарцат, јарцам несвр. јурцати, скакати. — Ђеца јарцају по цио дан,

немају мира ни пет минута.

јастек, јастека м јастук. — У јастек сам турила крпе, е немам ништа

друго.

јат, јашем несвр. јахати; исп. јашат. — Јеси ли кад јала на коња?

јатка ж несрећна, ојађена мајка, исп. мpчка. — Шта му ради мајка и

јатка, с муком је ту ђецу подњивила, а сад оста без најбољега.

јатбран, -рна, -рно живахан, окретан, јак, снажан. — Она е мртвица,

а ђеца су јој сва јаторна. И ако се побијемо, ја сам јаторни од њега,

ништа ми не може.

јаторнут, -брнем свр. окрепити се, живнути. — Пожњеше се пшенице,

па се грешни народ наједе и јаторну. Никако да ми јаторну ова крмад.

јац (обично оновљено) узвик којим се изазива завист код некога при

показивању не зга што он нема, а желео би да има. — Јац, јац — Имам

бритву, а ти немаш!
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јацкат се, -ам се несвр. (некоме) изазивати завист код некога показу

јући му нешто што он нема, а желео би да има. — Чим добије нешто,

бн ми се јацка. -

јацнут се, -нем се свр. (обично са допуном некоме) изазвати завист

код некога показујући му нешто што он нема, а желео би да има. — Не

може а да се не јацне кад нешто има. Јацни му се мало, јацни, нек види

да и ти имаш нешто лијепо.

јачица ж в. јака. — Милошевићи су јачица у наше браство.

јашат, -шем несвр. в. јат. — Оћеш ли мало јáшат?

јеверица ж веверица. — Не могу сачуват opaе од јеверица.

*. -чина, -чино веверицин. — Јевeричин реп је виши но она

Цијела.

јегра, јегре ж семенка у коштуници (ораха, лешника, шљива и сл.) и

уопште биљака са тврдом љуском, језгра. — Какви су ти ови коштиљи,

ни из једнога не могу извадит јегру.

. једа речца (најчешће са речцом ли) у питању о неком или нечем што

није присутно, што се очекује, тражи и сл.: има ли? где је? — Једа ли

ђе Драгана с овцама? Једа ђе Драга?

једаман прил. једанпут, једном. — Додио е бн једаман код нас. Једа

ман ћеш морат да се помириш ш њим, па боље прије но потоље.

једаман прил. стално, непрекидно. — Једаман пије, виче и псуе фа

милију. Једаман кука и нариче, не може ју нико ућешит.

једвачек, једвачека м жељно очекиван син. — То е једвачек, па зато и

ради што оће.

јединик, -ика м јединац. — То ми е син јединик.

једнолокац, -кца м 1. свиња или пас, вршњаци од исте мајке, који

лочу из истог корита. — Ови крмци су једнолокци, а опет је ова мало

виши. 2. фиг. пеј. истомишљеници. — Миро и Мило су једнолокци, не

могу прежалит Доброслава.

једноуман, -мна, -мно тврдоглав, задрт. - Немб, јадан, да си тако

једноуман, послуша што ти паметни љуђи сављетују. Задовијек је био

једноуман и нијеси мога ш њим изглавит.

јеђа ж јело, храна. — Каква јеђа, такав и рад. Зимус смо имали доста

јеђе.

језикоша ж пеј, женска особа која увредљиво и пакосно говори о другима,

лајавица, језичара. — Владова језикоша завади два племена.

јектат, јекћем и јектим несвр. јецати. — Цио народ јекће, није чудо,

велика е оно ужаса лише ђетета што е остало.
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јеље с зб. им. од јела. — То ејеље Драгоевића.

јетрвање с гл. им. од јетрват се — Умукните једном, досадило ми је

то ваше јетрвање.

јетрвâт се, -ам се несвр. гложити се међусобно, препирати се, свађати

се као јетрве. — Јетрвају се откад знају за себе.

југнут, -нем свр. у нешто блажем значењу ојужити. — Југнуло е

ноћас, па стрее капљу, може панут снијег с куће — чувате се да кога не

притисне. - - -

јудрисат, -ишем свp. и несвр. јурнути, јуришати, насрнути, насрта

ти, кидисати. — Јурдиса она будала на мене, мало ми је фaљило да

извадим левор, па да сáспем у њега осам пута. Оне погани сваки дан

јурдишу на некога.

јутрина м млеко од јутарње муже. — Пр. в. под вечерина.

јучерањи, -а, -е сасвим млад, недорастао. — Нећете ме ви јучерањи

учит како ћу да радим.

јучерањчад ж зб. им. од јучерањче. — Мене да уче јучерањчад

јучерањче, -ањчета с (супл. мн. јучерањчад) сасвим млада, недорасла

особа, балавце. — Најгоре ми је што ово јучерањче мисли да е паметније

од мене.

јучешњи, -а, -е јучерашњи. — Нијесам ја јучешњи, доста ја памтим.

К

кабул прид. непр. сагласан, спреман за прихватање нечега. — Јеси л'

кабул да се спријатељимо?

кавује узвик за вабљење говеда. — Č, волец, волец, волец Č кавује,

кавујс!

казан, казана м (поред обичног значења "метални суд“) рупа у земљи

y коју се убацује гуџа (2) у игри гуџе. — Отпрве сам убачио гуџу у казан.

каишат, каишам несвр. 1. резати нешто у траке. — Ево ја ћу да

каишам табаке. 2. тући, млатити. — Каиша га отац почешће, па е сад

мало омирњао.

кајасит се, -им се несвр. (обично у одричном облику) намеравати,

хтети, марити, трудити се, исп. квартат се. — Он се, богами, не

кајаси да што уради својом руком, само чека на готово.

- какаризат, - жем несвр. испуштати гласове карактеристичне за ко

кош (обично к д снесе јаје), кокодакати. — Кокошка снијела јаје, па

какариже.
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калаба ж гомила, мноштво (људи). — Васо никад није сам. Код њега е

вазда калаба.

калац, -лца м прва пролећна трава. — Кат се овце дофате калца, не

мбра им се млого полагат.

калумпер м врста колективне игре са певањем. —„Наложисмо синој

öгањ у Станину долину, па пљева и игра калумпера до пред зору.

калушат, -ушам несвр. I. прљати. — Она ђечина гађу једно друго гли

бом и калушају оне прње на себе. II. - се прљати се. — Немб, Славко,

да се калушаш тијем уљем, е се то послије тешко може опрат.

каменит, -им несвр. тешко, с муком и мало говорити (у тузи, јаду, не

вољи). — Камене ли му црни родитељи што гојили онако ћуте и цркавају

у себе?

камењача ж врста веома тврде дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.

камишит, -им несвр. погрд. пушити. — Ниједно му дијете нема петнас

година, а свако камиши.

каница ж кривина, окука на путу. — Сачекао га е на каницу више села.

капавица ж 1. вода која капље са стрехе при падању кише. — Ка

павица с његове стрее пада на моју земљу. 2. (у атрибутској служби)

која прокапљује, прокишњава. — Сачува ме Боже од жене лајaвице и куће

капавице.

капулат, -улам несвр. кретати се, ићи тешко. — Једва капулам, а

зову ме да косим.

капура ж кожа на врату пса. — Ни најјачи пасти не може ништа ако

га уфатиш за капуру.

карабојат, -ам несвр. бојити у црно — Čни карабојају и чарапе.

каракол, каракола м обруч, окружење, круг људи, војске и сл. — Само

један каракол да направе пофатали би не.

караманка ж врста слатке сочне крушкежуте коре и издуженог облика.

— Добро су ми родиле крушке караманке.

карастисат се, -ишем се свp. схватити, разабрати се, снаћи се у не

чему. — Ни са се не могу карастисат шта би и како би.

карашик, карашика м метеж, гужва, гунгула. — Синбј су на игранку

начињели карашик.

кариволице ж мн. ручна колица с једним точком за превоз разног

материјала, исп. криволице. — Не гура пуне кариволице, опучићеш се.

каријега ж столица с наслоном. — Лакше ми је čеђет на каријегу, нб

да се завалим на кауч.
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картулина ж ауг, и пеј од карта. — Прије рата е динар био тежак, а

сад од овија картуљинa ништа.

касавет, касавета м мука, невоља, зло, грдња, прекор. — Нађе ме касавет

от судије за прекршас. Нај ћете касавет од оца што си му то поштетио. Ту

се без некога касавета неће прој.

кастом прил. намерно, хотимице. — Отиди кастом да га видиш, изиша

е јуче из болнице.

кастрит, -им несвр. сећи, кресати ситније гране са стабла или веће

гране. — Кат кастриш врлику, почни од дебљега краја.

катал му изр. б и т ка та л пропасти, настрадати. — Биће све

катал од глади. Она те ђеца бит катал од зиме.

каталисат, -ишем свp. изнемоћи, малаксати (од напорног рада, зиме

и др.). — Каталисао сам данас цио дан радећи, Каталиса данас од зиме.

катафа, -афе ж три снопа кукуруза везана у облику купе — Тури снопове

у катафе, па и да кисну — ништа им неће бит.

катунит, -yним несвр. I. 1. настањивати на катуну — Катуни зета

ево веј друга година у наш катун. 2. кућити. — Катуни Милош једнога

по једнога сина, свакоме е кућу начинио. П. се се 1. настањивати се на

катуну. — Неће се више зет Богићев катунит у Мојанску ријеку.

2. кућити се. — Катуне се један по један, читав ред кућа е њин.

каћун м врста јесењег цвета, мразовац, исп. каћуница (1). — У рану

јесен све ливаде покрије каћун.

каћуница ж 1. в каћун. — Ливада се сва зашарењела од лијепе каћуни

це. 2. планинска биљка чији се корен једе, сиров или куван (има облик

главице црног лука, али је нешто мањи од лешника). — Начинио сам

прљ, идем да копам каћунице.

качамажић м палица за мешање качамака при кувању, исп. бркач. —

Дода ми та качамажић да разбркам качамак.

. качамарка ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.

каше, -ета с дрвено сандуче, дрвено коферче. — Тури то у каше.

кашлаковат, -куeм несвр. исп. кашлачит 1. добро, доста јести и пити,

уживати у јелу и пићу. — Спремљено је доста јела и пића, има данас

да кашлакуемо до миле воље. 2. трошити преко мере. — Лако е тебе

кашлаковат по Биограду на мој рачун, а ка ћеш завршит факултет — није

те ни брига.

кашлачит, -ио несвр. 8. кашлаковат. — Има данас да кашлачимо,

доста су ни јестива спремили. Та породица кашлачи док има, за сутра

Не мисле.
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каштиг м 1. брука, срамота, скандал. — Направили су samcar, Да се

сви стидимо. 2. мука, невоља. — Нај ће те каштиг ако тата дозна да

пушиш.

каштигуља ж жена рђавог владања, неморална жена. — Радојкозакаш

тигуља узе образ племену. 2. лута, опасна жена. — Нај ће те чудо кад

она каштигуља види да си јој поарао ливаду.

кáц узвик кад неко у игри клиса и машке изгуби право да баца клис —

Кац Готово, да овамо клис и мау.

квартат се, -ам се несвр. в. кајасит се — Та се чоек не кварта да што

привриједи за кућу, но чека да му раде жена и грешна ђеца.

квика ж скичање, квичање. — Стои квика крмади, нијесам им давала

ништа од јутрос.

квинт прид. непром. (у прил. служби) (с везницима "и”, “па”) у узвич

ном значењу, кад се истиче да је нешто апсолутно тако, да не трпи

приговор: готово, свршено, крај, квит. — Уради то што ти реко и квинт!

квичат, квичим несвр. 1. скичати, цичати, цвилети (о свињи и псу).

— Квиче крмад, огладњела су. 2. вриштати. — Умукни, мали, не квичи.

. квpчат квpчим, несвр. 1. слабо цвилети, кмечати (о малом детету).

— Квpчи ова макања, подбј ју. 2. крчати. — Преладио сам, па ми кврчи

у грло.

кевељит се, -ељим се несвр. кревељити се. — Шта е, шта се кевељиш?

кекечит се, -им се несвр. изваљивати се и лешкарити. — Ништа не

ради, но се по цијели дан кекечи по каучима.

кељит се, кељим се несвр. иронично се смешкати; исп. кељкат се. —

Ја причам, а бн ми се кељи ка да ја лажем.

кељкат се, -ам се несвр. в. кељит се — Ништа се ти не кељка, ово е

овако како ја кажем.

кељнут се, -нем се свp. иронично се осмехнути. — Ништа ми на то не

рече, само се мало кељну.

кесарит се, -им се несвр. погрд. смејати се искезивши зубе, церити

се. — По цио дан се кесари без икаквога разлога.

кéco м онај који се кеси, кези, исп. кештро. — Миланов кесо се вазда

нечему кесари.

кећ узвик за терање коза. — Кећ, шута, помамила се

кéћав, -a, -o 1. слабуњав, болешљив. — Сву зиму сам нешто кећав, нит

лежим, нит сам здрав. 2. невесео, нерасположен. — Што си ми нешто

кећав, насмии се, јадан не био!
-

- кећкат, -ам несвр. узвикујући “кећ” терати, гонити козе. — Досади

ми по цио дан кећкат козе, немају мира ни трен.
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кећнут, -нем свр. потерати, одагнати козе узвиком “кећ” — Кећни те

козе, мала, да не брсте шљиву.

- кефтат, кефћем несвр. 1. лајати танким испрекиданим гласом (о псу,

лисици, јазавцу). — Сву нбј је кефтао јазбавац, 2. фиг. оговарати,

олајавати. — Баш ме брига што бн кефће по селу, само нек ми се не

ПОМала. На ОЧИ.

кéштро м в. кесо. — Склопи вилице, кештро, не смић се ка будала

свачему! -

кид м снег који остаје на гранама дрвећа, китина — Опет ће снијег

чим ова кид не пада.

кила ж1. брух, hernia. — Не дижи тешко, да не добијеш килу, 2. грба.

— Има, сирома, килу на рбат, пао е са шљиве кад је био мали. 3. болесни

израштај на телу човека или животиње. — Имао е некакву велику калу

на врат. 4. израштај на оболелој биљци. — Не ваља ти то дрво што има

те киле, но посијеци оно глатко. 5. већа громуљица, грудва (качамака). —

Свако е изио по три киле качамака.

Килаш м надимак добијен по кили, израслини на врату. — Нико га не

зове друкчије нб Килаш, а килу с врата су му оčекли прије триес година.

килаш“ м онај који има килу, израслину. — За чоека с килом на главу

или неђе друго велимо килаш.

килаш“ м хлеб од килограма. — Андрија за ручак изије цио килаш.

килица ж дем, од кила. — Скочила му е некаква килица иза ува. За

ручак су ми дали килицу сува качамака.

кило с 1. килограм. — Марко за ручак изије кило љеба, 2. литар. —

Попио е кило ракије.

килоња м онај који има килу, брух. — У село има неколико килбња, а

ниједан неће да се аперише.

киљан, киљана м 1. камен међаш. — Ове су киљане поставили још

наши ђедови. 2. камен или дрво који у игри пловкања служе као мета.

— Ја сам ти обалио киљан неколико пута.

кимац, -мца м стеница. — Спрштио сам једнога кимца, па смрди.

кипин, -ина м јако стрма узбрдица. — Једва изидо уз ова кипин.

кирајџија м онај који се бави превозом туђе робе, обично својим ко

нима; исп. кираш. — У Васевиће е раније било доста кирајџија, па не

зато зову кираши.

кираш м деф и пр. в. под кирајџија.

киром не знсе значење ове речи, а употребљава се само у вокативу

као узречица. — Е, мој киро, дој ћеш ти на ове мое ријечи.
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киселица ж врста киселе траве коју деца радо једу. — По цио дан ију

киселицу, а нете оно што им се да.

киташ м четник с китом на шубари. — У мое село е било доста киташа.

киц узвик за нагло кидање, прекид, престанак. — Киц Прекиде ка на

трупину (преста да прича).

кица, кице ж 1. инсект који улази у уво, ухолажа. — Веле да кица

може уљеј у уво. 2. безначајан, безвредан човек, који свуда забада нос. —

Ону кицу треба стуј, e e свакоме дозлогрдио.

кицнут, -нем свp. I. прекинути. — Кицни та конац. II. - се прекинути

се. — Немб да ти се кицне та конац.

киш узвик за терање, гоњење свиња. — Кад оћеш да оћераш крме рекнеш

му киш. Киш, ђаволи ве изели, све прерИљасте!

кишкат, -ам несвр. узвикујући “киш” терати, гонити свиње. — По цио

дан и кишкамо, ал опет долазе прет кућу.

кишнут, -нем отерати, одагнати свиње узвиком “киш“. — Кишни та

крмад, да не ију муpве.

кламишит, -ишим несвр. 1. цуњати, тумарати по кући тражећи

храну. — Не кламиши по кући, но чека па руча ш чељадима. Џабе

кламиШИш, нема ништа, готово да се изије. 2. пеј, јести. — Вазда

кламишиш све што нађеш, никоме ништа не остане.

клапат, клапам несвр. ударати, бити. — Клапају ђе стигну.

клапикур м врста биљке чија зељаста стабљика кад се преломи ис

пушта белу течност. — Брали смо Клапикур и мазали се.

клапит“, -им свр. 8. оклапит. — Добро ме клапио, ал сам му врнуо.

клапит“, -им несвр. изазивати на слузокожи или кожи осећај нарочи

те врсте бола, штипати, пећи, дражити. — Турио сам смокве у њедра,

па ме клапи оно млијеко. Клапи ме ова паприка, очи ми испадоше.

клапит, клапим несвр. 1. бунцати, булазнити, тлапити (у сну, буни

лу, грозници). — Болесно ми је дијете, па по сву ној клапи и буди другу.

ђецу. 2. причати којешта, трабуњати. — Немб да клапиш, но ка ћеш

нешто да причаш, мућни главом.

клапња, клапње ж бунцање, булажњење (у сну, бунилу, грозници). —

Кад је био болесан свашта е причао у клапњу.

клапоћесина ж особа која може много да поједе; исп. оклапуша. — За

ону клапоћесину мало е и два кила меса. Колико поједе она клапоћесина!

клаптат, клапћем несвр. јести, жвакати стварајући при том гласан

звук. — Ију по цио дан, клапћу колико гој могу.

клашња, клашње ж дроњава, поцепана, неуредна женска особа, дроња.

— Боже, како изгледа она клашња Којова, све на њу виси.
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клашњав, -а, -о који је сав у дроњцима, ритама, поцепан, дроњав. —

Вазда иде по селу клашњав, никат се не обуче ка чељаде. -

клашњат, клашњам несвр. ићи у подераној одећи и обући. — Вазда

клашња у исто одијело. -

клашњом дроњава, поцепана, неуредна мушка особа, дроњо, — Не иди

такав, Клашњо, нб купи одијело, па се обуци ка чељаде.

клепит, -им свр. мало ударити; исп. клепнут. — Клепи га, да му ја

не дођем, е ћу му извујуши

клепнут, -нем свр. в. клепит. — Само сам га клепнуо, а оно се заплака.

клијет ж остава. — Смбк држимо у дољњу клијет, ту му е ледније.

клик м јако велика стрмен. — Čјде војска некуд уз оне кликове.

климпа ж ударац по уву кажипрстом. — Кат су докојни један другоме

ударају климпе док им не поцрвене уши. -

клицкат, -ăм несвр. брзо пролазити, промицати; брзо прелазити, пре

бацивати се. — Гледам како она ђеца клицкају порет прогона — куд ли

те, фала Богу! Виђи оне ђеце како клицкају једно по једно преко плота,

iиду на јабуке Васиљеве.

клицнут, -нем свр. брзо проћи, промаћи; брзо прећи, пребацити се. —

Ко оно клицну иза куће. Клицну преко потока и побљеже.

клопа, клопе ж овца која има “клопаве“, клемпаве уши и име таквој

овци. — Пр. в. под жуја (1).

клопаица ж девојчица у доба пубертета. — Погле клопаице, још мало

па читава ђевока.

клопит, -им свр. 1. пасти. — Са ће то озгор да ти клопи. 2. клонути,

сручити се (од умора, исцрпљености и сл.). — Пошто сам вечерао, клопи

онако умбрен на постељу и заспа ка заклан.

кљéчкалица ж кашаст снег помешан с водом у време топљења, исп.

бљузгавица и шлота. — Обуте гумене чизме, кљечкалица е.

кљöра ж трошна кућица. — Немам ти ни њиве ни ливаде, до ово мало

кљоре, те ће е неђе вљетар преврнут.

кљорица ж колибица. — Начинио е мало кљбрице да затвара козе.

кљуверина ж сувише висока и незграпна особа. —Тбе једна кљуверина,

не би се у ову собу исправио.

кљунџа ж погрдан назив за жену великог носа. — Каква му е она кљунџа

жене — грбм је погодио. |-

кључаница ж 1 дрвена пречка за затварање врата. — Повуци ту кључа

ницу, да уђем. 2. фиг. висок и незграпан човек. — Погле оне кључанице,

како се вуче.
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кметоват, -туем несвр. процењивати пољску штету. — Крсто е кмето

вао седамдесет кила овса што су ми јуче говеда Милова поарала.

књига ж зоол. анат. трећи предстомак код преживара, листавац,

књижавац. — Књига е фина кад ју туримо у затоп.

коба, кобе ж 1. ауг, од кобила. — Свежи кобу, па нека пасе, има ту

доста траве. 2. ирон. обесна женска особа. — И, што су се кобе помамиле!

кобила ж полуга у воденичком систему помоћу које се спушта или по

диже горњак, горњи воденички камен. — Подигни мало кобилу, е си га

млого зацикнуо.

кобиленда ж крупна, незграпно грађена женска особа. — Колика е она

кобиленда Росе — Има два метра!

кобрљат, -рљам несвр. П. котрљати, ваљати. — На Васкрс се прво

туцамо, а бнда кобрљамо јаја низ бријежак. II. - се 1. котрљати се,

ваљати се. — Кад немамо чега да се играмо, кобрљамо се низа страну.

2. играти се јајима на Ускрс котрљајући их и тако погађући једно

другим. — Прво смо се туцали, а бнда кобрљали.

кобрљнут, -нем свр. 1. котрљнути, закотрљати. — Ајмо да кобрљне

мо она велики камен нис прло, да видимо како ће да тутњи. 2. оборити,

савладати. — Ка сам ослужио војни стан, чињаше ми се да нема тога

чоека што га не би кобрљнуо.

ков м алат за клепање косе, наковањ и чекић. — Донесите ми, ђецо,

кбв, да оклепљем косу.

кожђи, -а, -ě козји. — Моја ђеца нете кожђу варенику.

кожмура ж махуна. — Ваде зрна пасуља и бачају кожмуре.

коза, козе ж1. (у облику ген. мн.) врста друштвене игре у којој се

прстен скрива под десет предмета (капа, чарапа и сл.) и погађа под

којим је скривен. — Сву ној смо се играли коза. 2. поен у истоименој

игри. — До педесет коза се у цигане.

козечаник, -ика м доњи део рала који клизи браздом. — Промијенио

сам козечаник, био ми се сломио.

козит се, козим се несвр. (осим обичних значења: “доносити на свет

младунче“ и “долазити на свет — о младунчету“) кењкати, поплакивати.
— Не могу слушат то дијете ђе се кози. ча

кока, коке ж хип. за кокошку. — Ђук, кока, ћук кока!

кóком хип за кокота, петла. — Иш, коко, кућеш овамо.

кокора ж храстова глатка шишарка у облику лопте. — Брали смо

кокоре и играли се.

кокорица ж дем. од кокора. — Ми се играмо кокорицама мљесто кли

кера.
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кокошар, -ăра м (поред добро потврђених значења: “кокошињац” и

“лопов који краде кокошке, ситан лопов“) орао који напада кокошке —

Увадио се ова кокошар, све ће кокошке да покупи.

кокошињак м 1. кокошији измет. — Обриши брезовачом те кокошињаке

испрет куће. 2. врста кожне инфекције с плиховима, која се јавља по

рукама. — Искочио ми је ђетету кокошињак на десну руку, огријеши ево

неки дан.

колају изр. 1) кола ј-р а б о та безуспешан посао, напор, никаква

корист. — Писао сам неколико пута молбе за стан, али колај-работа, нико

ништа ни да одговбри. 2) то е кола ј-р а б о та то је све у реду,

како треба. — Не брижи, то е колај-работа.

колдар, -ăрам пожртвован рођак спреман на помоћ, бригу и сваку

жртву за братство. — Милисав је велики колдар — дао би живот за

свакога свога.

- колдарит се, -арим се несвр. бринути један о другоме, помагати, па

зити, штитити један другога (о рођацима и племеницима). — Васевићи

ка су на страну, добро се колдаре. Срећа е била док смо се Колдарили,

таман ни нико ништа није мога.

колеж, колежа м кукњава, нарицање, лелек. — Кад је умро Ново, био е

BěЛИКИ колеж.

колетат, -етам несвр. I. Љуљати, расклимавати. — Не колета та колац,

једва сам га забоo. II. -- се љуљати се, расклимавати се. — Колета ми

се зуб, морам га вадит.

колоботњи, -а, -ě кукурузни, — За славу, Божић и Васкрс ијемо пше

нични љеб, а преко цијеле године колоботњи.

колоботњица ж хлеб од колоботњег, кукурузног брашна, проја, кукуруз

ница. — Та може појеc цијелу колоботњишу.

колока ж овца са црним круговима око очију и име таквој овци. — Пр.

в. под жуја.

колокан, колбкана м ован са црним круговима око очију и име таквом

овну. — Пр. в. под гарушан.

коломбоћ, коломбоћа м кукуруз, исп. жито. — ЧИм очемуњамо мало

коломбоћа, Вуксан га однесе у вођеницу.

комакат, -ăчем несвр. вичући карактеристичним гласом терати вуко

ве, исп. кујекат (2). — Ја истрча, комачи, а комачи, оно се окупи око мене

катун. Комачу чобани, бое се од вукова.

комакнут, -нем свр. викнути карактеристичним гласом да се заплаше

вукови. — Комакни једном, могу се привуј вукови.

коматат-атам несвр. ломити, сећи у комаде, комадати. — Не кома

тате, ђецо, толики љеб, е га нећете мој појес.

103



222 Рада Стијовић

комендија ж 1. шала, виц. — Он задовијек прича некакве комендије.

2. оно што служи за подсмех, исмејавање. — Направили су ми велику

комендију.

комендијат, -ијам несвр. 1. шалити се, причати шаљиве доживљаје.

— Нико не умије ка Мило комендијат. 2. исмевати, подсмевати се. —

Комендија ти с оцем, а не са мном.

комендијаш м шаљивчина. — Кум-Мило е био вељи комендијаш.

комин, комина м димњак. — Бљеше комин пун чађе, једва га е дим

ничар из Берана очистио.

комињат, -ињам несвр. П. одвајати, откидати зрна са кукурузног кли

па, крунити; исп. комишат (2), чемињат и чемуњат. — Сву ној смо

комињали коломбоћ. II. - се крунити се (о кукурузу). — Сув коломбоћ

се лакше комиња.

комишанац, -нца м орах или лешник који је почео да се комиша, тј.

којему је почела да отпада зелена љуска. — Не бери те орае, нијесу још

комишанци. Убрао сам с ове лијеске кило комишанаца.

комишат, -ишам несвр. 1. вадити орах из зелене љуске. — Комишао

сам орâе, па су ми поцрњеле руке. 2. в. комињат. — По сву ној ćедимо

и комишâмо коломбоћ.

компераш, -ăша м 1. качамак од кукурузног брашна и кромпира; исп.

тучењак. — Ништа није слађе нб компераш са скорупом. 2. онај који воли

кромпир. — Ја сам велики компераш. Љеворечане зовемо компераши,

пошто сви воле компијере.

комперина ж в. компијериште. — Скачу ђеца нис комперину, сва те

се испрашит.

комперуша ж врста ране, крупне шљиве округлог облика и брашнава

као кромпир. — От комперуша е никаква ракија.

компијер, компијера м кромпир. — Родили су ми компијери боље нб

икад.

компијериште с земљиште на коме је био посејан компијер, кромпир,

кромпириште; исп. комперина. — Крмад ми прериљаше сво компијериш

TC.

кондуктор м кондуктер. — Син му е кондуктор на жељезницу.

коњић м дрвени подметач за струне на гуслама. — Изгубио сам коњић,

па не може да се гусла.

кöњом 1. ауг, за коња. — Оће коњо да снађе жену, дијете и свакога ко

се боћ. 2. погрдан назив за млађу особу — Неће коњо да учи, но не чудо

снађе од њега.

коњов, -öвам погрдан назив за одраслијег дечака, момчића. — Не чудим

се малој ђеци што чине, но вељијема коњовима, они барем нешто разумију.
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копилит се, -илим се несвр. 1. доносити на свет младунче (о младим,

превремено спареним женкама животиња). — Јунице се копиле ако се

добро држе. 2. пуштати из стабљике ситне изданке (о кукурузу, овcу,

пшеници и сл.). — Ове године ми се коломбоћ млого копили — изгледа

су га прашиоци ударали матиком.

копилица ж сасвим млада, превремено спарена женка животиња (ју

ница, овца и др.). — Жујка екопилица — отелила се кад је напунила двије

године.

копиљак, -ăка м изданак који изникне из стабљике кукуруза, овса,

пшенице и др. — Данас ћемо плијевит коломбоћ и тријебит копиљаке.

копиљача ж1. жена која је родила ванбрачно дете. — Она копиљача се

свакоме спрда, мисли да не знамо да га е родила. 2. женско ванбрачно

дете. — Роса е копиљача, не зна се ни чија е.

копљачит, -ăчим свр. пасти, лупити о тло, љоснути. — Немб да те

млатим да копљачиш тамо!

копорнут, -нем свp. I. 1. помаћи се, мрднути, кренути. — Нијесу

ни копорнули с мљеста. 2. почети расти после дугог времена. — Оно

дијете дуго не расте, а сад је богами копорнуло. 3. почети прездрављати,

опорављати се после дуже болести. — Младосте е ће баба умријет, а она,

èво, копорнула. П. - се в. копорнут (I, 1). — Ајде, копорни се с мљеста.

копрцат се, -ам се несвр. (поред уобичајеног значења “бацакати се,

праћакати се”) 1. лутити се, бунити се, противити се. — Копрцао се

Миљан што иде на пругу, но није му помогло. 2. тешко живети, борити

се да се преживи, кобељати се. — Није ни лако, ал се некако копрцамо.

- копрцнут се, -нем се свр. учинити брз покрет руком, ногом или целим

телом, бацакнути се. — Теле се копрцну и липса.

кбра, коре ж ватра коју деца ложе у пролеће на њиви пре орања при

спаљивању остатака кукурузних стабљика, грана од брсти и др. —

колика е наша кора, а Влајкова и Надина мала.

}

корбат, -ам несвр. хватати, ловити. — Добра ова мачка, корба мише,

није могло од њи да се живи.

корета ж 1. ношење црнине, уздржавање од певања, весеља и др. у знак

жалости, корота. — Умро им је отац, па су у корету. 2. црна ознака код

мушкараца (на реверу одела или око рукава) у знак жалости за неким. —

Пришио е корету за оцем и неће е скидат прије годишњице.

коретан, -тна,-тно који је у корети, короти, у жалости за покојником,

који носи црнину, коротан. — Умрла им је мајка, па су коретни.

кöретоват, -туем несвр. бити у корети, короти, жалити. — Čца СМО

коретовали годину дана. -
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корито су изр. је с из д у б о ко га к o p и та в. јес

из дубокога вагана (под ваган ). — Мајо, откад га знам, Ије из дубокога

Корита — вазда е нека влас. преврнут кор и то в. преврнут ваган

(под ваган ), — МИрку би друге тице пљевале да није преврнуо корито —

да се није огријешио о онога што му е дао љеб.

коровиш, -иша м неред, прљавштина, брлог. — Не тешите ту, ђецо, не

правите коровиш у собу.

коруба ж кора (ораха, лешника и сл.); љуска јајета; исп. корубина. —

Крцају орае и бачају корубе по поду. Покупи ове корубе од јаја, да се не

ГáЗč.

корубина ж в. коруба. — Што не покупите ове корубине од ораá? На

Васкрс се шарене ливаде от корубина од јаја.

косач, -ăча м 1. онај који коси, косац. - Немам чиме платит косаче.

2. народна мера за површину ливада и сенокоса, површина ливаде коју

један косац може покосити у току једног дана. — Ова ливада нема ни

пет косача.

косец м 1. лут, напрасит човек. — И, кои је оно косец 2 ћудљива

домаћа животиња. — Ова ти је крмак некакав косец.

косибаша м в. кособаша. — Косибаша не смије да Ита, да се не уморе

Косачи.

косибашин, -а, -о в. кособашин. — Косибашина се ријеч мора слушат.

косидба ж кошење траве, жита и сл., време у које се кошење обавља.

— Косидба е тежа от свакога рада. Прође Петровдан и дође косидба.

косиште с дрвена држаља на коју се причвршћује метални део косе. —

Шаба ти добра коса, кад не ваља косиште.

кособаша м најбољи косац који за време косидбе коси испред других ко

саца; исп косибаша. — Вуксан је вазда био кособаша. Косачи морају слушат

кособашу. Кособаша каже да сагнамо још један закос, па да ручамо.

кособашин, -ина, -ино који припада кособаши, који се односи на ко

собашу, исп. косибашин. — Кособашино е да брижи о одмору и ручку.

Кособашин откос мбра бит широк.

кострут ж козја длака. — Нико данас не прави вреће откострути.

кострутни, -а, -ö који је од козје длаке. — Правио е конструтне вреће.

костура ж лоша, обично тупа бритва. — Том костурбм чоек не би мога

ни курви нбс окинут.

кoтило с 1. место где се коте животиње. — Лисици мбра да е Котило

неђе горе, у оне крше. 2. пеј, пород, род, сој. — Накотило се некаквога

котила поганскога, треба им траг утријет.
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котленица ж дрвена гредица која стоји изнад огњишта, те се о њу

веша котао или други суд. — Немб да ти се истне котленица и да ти се

проспе вареника.

котлењак, -ăка м дрвени стуб с више рупа који се забада крај огњишта

и у који се утиње котленица о коју се веша котао, исп. котлењача. —

Голуб је начинио нови котлењак и котленицу.

котлењача ж в. котлењак. — Морам убрат један бљелошум за котлењачу.

котробан, -ăна м дуван изрезан и припремљен за савијање цигарета.

— Ја више волим котробан, но куповне цигаре.

кöћа, коће ж хип. за козу — Виђи како су се коће најеле, набрекли им

трбуси.

коферта ж коверат. — Купи ми једну коферту, да напишем сину писмо.

кофистат се, -ам се несвр. 1. копрцати се, бацакати се, отимати се.

— Кад уфатиш ово крме, толико се кофиста и квичи док ти се истргне из

руку и побљегне. 2. бунити се, љутити се, опирати се. — Ништа се не

кофиста, крив си.

кофрљат, -рљам несвр. ирон, рађати. — Они ништа друго и не знаду,

но само да кофрљају ђецу. -

кофрљнут, -нем свр. лако родити. — Онолика жена кофљне дијете ка

ис праћке.

кочаг м преграда у штали односно шталица за младунчад стоке. —

Морам начињет мало кочага, немам ђе затварат телад.

кбчаник м у мн.: два дужа коца који се подмећу испод пласта сена да

би се пренео (у јд: такав колац). — Позајмио сам кочанике да пренесемо

пластове с ливаде у котар.

кöчет ж говеђа длака. — Ако говеда зими леже напоље, порасте им веља

кочет и не обећају зиму, но се ужикају. Правили смо лопте откочети.

коштиљ, -иља морах тврде коре из кога је тешко извадити језгру, исп.

коштиљавац. — Какви су ти ови коштиљи, ни из једнога не могу извадит

јегру.

коштиљав, коштиљава, коштиљаво који има тврду кору, љуску, из којег

се тешко вади језгра, коштуњав (о ораху). — Послаше ми коштиљаве орае,

ни из једнога се не може извадит ни трећина је гре.

коштиљавац, -вца м в. коштиљ. — Она ора у шуму е коштиљавац —

нете га ни јеверице.

крава ж у изр. државна крава крупна, расна крава. — Рајко

имаше вељу, државну краву, а не ову нашку.

краса, красе ж крава тамно-црвене боје и име таквој крави, исп. красу

ља. — Црвенијема кравама даемо имена краса и красуља.
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красоња м во тамно-црвене боје и име таквом волу. — Пр. в. под

ГаЛОЊa.

красуља ж деф и пр. 6. под краса.

краца, краце ж (у експресивном говору) крава. — Неће краца талу и

погрђе сијено, но се навадила на отаву, па оће само њу.

крвометит, -етим несвр. завађати. — Не може издржат да не крвомети.

крвометник, -ика монај који завађа, смутљивац. — Милорад је велики

крвометник.

крвометница ж она која завађа, смутљивица. —Таке крвометнице нема

у наију. -

кренисање с поносно, гордо држање. — Доста е њенога ђевојачкога

кренисања, вáкет је и вријеме и да се уда, ко млого бира — не избира.

кренисат се, -ишем се несвр. гордо, поносно се држати, гордити се. —

Лијепа ђевока и од добрија, па се кренише.

креса, кресе жупаљач (за цигарете). — Дода ми, ђевојко, један жар, да

припалим цигар, е сам изгубио кресу.

крецнут се, -нем се свр. пoнoсито се прошетати. — Дивно ли некад

бљеше погледат наше очеве кад обуку црногорску робу, па се на Васкрс

крецну по Књажевцу, а сви високи и лијепи ка што е био Милан Топлица,

но таквија више нема, било па прошло.

крив, -а, -о хром. — Био е крив од десне ноге.

криван, кривана м погрд. хрома мушка особа, исп. криваћ. — Што е

долазио криван? |-

криват, кривам несвр. (поред добро потврђеног значења “храмати“)

немати равномерну тежину са другим делом нечега што је натоваре

но, што виси и сл. на другој страни, претезати на једну страну, исп.

прекретат (1). — Крива ти на десну страну, но е мало приподигни.

криваћ, -ăћа м в. криван. — Нико не зна пакбс онога криваћа.

криветат, -етам несвр. храмати, ћопати. — Кое оно кривета уз ливаду.

кривна ж хрома женска особа. — Не знате ви кривну пуна ли је мудрина.

криволице ж мн. в. кариволице. — Купио сам нове криволице, ваљаће

за кот куће. -

крила, криле ж крава која са стране има шару налик на крила и име

таквој крави, исп. крилуља. — Кравама кое имају са стране по шару

налик на крило даемо имена крила и крилуља, а волу крилоња.

крилас, -ста, -сто који има шару налик на крила (о говедима). — Добра

ти је ова криласта крава.
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крилоња м во који са стране има шару налик на крило и име таквом

волу, исп. крилуља. — Пр. В. под крила.

крилуља ж деф и пр. в. под крила.

кркмаш м крупна, здрава и снажна особа. — Благо тебе за онаквога

кркмаша — може волу реп ишчупат.

крља ж1. задебљали део стабла, односно корена непосредно испод зем

ље. — Церове крље смо крчили трнокопом. 2. трупац на којем се цепају

дрва; исп. трупина. — Дрва цијепамо на крљу. Донио сам из горе добру

крљу, са ће бит лакше кратит дрва. 3. побочно породично стабло, исп.

трбу. — Његово браство се дијели на три крље. Изр. држат ( но

с и т и сл. ) у крљу (у клетви) бити непокретан, парализован.

— Дабогда га држали у крљу.

крљат, -ăта м омања крља (1). — Бачи два-три крљата у огањ.

крљатак, -тка м 1. дем, од крљат (1); исп. крљатић и крљица. — Та

крљатак је сиров, па неће да гори. 2. одсечени, одломљени део, парче

крље (1). — Оцијепи два-три крљатка о те крље, да бачим на огањ.

крљатић, крљатића м дем, од крљат (1); исп. крљатак и крљица. —

Бачите два-три крљатића на огањ.

крљица ж дем, од крља (1); исп. крљатак и крљатић. — Донеси мало

крљица да наложимо огањ.

крмећак м 1. свињски измет. — Пун је обор крмећака. 2. в. кpмећар.

— Начинио сам добар крмећак.

крмећар, -арам свињац, исп. кpмећак (2). — Палили су и крмећаре и

кокошаре.

| крмлијекат, крмлијечем несвр. пригушено, дуго плакати. — Што крм

лијечеш, мали, умукни једном!

крндуљак, -ăка м ниска а дебела, здепаста особа, мала и дебела жи

вотиња. — Но се само чудим како она крндуљак Милеве онако брзо иде.

Залеће се на мене некакав крндуљак пашчета, умало ме изеде.

крндуљас, -ста, -сто мали а дебео, дежмекаст (о особи или животињи).

— Не гледате ви што е онако крндуљас, прије би изиша на Рудб брдо нб

макои од нас.

крњачит, -ачим свр. навалити, јурнути. — Полако, јуначе божи, кут

си крњачио! -

кроит, кројим несвр. 1. резати секући укруг (о опути). — Морам кроит

опуте, да учиним ђеци опанке. 2. много и гласно испуштати ветрове,

пувати. — Наио се, па крои ка коњ.

кромид, кромида м црни лук. — Посадили смо мало кромида и мало

пасуља.
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кротит се, -им се несвр. заузимати широк простор, ширити се (о

стаду оваца). — Немб овце да ти се млого кроте, може вук однекуд да

удари. -

крошњав, -а, -о преширок (о одећи). — То ти је одијело крошњаво, не

ваља ти, ти си мршав, па ти не пристои.

крпа жмарама. — Вазда е носила шарену крпу.

крпара ж простирка изаткана од старих крпа. — По цијеломе поду

су прострли крпаре.

крпат, крпам несвр. 1. слати, упућивати некога на дуг и напоран

пут. — Немб ме, јадан, крпат џабе преко Чакора. П. - се ићи далеко,

преваљивати дуг и напоран пут. — Нећу да се крпам без нужде.

крпељица ж в. крпијељ. — Пријене ка крпељица, па се не да отпучит.

крпијељ, крпијеља м крпељ, исп. крпељица и кршијељ. — Што си ми

се прилијепио ка крпијељl

крстит, крстим несвр. у изр. крст и т земљ у једва ићи. —

Нијесам више куветан ни да крстим земљу.

крстовача ж врста јесење јабуке која сазрева о Крствоудне. — Пр. в.

под петровача.

кртињак м 1. кртица. — Кртињаци по сву ној риљају ливаду.

2. гомилица земље коју кртица ријући избаци на површину, кртичњак.

— По ливади је кртињак до кртињака, па не могу да косим.

крупа, крупе ж ситнији град, али нешто крупнији од шипраге (в.). —

Удари јуче пљусак и некаква крупа, но добро е кад не би града.

крупнаја ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.

крцат, -ам несвр. ломити (орахе, лешнике и сл.), ломити и јести

(орахе, лешнике и сл.). — Крцам орае ђеци. Ништа не раде, но ваздан

крцају орае.

крцкат, -ам несвр. у дем, значењу: крцат. —Ћана крцка ђеци љешнике.

Čедим крај огња и крцкам орае.

| крцнут, -нем свр. у дем, значењу: скрцат. — Крцни ми два-три ораa.

крчеле ж мн. направа помоћу које волови вуку балване, греде и сл. —

Сву е грађу за кућу превука на крчеле.

крџом врста дувана лошијег квалитета, округлог и дебелог листа. —

Мене е крџо мили од свакога дувана зато што е јак.

кршм (поред обичног и добро потврђеног значења “гола, каменита, стр

ма узвишица“) камен. — Она ђеца Станишина не даду коме прој путем,

но се свр бријега гађу кршима.

кршијељ, кршијељам в. крпијељ — Кршијељ оће да пријене и на чељаде.
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крширеп м само у пародији нар. песме “у јавора високога” нејасно

значење. — У јавора крширепа I доста листа зеленбга.

кршла, кршлеж турска касарна сазидана од камена. —Турци су послије

боја на Рудеш начињели кршлу у Беране.

кубацат (се), кубацам (се) несвр. брзо пролазити, промицати, јурити.

— Кубаца нешто између букава, не видим је ли чоек или дивина. Нешто

се кубаца прос шуму.

кубацнут (се), -нем (се) свр. брзо промаћи, пројурити, клиснути. —

Нешто кубацну преко оне проструге, боим се да није вук. Кубацни се

преко бријега да те не виде.

кубник м кубик. — Купио сам два кубника штица.

кубурење с гл. им. од кубурит. — Какво е то кубурење у собу! Бачите

цигаре!

кубурит, -им несвр. погрд. пушити (дуван). — Немају шта јес, а свакоe

кубури — не ваде цигаре из уста.

- кувет, кувети ж снага, јачина, исп. скопос, — Немам кувети ни да

стоим, а не да што радим.

куветан, -тна,-тно јак, снажан. — Нијесам више куветан ни да крстим

земљу.

кудраж 1. дуга животињска длака (пса, вука, медведа и сл.). — Гле,

колика е кудра овоме псу! 2. пеј, велика коса. — Немб ти да ти ја искубем

ту кудру!

кудра, кудре ж пеј. женска особа са дугом косом. — Боже, Боже, грдна

ли је она кудра Божова!

кудром пеј. мушка особа са другом косом. — Оће кудро Миланов некоме

да суди. Дошло вријеме да цијеломе селу суди кудро са Расоč.

кужина, кужине ж кухиња, обично летња, у помоћној зградици или

колиби. — Пр. в. под станак.

кујекат, -екам несвр. 1. викати тражећи помоћ, запомагати. — Ку

јекали су сву нбј, али им нико није притрчао. 2. в. комакат. — Кујечу

неђе чобани.

кујекнут, -екнем свр. викнути тражећи помоћ. — Кујекну Влајко савр

Стражнице, изгледа се боћ од вукбвá.

кујтом (у експресивном говору) пас. — Нечи ми је кујто покупио јаја

с Пблöга.

- кукањ, -кња м кукњава, јаук. — Кат чуше е им је умрла мајка, стаде и

кукањ.

кукач, -ăча м метална шипка с куком за подизање врућих предмета

(сача и сл.). — Дода ми кукач, да скинем сач са црепуље.
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, куквега ж в. вега. — Кум-Мило не веже ону куквéгу шарова, па чини

штету цијелбме селу. Она куквега шарова се једва вуче о глади. Бојо

ништа не ради, нб куквега иде одигранке до игранке. Боже, каква е она

Jблéва ожењена куквега — сама кбс и кожа!

куквежат се, -ам се несвр. проводити време у нераду и досађивању,

излежавати се досађујући се. — Шта се куквежаш у та лад, но се дигни

па начини једну лазбуру и убери коју јагоду.

куквежит се, -им се несвр. тешко, с муком се кретати, вући се као

куквега, мршав пас. — Јоко се куквежи за кравама, а синови му скитају.

кукљивац, -вца м узао, чвор. — Завежи то на кукљивац. Изр. ж и

в и к у кљивац једноструко везана петља, машна, која се повлачењем

једнога краја лако дреши. — Завежи ми врећу на живи кукљивац, мрт

в и к у кљ и в а ц двоструко везан чвор, који се тешко дреши,

мртвоузица. — Што си свезао мртви кукљивац, па не могу да одријешим

врећу?

кукувија ж кривина, окука. — Одили смо уза страну некакијема ку

кувијама. Изр. и ћ и на к у к у в и је простирати се или

ићи кривудаво. — Пут уз Црешњевик иде на кукувије. Пљан је, иде на

кукувије.

кукуља ж дрвени прстен на конопцу који служи за везање сена. — Тури

ову кукуљу на конопац.

- кукуљак, -ăка м 1. оболели плод шљиве који се, још зелен, искриви. —

Не јеђите, ђецо, те кукуљаке, разбољећете се! Ове године пола шљива. —

кукуљаци. 2. погрбљен, згурен човек. — Погле онога старбга кукуљака

како се скучио

кукуљат, кукуљата, кукуљато погрбљен, згурен (о старој особи). — Једна

баба кукуљата || намигуе на Мурата: Бљеж, Мурате, побура те!

кукуљача ж чворновати штап домаће израде за поштапање. — Причува

се ти да не добијеш кукуљачу по мозгу.

кукумакат, -ачем несвр. упорно досађивати молбама, ситним пот

раживањима испољавајући незадовољство (због нечега), жалећи се (на

некога, на нешто), кукумавчити. — Кукумачи колико гој бј, ал те нећу
пуштит на čедник. м

кукуњеж, -ежа и кукуњеш, -éшам врста народног кола врло брзог рит

ма. — Ја ђевојкама не дам да играју окрете, но само моравац и кукуњеж.

Кукуњеш игра младеж, а ми само црногорско коло.

кукуријекат, -ијечем несвр. оглашавати се кукурекањем, кукурекати

(о петлу). — Сву ној је кукуријекао Божанин кокот.

кукуријекнут, -ијекнем свр. огласити се кукурекањем, кукурекнути (о

петлу). — Не би се пробудио да не кукуријекну кокот.
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кукуријеку оном, узвик којим се подржавају гласови карактеристични

за петла. — Око поноћи поче да кукуријече кокот: кукуријеку, кукуријеку.

кула ж 1. кучка. — Нечија кула ми сваки дан купи јаја. Разбићу му

главу, да му га куле полочу, 2. лоша особа. — Прошпија ме кула Раду

нова, те ме оћераше у затвор. Не бој се ти от чоека, но се бој от куле која

ти у очи лијепо прича, а иза очи ти о глави ради.

кулуз м у бројаници у игри коза, прстена: Шута-мала, шута-веља, 1

шута-лоња, машалоња, 1 кулуз - изеде купус.

кумбул м 1. гомила, хрпа — Скупићемо све ствари у кумбул, па ћемо и

полако дијелит. Дијелићемо овако из кумбула. 2. скупина, група (људи).

— Да се скупимо сви у кумбул, па ћемо виђет кут ће ко да иде.

кунац, -нца м 1. мужјак куне. — Уловио Батрић великога кунца.

2. полни орган кунца, којим, кад се осуши, старе жене лече оболеле уши

код деце. — Ишчачка му уво овијем кунцем и прбј ће му ка да руком

макнеш.

купусит, -им несвр. растрзати, комадати. — Не оставља овце ни

једнога трена, да ти и не купусе вуци.

курада, -адеж запуштен радни коњ. — Некат су Рајовићи и Нововићи

с курадама и возама бранили Црешњевик да не запане, а сад не може

техника да га одржава.

курат, курам несвр. хајати, марити. — Не кура бн, збори — не збори

— не помаже. Збори му да изјављуе стоку, а бн не кура.

курбаба ж мушкобањаста жена. — Како се ова курбаба прави млада и

паметна.

курвас, -ста, -сто вулг. склон курвању. — Та ни је одива била изрод,

била е курваста, па ју очима нијесмо могли гледат.

куретат, -етам несвр. говорити глупости, брбљати, блебетати. — Не

курета, но реци нешто љуцки.

курит, курим несвр. шаљ пушити дуван. — Он ти увелико кури.

курњавит, -им несвр. 1. димити густим димом. — Бачише на огањ не

какве сироваке, па кад је почело да курњави, мбрао сам да бљежим напоље.

2. а. дизати прашину. — Камиони тудије курњаве по цио дан, не може

се живљет от прашине. б. дизати се (о прашини). — Велика е прашина,

па кад иду камиони, курњави за њима. 3. пушити испуштајући много

дима. — Курњаве некакав смрдљиви дуван, не види се ништа у кућу. Она

му ђеца сва курњаве и лочу. -

кусача ж (у нар. успаванци) она која је без репа, она која је куса. —

Нема вране кусаче, 1 изеле е репаче.
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кускун, кускунам исп. подрепница, подрепњак 1. каиш који се ставља

товарним животињама испод репа ради придржавања самара, подреп

- ник. — Намљести тој кобили кускун како треба, 2. фиг. погрд, улизица,

удворица, подрепаш. — Мило е велики кускун, зна та како с ким треба.

кусоња м куса животиња, животиња без репа. — Кусоњи су ђеца от

кинула реп кад је био малб штене.

кутњик м онај који је вредан, способан у домаћинству, добар домаћин.

— Čтац му е био велики кутњик, но што е боље кад му е син распикућа.

кутњица ж добра, вредна домаћица. — Стојана е била кутњица и рад

ница, да е такве није било осим Дмитре Радошеве.

кутом хип, за пса. — Куто лежи на праг и неће ни да лане.

куто (увек поновљено више пута) узвик за вабљење паса. — Кат се пас

зове да ије, виче се: куто, куто, куто.

кућа ж (поред уобичајеног значења “зграда за становање“) оделење у

кући у ком се налази огњиште. — Имали смо двије собе и кућу, па е у

вишу собу била земена фуруна, а налагала се ис куће.

кућара, кућаре ж кућица за пса. — Направили смо шарову кућару от

штица.

куцков, -öва и куцков, куцкова м хип, за пса. — Шта ли куцков шњуá

онудије?

кучеле ж мн. даске које затварају "стан“, летњу сточарску колибу, са

предње и задње стране. — Провалио е задње кучеле и побљега.

кучит се, кучим се несвр. савијати се, сагињати се. — По цио дан се

кучим да наберем шерпу боровница.

кучкосиса ж зла женска особа. — Оћерала е, кучкосиса, ђецу у свијет.

куштра ж пргава, љутита жена. — Свекер је добар, а свекрва е веља

куштра.

Л

ч

лабура ж посудица од букове коре у коју се ставља шумско воће, исп.

лазбура и лазбурак. — Набрао сам лабуру јагода, да понесем маломе

брату.

лагодит, -им несвр. чинити по вољи, угађати (некоме). — Научио е

он да му цио вијек лагоде. Сви су му лагодили, цијела фамилија и село,

али је и бн, треба му признат, свакога присвајао и помога ако е требало.

лазбура жв. лабура. — Продао сам лазбуру јагода за пет стотина динара.
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лазбурак, -рка м в. лабура. — Ђеца Рајовића граде лазбурке од букове

коре, беру у њи јагоде и продају крај пута.

лазинак, -нка м мали лаз. — Одморићемо се горе на она лазинак.

лајавица ж погрд. женска особа зла, лајава језика, брбљивица, тороку

ша. — Чува се од оне Милове лајaвице — свакога е олајала, а ни за кога

нема лијепе ријечи. Нема горега зла но имат жену лајaвицу.

лајпис, лајписа м оловка. — Изгубио сам лајпис, па немам чим писат.

лама ж в. ламба. — Покупила сам јутрос пет лама шљива.

ламандат, -андам несвр. причати којешта, брбљати. — Немб ти да

ламандаш, е си љепши.

ламба ж суд од танког лима (обично за ношење или држање, оставља

не, а не за кување) за воду, уље и сл., кофа, канта, исп. лама и лампа.

— Напунио сам три ламбе масти и оставио за зиму.

лампа ж 6. ламба. — Дали смо им лампу жита. Покупили смо двадес

лампа шљива.

ландат, лaндам несвр. халапљиво пити воду. — Што ландаш толику

воду, те да се још више пожегнеш.

лапарат, -арам несвр. пеј. много и бесмислено говорити, блебетати;

исп. лапардат. — Вазда нешто лапара, а никад ништа не каже.

лапардат, -ардам несвр. пеј. в. лапарат. — Шта ти лажеш, шта ла

пардаш!

лапур м в. лопур. — Око извора расте вељи лапур.

ларге ж мн. само у изр. да тла рг е отерати, најурити. —

Даћу ја тебе ларге, па вржи куд гој бј.

ласпаћек, -ћка ммали део неке целине, комадић. — Ка су се подијелили,

запао га еласпаћек њиве, ни по рала. Fво ти ова ласпаћек беза, па закрпи

Томе малбме гаће.

латит, -им свp. I. 1. узети брзо, муњевито, шчепати. — Лати ми,

поган, капу зглаве и побљеже. 2. украсти. — Лати ми неко синој ćекиру

испрет куће. П. - се 1. почети лутати, скитати. — Пало му нам за

ђевојке, па се латио по народу. Шта ти је, шта си се латио по народу.

2. в. дућит се — Лати се сијено, те ми потрчи да утулимо, ал не могосмо

ништа. 3. успалити се — И, бн се увелико латио, треба га женит.

лацкат, -ам несвр. в. благолажат. — Воли да лацка женама. Он вазда

лацка ониjeма из власти.

лажа ж лаж, неистина. — Изнифтио е некаку лажу, па су се наљутили

на њега.

лажав, -а, -о склон лагању, лажљив — Боже драги, како су ова данашња

ђеца лажава!
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лажат, лажем и лажем несвр. I говорити неистину, лагати. — Обећао

е да више неће лажат. Лаже чим зине. Лажеш ка пас да сам то рекла.

П. се се говорити једно другом лажи, служити се лажима у међусобним

односима, лагати се. — Вазда су се мржљели, ал су се лажали, па смо

мислили да се воле.

лажом лажов. — Е, кои си ти лажо

лажуњат, -yњам несвр. експр. лагати. — Јоко лажуња, грање не држи!

лакопаметас, -ста, -сто лакомислен, непромишљен. — Задовијек је био

лакопаметас.

лакoćен, лакоčена, лакоčено доброћудан, пријатан, који не зановета,

не извољева и сл. — Лакосенијега радника од Милорада нијесам имао.

лашње прил. лакше, боље. — Је л тилашње, мож ли попит мало варе

никč?

лашњи, -а, -ě 1. лакши. — Ја сам од Милана лáшњи пет кила, иако сам

виши од њега. 2. у повољнијем здравственом стању, здравији, крепкији.

— Јеси ли данас што гој лáшњи?

ле, леa м гвоздена осовина која спаја воденично коло с два воденична

камена. — Ако се стакне гвожђе с леа, може да се сломи вођеница.

Изр. с к и ну т се с ле а поћи рђавим путем, почети

pђаво се понашати. — Он се, куку му мајци, давно скинуо с леа, па не

ЗНá ШТа ЧИНИ.

| лебетат, -ећем несвр. 1. једва се одржавати на ногама, једва ићи због

болести или исцрпљености. — Пропао, па лебеће док бјде од кревета до

купатила. 2. трести се, дрхтати од исцрпљености. — Лебећу му ноге

кад иде.

ледит, ледим несвр. бојати се, стрепити. — Ледим од његовија кбла

ка овца од ножа и све му зборим да не вози брзо.

ледник, -ика м 1. хладан ветар. — И, како е пунуо некакав ледник,

до кости пробија. 2. хладан извор, вода. — Црни извор је испод самбга

Кома, а то е такав ледник да нико не може трећи пут изасобице прогунут

воде ш њега.

леђен, леђена м лавор. — Омива ноге у леђен.

лежак, -ăка м 1. в. лежоња. — Никат проз мбј живот нијесам био

лежак. 2. во који се не користи у раду. — Имам два вола лежака, мораћу

и продат.

лежник м одмор, одмарање, предах. — Мбрам да радим, нема ми

ЛèЖНИКа.
-

лежоња м нерадник, ленштина, исп. лежак (1). — Миљан је три мље

сеца дретвао на пругу, нека сад иду ове лежоње ка Бошко.
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лектећи прил. в. нектећи. — Ударио ме лектећи кат смо млатили

Пасуљ.

ленцун, -yна м чаршав. — Купила сам два бијела ленцуна.

летњак м једњак. — Ако га уфатим ишчупаћу му летњак.

ливер м справа, инструмент за утврђивање водоравности (односно

окомитости) неке површине, либела. — Не може се зидат без ливера.

лигавица ж клизавица. — Ђедо, не излази данас, велика е лигавица,

Пá Да Не ПанČШ. -

лигат се, -ам се несвр. клизати се. — Лигају ми се ове цревље, оћу

врат да сломим.

лија, лије жлеја. — Посадила сам три лије лука.

лијевка ж левак. — Донесите ми лијевку, да напуним боцу ракије.

лијемат, лијемам несвр. (поред добро потврђеног значења "тући, мла

тити”) много, неумерно пити. — Не лијемате, ђецо, толику воду, нећете

мöј спават.

лијеп м малтер, блато или неки други материјал којим је облепљен

зид. — Влажи низ дувар, па због тога опада лијеп.

лијепит, лијепим несвр. облепљивати, облагати, прекривати (блатом,

малтером, балегом и сл.). — Кошаре смо лијепили баљегбм.

лијес м заједничко име за дрвене алатке за сакупљање сена, виле и

грабуље. — Донесите от куће она лијес, треба ово сијено да се пласти.

лијечак, -чка м непром, у прилошкој служби: мало, врло мало, малчице

(као за лек, као лека ради). — Даде милијечак љеба и ојде.

лила, лиле ж назив одмила за бабу или стару жену уопште. — На

Божић сам вазда одио код лиле.

лима ж турпија за оштрење разног алата. — Излизала ми се лима,

па немам чим надстрит нож.

липсом тром, неспособан, непредузимљив човек. — Ономе липсу није

ни требала породица, треба ђецу држат, а бн није ни за какав рад.

лисника ж посечена лисната грана. — Ако латим ову лиснику, свога

ћу те исфрангијат.

лисом лукав човек. — Боље е бит и лисо нб липсо.

листобек, листоčека м парцела на којој се секу лиснате гране. — За

школовање ђеце нијесам продао ни листосек дубраве.

листра ж висока, стрма стена, литица. — Немб ђеца да се примичу

листpи да се на посатиру.
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лит ж једна страна куће или друге грађевине. — Ако пуне вљетар може

лако обалит ову лит, ово ти је ка вранин мозак док се гој не избетонирају

стубови.

литат, лита несвр. о говедима I. 1. избацивати жидак измет. — Ова

крава цијели дан лита. 2. прљати житким изметом. — Шаруља елитала

и себе и теле. П. — се 1. в. литат (I, 1). — Ено се она крава лита по

обору. 2. прљати се житком балегом. — Жујка се лита, па морам да јбј

омивам виме.

лито м в. литоња. — То е један обични лито, поред њега би стопут

погинуо.

_ литоња м јадна, бедна, плашљива мушка особа, слабић, исп. лито. —

Он је велики литоња — бои се и своč ćенке. Чуем да су синој испребијали

онога Јововбга литоњу.

литро с литар. — Ова шерпа фата једно литро.

лöга, логе ж повучена, несигурна особа. — У ову логу Милана нема

Нада.

лозар, -ăра м врста биљке пузавице. — Проз поток има доста лозара,

пушти козе нека ију.

локаџија м онај ко неумерено пије алкохол, пијаница, исп. локмаџија.

— Пуна е кафана локаџија.

локмаџија м в. локаџија. — Ћирко ти је велики локмаџија.

лом, лома (мн. ломови) 1. гомила посеченог дрвећа које се пали да би се

побољшао квалитет земљишта. — Начињели смо ломове да и запалимо

прије зиме. 2. место где је паљено то дрвеће. — Одјавио е овце у ломове

више куће.

лóња, лоњеж у бројаници у игри коза, прстена: Шута-мала, шута-веља,

| шута-лоња, машалоња, 1 кулуз — изеде купус.

лопарица ж лопатица. — Да ми ту лопарицу да успем брашно у врећу.

лопур м зељаста биљка великих листова, расте на влажним местима,

исп. лапур. — Највише волим колоботњи љеб кат се умијеси и тури на

плочу, па се покрије лопуром и нагрне жаром и пепелом — кад га извадиш,

а бн се жути, очима да га изијеш.

лотиња ж задах од устајале прљавштине, нечистоће, таква прљав

штина, нечистоћа, запуштеност; исп. алотиња и улотиња. — Вала ме

ударилотиња кад уљего у кућу. Кат се примакне, од њега удара лотиња.

Не купа се, па заудара на лотињу. -

луб м спољашњи омотач дрвета, кора, која се користи за покривање

кућа, станова и сл. — Одери још два-три луба, биће доста да покријемо

СТáН.
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лубина ж 1. део животињског тела који обухвата грудну дупљу. —

Закласмо гаљу и подијелисмо месо на два дијела — мене дадоше лубину.

2. заклана и одрана животиња без изнутрице, главе и доњих делова ногу.

— Лубину сушимо, а дрбб, главу, џигерице, срце, бубреге и паче турамо у

затоп. 3. снажна, развијена мушка особа. — Мирко ће бит лубина љуцка.

4. храбар, честит, добар човек, људина. — Милоња е био лубина љуцка

— и јунак, и чоек, и паметар, и шта гој бј.

лубодер, лубодера м 1. онај који скида луб (в.) с дрвета. — Бљеу ми

лубодери огулили двије најљепше јеле. 2. развијен и снажан планинац.

— А, колики су ови лубодери горњоселски!

луг“ мливада покрај воде — Ове године ти је луг добро родио.

луг“ м цеђ — то ће у луг најбоље да се опере.

, лужит, лужим несвр. кувати цеђ — Отишле су жене на поток и понијеле

казан да луже док је лијепо вријеме.

лукавешан, -шна, -шно помало, донекле лукав — Нијесам знао да бн

умије понекад бит и лукавешан.

луковит, -им несвр. 1. бити, тући. — Крава Петрова лукови сваки дан

оне краве Радоњине. II. - се бити се, тући се. — Аи, што се она говеда

лукове!

лула ж (поред добро потврђених значења: “направа за пушење” и “цев

на казану за печење ракије”) погрд, велики нос. — Откини ми ову лулу

носа ако није овако.

лулаш м погрд, човек великог носа, носоња. — Што е долазио лулаш

јутрос кот тебе?

лулеша ж погрд. женска особа која пуши. — Jбрга е права лулеша, пуши

ка Турчин.

лунтор м ленштина, нерадник, исп. лутор. — Онбе један обични

лунтор.

луња, луње ж подмукла особа. — Нико не зна која е то луња.

лупеж, лупежа м крадљивац, лопов. — Милић је био чувени лупеж, крао

e све от кокошака, па до коња и волбвá.

лупежање с крађа, лоповлук. — Чим пане нбј, иду у лупежање по туђија

воћака.

лупежат, -ежам красти. — Вољели су да лупежају, нб сад су се, изгледа,

мало смирили и опаметили.

лупештво с крађа, лоповлук. — Због лупештва су га и шибљикали, но

није помагало.

лутор м в. лунтор. — Шта јој шће да се уда за онога лутора!
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луфтер м бадаваџија, беспосличар, готован. — Ја радим, па имам,

нијесам луфтер ка ти. -

луфтират, -ирам несвр. готовански, олако живети, беспосличарити. —

Ја сам вљечито радио и теглио, нијесам луфтирао ка ти.

лучац, -чца м 1. дрвени обруч око врата овна, овце, на којем виси

звоно. — Промијени та лучац, изгубиће ти ован чактар. 2. дрвени лук на

колевци више главе детета. — Дијете се фата за лучац, и оће да се дигне.

лучит, лучим несвр. раздвајати стоку разних власника или малу од

велике. — Чобани луче овце, оте да и јаве своијема кућама.

Љ

љеваина, -ине жв љеваица. — Љепше пише љеваинбмно десном руком.

љеваица ж лева рука, левица, исп. Љеваина и љевајка. — Мога е ље

ваицом погодит каменом ка испушке.

љевајка ж в љеваица. — Зоран пише подједнако љевајкбм ка десном

руком.

љемежђе с зб. им. од љемез. — Тата е отиша у гору да посијече љемежђе.

љемез м мотка којом се учвршћује стог да ветар не разноси сено или

сламу. — Ако не туриш љемезе, врагосаће ти вљетар сијено.

љемезат, -езам несвр. П. јако тући, млатити, лемати. — Љемезам

га и дан и ној, ал не помаже. П. - се тући један другог, млатити се,

лемати се. — Оне се будале сваки дан љемезају.

љига ж љигава, бескарактерна особа. — Пушти га, то е једна обична

љига.

љосак, љбска м општи громогласан, необуздан смех. — Кад ја ово

исприча, стаде љбсак мобара.

љöском неозбиљан човек. — Јеси ли видио ђе онога љоска Миловога?

љоштит, -им свр. (некога) погодити инфарктом, усмртити. — Кад би

те срце љоштило, не би била никаква штета. Изр. срце те љ ош

т и ло дабогда умро. — Срце те, дабогда, љоштило!

љуга ж долиница. — Медњик је онђе поред оне љуге.

љуђерина ж 1. снажан, крупан човек. — Е богме е љуђерина и на очи

и уљуђе. 2. добар, честит човек. — Радоe e био љуђерина, па га е и

књаз призивао.

љузга ж особа која љуЗгета, прича којешта, што не приличи. — Оно

e jедна обична љузга и не треба му бит друг.
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љузгетат, -етам несвр. говорити којешта, што не приличи, баљезгати.

— Дошло ту па љузгета, а да има што у главу радило би нешто ка други

љуђи, не би блејало по народу.

љук узвик за терање, гоњење телета (обично да не смета док се крава

музе). — Теле бљежи кад му викнеш љук.

љука ж рачваст, у земљу пободен дрвени стуб за везивање и држање

телета да не прилази крави за време муже. — Тури сад теле у љуку,

одојило е.

љукат, -ам несвр. 1. a. говорити телету љук, терајући га од краве,

да не смета за време муже. — Џабе га љукаш, не чуете оно, б. ударати

теле љукачем по њушци терајући га од краве, да не смета за време му

аже. — Љукала сам га док му е отекла ћуша, ал не помаже. 2. a. тући,

млатити, ударати (некога). — Марка љука ко стигне, ал џабе — бн не

може да мируе. б. одбијати некога од себе. — Оно Бојово дијете свако

љука от себе.

љукач, -ăча м 1. штап којим се за време муже тера теле од краве. —

Љукач је дрво дугачко око по метра и дебело ка оклагија. Њиме домаћица

љука теле док музе краву. Нема муже без љукача. 2. мотка, батина. —

Радован не би насртао на свакога кад би га неко једном дочекао љукачем.

љукнут, -нем свр. 1. а. рећи телету љук терајући га од краве за

време муже. — Љукни, јадна, то теле, нијеси нијема б. ударити теле

љукачем по њушци да не смета за време муже. — Можеш ти теле цио дан

љукат устима — оно не чуе докле га не љукнеш љукачем. 2. а. ударити

некога по носу, лицу. — Марко се спрдао Васу све док га бн није љукнуо

пред љуђима. б. одбити некога од себе. — Ја сам Јока давно љукнуо от

себе, в. шаљ одбити мало дете од дојења. — Љукнула га е мајка, па се

због тога ускосио.

љуцкат, -ăм несвр. пљускајући избацивати воду. — Љуцкају цио дан,

а не могу да пресуше фир.

љуцкотина ж1. а. ваљан, честит, поштен човек. — Најстари Радунов

син испаде љуцкотина. б. честитост, поштење, особине које одликују

љуцкотину. — Код њега има доста љуцкотине. На очи мали и употен, а

пун љуцкотине. 2. погрд. лош човек. — Дошло вријеме да се пита она

Милованова љуцкотина из општине.

љуцнут, -нем свр. 1. пљуснувши избацити воду. — Љуцни ту воду иш

чаше. 2. фиг. подмитивши дати некоме нешто. — Изгледа му е влас

нешто љуцнула, па ју зато фали.

љуштанице ж мн. в. гребанице. — Ја млого волим љуштанице.

љуштит, -им свр. 1. јако ударити. — Љуштио га е шаком право по

носу. 2. јако пљуснути (о киши). — Љушти киша, а ја без огртача, па

сам покиса до голе коже. 3. јако потећи, шикнути (крв). — Љуштила му

одједном крв на нбс, једва му е љекар зауставио.
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М

ма узвик за означавање неке брзе радње, брзог кретања, јуриша. — Крену

ја да га уфатим, но бн — ма! — побљеже ка муња небеска.

мáаж штап, палица којом се у игри клиса одбацује клис, машка. —

Начинио сам нови клис и мау, дођите да играмо.

магом 1. хип од магарац. — Ајде, маго, мрдни, шта си запео. 2. хип.

од мачак. — Мац, маго, мац, оди да ти дам да ијеш. Маго неће да лови,

научио е на готово.

магpива ж врста крушке опорог укуса, оскоруша. — Поред Дрцке расту

магриве.

- маија ж 1. особа чудног и необичног изгледа, страшило, чудовиште. —

Онакве маије нијесам гледао. 2. досетљива, домишљата особа; вешта,

спретна, способна особа. — Она се маија одма доčети шта ти ој, не можеш

га преварит. Оној маћи не може ништа да промакне, види и што не види.

Цркли смо о смија оној маћи, нема чељадета у село што га не умије

преставит.

мајат, маем несвр. махати. — Ено ти Вуко мае руком, зове те да

Идете у бабушке.

мајц узвик којим се дозивају мачке, исп. мис. — Мајц, мајц — оди да

ти дам варенике.

мајчара ж дете привржено мајци. — Тата ме звао мајчара, зато што

сам вазда одио за мајкбм.

макарит, -им несвр. ометати остварење нечега, супротстављати се

нечему. — Не макари ни посâ. Што бн рече, ни књаз му не макари.

маква ж речни рукавац или речица која извесно време тече упоредо с

реком у коју ће се улити. — У ову макву долазе веље рибе из Лима.

макиња, макиње ж шиваћа машина. — Милева е још прије рата имала

макињу.

малина ж 1. мањи број неке целине. — Из Баната се малина врнула

— нико не бљежи од добра. 2. мали број људи. — Малина данас могу да

живе от плате, поготову ко школуе ђецу.

малит, -им несвр. I чинити мањим, смањивати, умањивати. — Не

узима то, јадан, не мали ђеци. П. - се постајати мањи, смањивати се.

— Мали се народ иссела, млади уче школе и иду, а стари умиру.

малукан, -ăна м светина, руља. — Мене се не тиче шта малукан прича,

образ ми је чис.

манут, -нем свр. брзо отићи. — Немаше га кот куће, некуд је мануо.
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- марифет, марифетам обичај, навика — Има лијеп марифет да свако

вече уочи лијегања омије ноге.

мармулада, -адеж мармелада. — Добро смо се најели љеба и мармуладе.

масаница ж (поред добро потврђеног значења “попара добро зачињена

кајмаком или другом масноћом“) јело које се прави пржењем уситњеног

кукурузног хлеба на масти. — За ручак смо јели масанице.

маслаисат, -ишем несвр. 1. мазати, премазивати нечим ради пости

зања сјаја. — Чиме си то маслаисао те ти тако цкли? 2. фиг. лагати,

обмањивати, лепо причати да би се изгладила нека неугодна ситуација.

— Умије та добро да маслаише. Били су љути на њега, но бн лијепо

маслаише, па су га сад опет прибрали.

матраљ, -ăља м омања мотка, батина. — Требала си га матраљем по

носу, па би пазио шта прича.

матуф, матуфа м исхлапео, сенилан човек. — Нијесам ја још матуф,

иако ми је осамдесет година.

мафија ж 1. олош, багра. — Све ће ти то покрас мафија. 2. лоша, рђава

особа. — Оно јбе чоека једна обична мафија, а она е добра жена, но нема

кога дворет.

мац узвик којим се терају мачке. — Мац, ђаво те однио, бљежи ми с

кревета!

маца ж тешки гвоздени чекић. — Три мљесеца сам ја на пругу био

мацом по дванас сати на дан док су ми бубрези опали.

мацињак м в мачињак. — Ништа ми није гадније от пасињака и

мацињака.

мачињак м мачји измет, исп. мацињак. — Пуна е пшеница мачињака.

мачуга ж мочуга, штап. — Иде на мачугу. Изр. вулг. д и ј а ла

ч у г у на м а ч у г у 6. алачуга.

машалбња, -лбњеж у бројаници у игри коза, прстена: Шута-мала, шута

веља, 1 шута-лоња, машалбња, 1 кулуз — изеде купус.

машина, машине ж шибица, кутија шибица. — Што фршкате, ђецо, те

машине? Нећемо сутра имат чим уждит лампу.

машит се, машим се свр. узјахати, појахати (коња, магарца). — Маши

се на коња, па свуј јаши до у катун. Изр, ма ш и т се за врат (не

к о ме ) малтретирати, кињити (некога), искориштавати (некога).

— Машио се бн поштенијема љуђима за врат, но нете га дуго трпљет.

машња, машње ж машна. — Привеже машњу и упрти тāшњу, па никога

не види.

маштрафит, -им несвр. лагати. — Марко маштрафи чим зине.
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маштроњат, -ам несвр. обмањивати лепим речима, ласкајући. — Не

знам ја маштрбњат ка ти. -

мам маховина; исп. машина. — Некаква стара буква, сву е спопао ма.

машина ж 1. в. ма. — Која е машина по овоме дрвету. 2. фиг. пеј, коса.

— Вас је зараста у некакву машину.

медница ж врста ране, слатке шљиве. — Ове године ми га немају ни

меднице ни дебелице.

медњик, -ика м међаш. — Јасно се виде медњици што су ни још ђедови

Поставили.

међудњевица ж дани између двадесетосмог августа и двадесетпрвог

септембра, између Велике и Мале Госпође, Госпоине. — Не клима гла

вом ка коњ у међудњевицу!

мезга, мезге ж в. мезгра. — Мезге има до Преображења, а по Преобра

жењу не мош кору отпучит о дрвета.

мезгат, мезгам несвр. 1. полако говорити, отезати у говору. — Како

оно мезга кад збори. 2. причати којешта, баљезгати. — Шта мезгаш

поваздан, умукни! 3. полако јести. — Ије полако, мезга два сата докле

руча.

мезгра, мезгре ж сочни слој између коре и дрвета; исп. мезга. — Кад

је био Швабо у Васевиће, јели смо мезгру.

мејо м хип. од медвед. — Бљеше мејо синој отреса ону крушку порет

потока.

мекофук м храна која је мека (обично хлеб). — Немам зуба, па ми да

тога мекофука да поијем.

мелемник м онај који помаже, који теши, саосећа, који олакшава, уб

лажава (душевне патње, осећања и сл.). — Божина Ђолев је био мелемник,

свакоме да учини и свакога да сажали.

менђуша ж (обично у мн.) минђуша, наушница. — Никад нијесам

вољела да носим менђуше.

мерат, -ам свр. 1. гњечити чинећи меким. — Fво мерам ову гњилу да

начиним црепуљу. 2. тући, бити, млатити.“ — Смири се, мали, да те

ја не мерам. Мерам га сваки дан, ал ништа не помаже.

метат, меће I. севати (о муњи). — Меће свијећа, оће киша. П. - се

надметати се бацајући камена с рамена. — Момчад се мећу горе на

равнину.

материз, метеризам (поред добро потврђеног значења “утврђење, ша

нац, ров") храбар човек, храбар, добар ратник. — Лелемене, Голубе,

тврди материзу свуј и на свако мљесто проз све ратове и бојеве
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метнут, -нем свp. I. 1. блеснути, севнути (о муњи). — Метну свијећа

и загрмље, а коњ ми се страви, па ме умало сатpије. 2. брзо, муњевито

појурити, јурнути. — Кад запуцаше на њега, метну ка свијећа, те га ниђе

не дофати ни по длаци, 3. проћи јурећи, пројурити. — Метнуо поред

мене ка муња с небеса. П. - се бацити се, хитнути се (каменом). — Ка

се Миливое метну, свијема га отпрве пребачи.

мећа меће ж сплaчина, помије. — Крмад се не могу угоит мећом.

мецкат, -ам несвр. 1. масирати (некога) стежући, гњечећи. — Ђера

ме да га мецкам кад га гој боле леђа. 2. тући, млатити. — Често га

отац мецка, нб оно опет у андaврљ.

мечат, мечим несвр. пуштати глас мее (о кози). — Козе су мечале

ГЛaДНe.

мечкоња м јако развијен и снажан човек. — Она мечкоња опувао сво

оно печење што е претекло.

меши речца по свој прилици, вероватно. — Он се, меши, врнуо из

Биограда.

мива, мивеж в. милетка. — Не могу да живим он оне миве Мијаилове.

мивет, мивети ж в. милетка. — Онакве поганске мивети још нијесам

Гледао.

мида ж зла, пакосна жена. — Нема куд дојка кући од оне миде.

мила, миле ж име крави од мила. — Мила и милуља су орале боље нб

волови.

милет, милети жрђава, зла особа. — Велика е милет оно дијете Мила

ново,

- милетисат (се), -ишем (се) несвр. додворавати се, улагивати се, улизи

вати се. — Не милетиши ту поваздан. Немо се милетисат.

милетка ж рђава, зла женска особа; исп. мива и мивет. — Роса е права

милетка. -

милетлук, милетлука м претварање ради улагивања, ради додворавања.

— Остави се ти твоија милетлука!

милбка ж име овци од мила. — Пр, в. под жуја.

милокрван, -вна, -вно пријатне нарави, мио, драг. — Сестра му е

милокрвна, а бн је, богме, доста одбашан. Слобо е милокрван, привио би

га ка мелем на рану.

милуља ж име крави. — Пр. в. пoд мила.

минац, -нца м пас ситне расе. — Волио би да набавим једнога минца

ка она кума-Милов.
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минчад и минчад ж зб. им. од минче — Вазда им око куће лају

Некаква минчад. Што те Ви, ако Бога занате, Талика МИНЧад!

минче, минчета с (супл. мн. минчад) пас ситне расе. — Да не побљего

у кућу, изеде ме оно минче.

миб в. мајц. — МИć, миč, маца, оди у крило.

митрољез, -ěза м митраљез. — Вуксан је кат се заратило донио митро
љез.

мишињак м мишији измет. — Пуна е вођеница мишињака.

мишињи, -а, -ě мишији. — Да се зарати, они би се сакрили у мишињу

рупу, а поштени народ би крв лио.

младина, младине ж 1. младост, младо доба. — Куку за његовбм

младином! Најцрње е што његова младина гњије под земљом, а живи

те живљет. 2. омладина, млади. — Младина оће свое, а ми смо стари

заборавили да смо били млади. Младина се бори, а ђе ће страно у стару

гузицу.

младунче, младунчета с јагње које се касно, тек у пролеће роди. — Ово

су младунче разрабила ђеца.

младуњикав, -a, -o 1. младолик. — Има она барем педесет година, али

је некако младуњикава па изгледа ка ђевојка. 2. (само ж. p.) која се

касно ојагњила (о овци). — Та е овца младуњикава, ево јој га младунче.

млатарат, -арам несвр. (поред добро потврђеног значења “живо, брзо

покретати нешто тамо-амо.”) 1. учестано лупати, ударати. — Шта ти то

млатара позади кбла, да ти се није откачио ауспух? 2. говорити бесми

слице, лупетати, блебетати. — Ђиро кат се напије не зна куд му ријечи

иду, но свашта млатара.

млатнут, -нем свр. 1. млатећи одвојити мало зрневља из класја. —

Млатни мало пшенице, да понесем у вођеницу. 2. треснути, лупити,

распалити (некога, нешто). — Млатни га по носу, па те неће задијеват.

млатуњат, -yњам несвр. причати којешта, брбљати, блебетати. —

Не млатуња свашта, но реци нешто паметно.

млетак, -тка, —тко 1. танак (о тканини). — Та ти е штоф млого млетак.

2. фиг. који је без неких већих моралних квалитета, без врлина. — То

е млетко чељаде.

, млијеко с укисељено, кисело млеко. — Ја више волим варенику но мли

јеко.

млијечница ж каша од кукурузног, ређе пшеничног, брашна, кувана

“на варенику“. — Ђеца су ми вољела млијечницу.

мљáт, млим несвр. мислити, исп мњат. — Ја млим да се веј вратио

из Биограда. Ти си мљао да те нијесам видио.
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мњат, мним несвр. мислити; исп. мљат. — Кате види, бн ће мњат да

ce HéШТО ДесиЛО.

мобиље с покућство. — Имао е велико мобиље, но му у рат све пропаде.

мојски прил. на мој начин, како ја знам. — Ако те ја мојски ударим,

неј се дизат. Ја ћу ти ово урадит по мојски, ти знаш мене, ја што радим,

мбра бит како веља.

момчеце, -ета с дем, и хип, од момче. — То бљеше добро и паметно

момчеце.

мосур м траг на телу од ударца прутом, бичем и сл. — Јако сам га

исфискао фрбоваком и начинио му мосурове по ногама.

мотавило с дрво на које се намотава пређа. — Отиди код Јеле, те ми

донеси мотавило да намотам пређу.

мотрит, мотрим несвр. нишанити (пушком); исп. смотрит. — Џабе

матриш, далеко е, неј га погодит.

мравињак м мрав. — Уљегли мравињаци у кућу, не знам шта да чиним

Ш њима.

мравињача ж мравињак. — Бљеше међед раскопао све мравињаче по

Лаза.

мрака ж сићушна особа (обично дете). — Како пуштише двије мраке

саме поред воде да им се потопе

мрамор м камен на месту нечије погибије; надгробни камен. — И

сад стои мрамор ђе с погинуо. У планину само борје, 1 по Полимљу све

мрамбрje.

мрачица ж дем. од мрака. — Како остављаш оволику мрачицу саму кот

куће!

мрга ж веома крупна особа. — Чоек јој бљеше једна мpга, не би на ова

врата уљега.

мрдит се, -им се несвр. 1. набирати обрве, мрштити се. — Мрди се

чим види млијеко. 2. Љутити се. — Јоко се нешто мрди на мене, не знам

шта му е.

мрзан, мрзана м онај који се не воли, којег мрзе, који је омражен. —

Čста кућа на мрзана.

мфка, мрке ж крава мрке боје и име таквој крави, исп. мркуља. —

Кравама мрке боје даéмо имена мрка и мркуља.

- мpкало с време кад се мркају, паре овце. — Липса ми ован у мpкало,

па ми осташе овце немpкане.

мркнут, -не свр. безл. помрачити се, изгубити (о свести). — Ударио

га у главу, па му е мркла свијес.
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мркоња м во мрке длаке и име таквом волу — Жујоња и мркоња ору

од друге године. -

мркуља ж деф и пр. в. пoд мрка.

мрснут, -нем свр. нагло отићи, изгубити се из вида, нестати. —

Мрсну ми некуд крава, боим се отис ће у нечи коломбоћ.

мртав, —тва, -тво лењ. — Благота е јак ка међед, али некако мртав.

мртац, мрца м мртвац — Мртац се двори и дан и ној, Ђе е мртац у

кућу, врата се не затварају.

мртва, мртве ж в мртвица (3). — Три сата чекасмо док ни мртва

Миланова не донесе да нешто изијемо. - - -

мртвик, -ика м лења мушка особа. — Онаквога мртвика још не виђо.

мртвило с 1. лења особа. — Оно мртвило лежи по цијели дан, ништа не

ради. 2. лењост, тромост, поспаност. — Уфатило ме некакво мртвило,

сâмо би спавао.

мртвица ж 1. слој тврде, неплодне земље испод обрадивог слоја. —

Немб орат дубоко, извадићеш мртвицу. 2. вода која не отиче, устајала

вода. — Поред ријеке бљеше некаква мртвица пуна жабокречине. 3. лења

женска особа. — Жена му е, богме, веља мртвица.

мртвуља ж в мртвица (3). — Боже мили, каква е мртвуља Милова —

вуче се по кући ка пометина.

мртољит, -им несвр. тихо и неразговетно говорити, мрмљати. —

Неке јаде мртољи, а неће гласно да каже шта му е.

мрцинит, -им несвр. I споро, трoмо радити, гњавити. —Не мрцини

то, но пушти да ти ми опрашимо. Не мрцини то цио дан, но да да ти

то урадим за пет минута. П. - се липсавати. — Мрцине му се овце у

прољеће, слабо и је изимио.

мрча, мрче ж в. јада. — Она кума-Миланова мрча ништа не чини, нб

и дан и нбј кука за братом.

мрчавина ж црни, тмурни облаци, црњавина. — Велика е мрчавина

од Лисе, па се боим града.

мрчан, мрчана м в. јадо. — Ђути, мрчане, да те неко не чуe.

мрчат, мpчи несвр. безл. мрачити се, мркнути, губити (о свести). —

Не могу да стоим на сунце, е ми мрчи свијес.

мрченик ме јадо. — Она Бојов мрченик изгуби здравље у војску.

мрченица ж в. јада. — Шта ћу, мрченица, без иђе икога!

мрчит, -им несвр. 1. в. јадит. — Мрчили су по цио дан за кило љеба.

Старчеви га не мрче и не држе стоку, а млади бјдоше. 2. чинити јадним

128



Из лексике Васојевића 247

несрећним, ојађивати. — Мрче ме јади, те ми није до живота. Та е

професор опасен, па мрчи ђаке сваке године.

мpчка ж в. јада. —Што поара компијере, мpчка моја, настрадала си

дöвече од оца.

мpчка ж в. јатка. — Шта доживље мрчка, да испрати јединика сина!

мрчком в јадо. — Што си одио на Миљкине црешње, казала те тати,

мрчко црни, немаш га куд ка кући.

мрчом в јадо. — Кут си кренуо, мрчо, врни се ка кући, да не цркнеш

од зиме. Сави се, мрчо, узми књигу па учи, е ћеш остат у ове прљаге да

се мучиш каја. Шта ће да ради сад она мрчо без икога свога!

мpчов, -ова и мрчов, мрчова м в јадо. — Не дира то, мpчове! Ако те

уфате нагрдан ћеш се врнут ка кући!

мрчуља ж в. јада. — Викао сам јој да не иде на воду по ноћи, а она,

мрчуља, не слуша.

мрштат, мрштим свр. бити слабуњав, не осећати се добро. — Дијете е

два-три дана мрштало, а онда му е одједнбм мркла свијес и од јуче није

дошло себе.

муанат, муаната, муанато 1. ћудљив, напрасит, плаховит, пргав. —

Мићо е задовијек био муанат и никад нијеси знао шта те може од њега

снај. 2. ћудљив, јогунaст (о домаћим животињама). — Шароња е муанат,

не примичи му се.

мудра ж бистра али лукава женска особа. — Мара е веља мудра.

мудрет, мудрим несвр. 1. правити се мудрим, мудровати. — Откад

га знам, вазда е мудрио. 2. држати се смерно, ћутке за време свадбе

(о млади). — Код нас је обичај да невљеста кад ју доведу мудри док се

пресвадбуе. Раније бљеше обичај да млада мудри.

мудрина, -ине ж лукавство, довитљивост, препреденост. — Пушти она

њене мудрине, па ко ју не зна, мисли — ето само таква жена.

музикат, -икам несвр. свирати. — Драгутин Милошев фино музика, да

није њега, не би ни имао ко свират по ćедника.

мујакат, -акам несвр. I промицати; исп. мујкат. — Нешто мујака проз

гору, П. - се смуцати се. — Не мујака се тудије, но нешто ради.

мујакнут, -нем свр. брзо проћи, промаћи; исп, мујнут. — Шта оно

мујакну преко лазинка?

мујкат, -ам несвр. в. мујакат. — Неко мујка од букве до букве.

мујнут, -нем свр. в. мујакнут. — Нешто мујну преко онога лазинка.

муклогрла ж женска особа која мукло говори, која има мукао глас. —

Не могу слушат ону муклогрлу ђе по цијели дан зове и дозива чобане.
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муклогрлат, -рлам несвр. дозивати, тражити нешто, жалити се и

сл. плачљивим, муклим, неразговетним гласом. — Не муклогрла, дијете,

ваздан.

мулина, -ине ж врста меког камена; исп. мулиновац. — Изгубио сам

сунђер и мулину, па ме избио учитељ.

мулиновац, -вца м в. мулина. — За вријеме рата нијесмо имали креде,

па смо писали мулиновцем по табљи.

мураш м назив одмила за мушко дете (често у шали); исп. мyро (2) и

муроња (2). — Богме ћеш ми га, мурашу, платит!

муром 1. в. муроња (1). — 2. в. мураш. — Помакни се, муро, да те не

посијечем. -

муроња м 1. во мрке длаке и име таквом волу, исп. мyро (1). — 2. в.

мураш. — Кут си то кренуо, муроња?

мубе, -ета с шаљ магаре. — Што ли је мусе окебесило уши, нешто е

невесело.

мутивук м особа која мути, смутљивац. — Дође она мутивук, па ни

смути село.

мучњак м сандук у којем се чува брашно. — Мучњак ти је давњи,

начини нови.

мушема, мушеме ж кеса у којој се држи дуван, дуванкеса. — Да ту

мушему да запалимо по једну.

Н

набасмарит, -арим свp. изружити, испсовати. — Она ме кучка наба

смарила ни криву ни дужну.

набигуз м онај који воли да једе и пије мукте, мукташ, готован, исп.

набигузица. — Мбра да рани онолике набигузе, а ниједно неће да му

помогнč.

набигузица ж в. набигуз. — Ко ће најес онолике набигузице, појели би

Војводину. *

набијат, -ијам несвр. 1. обилато јести, ждерати. — Набија, па ћути!

П. — се наједати се, преједати се. — Не раде ништа, но се набијају ка

Коњи и леже.

набит, набијем свp. I. (гузицу) напунити (гузицу) храном, најести се.

— Добро сте набили гузицу, па сад узмите косе да још ово докосите, II.

„“ се најести се, прејести се. — Набио си се, па сад можеш причат.

набоћат, -оћа надоћи, нарасти. — Набоћало тијесто, немо да ти пре

кипи.
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- набрбћит се, -бћим се свp. I. cпремити се за тучу (о говедима). — Ова

се во набрбnио, оће да се бије. 2. намрштити се, намргодити се. — и,

како се Мишо наброћио!

набучит, -учим свp. I. пробушити оштрим предметом. — Набучио

сам на нешто гумени опанак, са ће ту да ми улази вода. П. - се набости

се. — Немб се набучит на та шпар.

навадит, -им свр, залити, натопити водом, исп. наплавити. — Прије

три дана сам навадио коломбоћ, но се опет увија.

навācāт, -ам свр. надоносити, надодавати. — Доброме зидару не могу

три аргата навасат малтера.

наведен, наведена, наведено чудан, на своју руку. — Немб га дират,

мало е наведен.

наведен-делија м чудак, особењак. — Задовијек је био наведен-делија.

навес, наведем свp. I. 1. накривити, накренути. — Пуну вљетрина,

па ми наведе сијено. 2. попити, понапити се. — Мало бљеше навео. II.

се се накривити се, накренути се. — Оно се сијено навело, па га мбрам

подувријет.

навидат, -идам свр. 1. заврнути, зашрафити. — Навида ту ручку на

машину. 2. наговорити, подговорити, потпалити (некога). — Видим ја

да те неко навидао.

- навидоко прил. јавно, пред светом. — Навидоко га добро пази, а ка су

сами они знаду.

навиђет, навидим несвр. осећати и показивати нетрпељивост, мрж

ну (према некоме), причињавати непријатности, тешкоће (некоме). —

Навиди бн мене још одавно.

нависоко прил. у изр. гледат (држат с е) на в и с око бити

уображен, држати се на висини. — Добра ђевојка, али гледа нависоко.

Сви се они држе нависоко.

навитлит, -им свр. 1. в. натовитлит (1). — Мога е Радисав Пешов

навитлит и убит чоека на дан ода. 2. в. увитлит. — Навитли Пуно

љеваином и погоди Милутина каменом увр главе.

навишица ж узвишица, узвишење, узбрдица. — Уморио сам се док изидо

уз ову навишицу.

наводит, -öдим несвр. I. 1. кривити, искривљавати. — Не наводи

то сијено, но га мало исправи — ђени како се ђене. 2. nити алкохолна

пића. — Ти, можда, попијеш једну-двије, а бн — наводили наводи. II. -

се кривити се, искривљавати се. — Наводи ми се сијено, преврнуће се.

навбјштит, -бјштим свр. кренути некуда у гомили или колони. — Куд

је навојштио онолики народ? -
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наврамит, -амим свp. I. навадити, навикнути некога на нешто. —

Наврамила сам га на ракију, па ми се не миче искуће. П. - се навадити

се, навикнути се на нешто. — Наврамио се на ракију, па долази сваки

дан.

навргнут, -нем свр. 1, најести. — Вала ме стрина данас добро навргла.

II. - се најести се. — Има ти овђе да се добро навргнеш. Навргнути се

они качамака и сира, па бјду опет у гору.

навpзат се, -ржем се свр. налутати се, наскитати се. — Наврзасмо се

цио дан по Андријевици.

наврљит, -pљим свр. погледати укриво, устрану. — Кут си наврљио,

што не гледаш у мене!

навpндат, -pндам свр. 1. набацити, навалити. — Наврндао сам двије

веље главње на огањ, не може се утулит до сутра, 2. насложити. —

Наврндао сам вељи дрвљаник испрет куће, имаћу дрва до Ђурђевадне.

навћи ж мн. дрвена посуда у којој се меси хлеб, наћве — Три мљесеца

су ми биле суве навћи.

нагергит (се), -ергим (се) свр. поћи, кренути у гомили. — Кут су оно

нагергили Станишићи? Данас је слава, па су се нагергили от куће до

куће.

наглавак, -вка м врста плетене вунене чарапе која покрива стопало

до глежња; исп. назубак. — Обу наглавке, данас је цикoвина.

нагргљат, -ргљам свp. I. навалити, нагрнути. — Нагргљао народ у

продавнице, граби док опет све не поскупља. ПI. - се напунити се, ис

пунити се (људима у гомили, гужви). — Нагргљала се пуна продавница

народа, не може се уљеј.

- нагрдан, -дна, -дно унакажен, нагрђен. — Долазили су они у Васевиће,

но су се нагрдни врћали.

нагрдњат, -ам свр, добро, обилато родити. — Шљиве нагрбњале, ако

се одржи и пола — биће доста.

нáгрт, нагртам друго окопавање (кукуруза, кромпира, пасуља и сл.). —

Нагрт је млого лакши но прашидба.

нагртат, -рћем несвр. окопавати по други пут (кукуруз, кромпир, па

суљ и сл.). — Цио дан смо кума-Милану нагртали компијере.

нагузачке прил. у седећем ставу померајући стражњицу (напред или

назад) и служећи се при томе ногама. — Марта е до треће године одила

нагузечке. -

нагуџат се, -уџам се свр. наиграти се гуџе. — Доста сте се нагуџали,

виђите сад ђе ви је стока.
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над м нада, вера, поуздање у некога. — Вазда сам у њега имао над

и богами ме никад није изневљерио. На тога чоека не мож имат нада

низашто на свијет бијели.

нада ж гвожђе за клепање излизаног гвозденог оруђа. — Понеси некакве

старе гвоздије за наду.

надавак, -вка м оно што је на нешто накнадно дограђено, додато,

што је на нечему накнадно израсло, исп. придавак. — Кућа им је била

тијесна, па су начињели надавак уз њу са двије собе. Гле колик је надавак

израста на ова компијер.

надиндат се, -индам се свр. наспавати се. — Надиндао се и сад може

да пушти стоку на попасек.

надлажат, -ăжем свр. надмашити у лагању, надлагати. — Марка нико

није надлaжао откад ја памтим.

надлаживат се, —жуем се несвр. такмичити се у лагању, надлагивати

се. — Сву нбј су се Марко и Божо надлаживали.

надостит се, -öстим се свр. натрпети се, доста подносити неку те

гобу — Надостио сам се косе сво љето, не могу више, нб ћу мало да се

одморИм.

надрвен, надрвена, надрвено задрт, тврдоглав, упоран; исп. надрт. —

Влајко е надрвен, кад бн нешто надре, ни Бог га не може с тога свргнут.

надрвенком задрт, тврдоглав човек, тврдоглавко. — Павле е надрвенко

и ја једноумнијега створа нијесам сретао.

надреждат се, —čждим се свр. провести много времена дреждећи, че

кајући, начекати се. — Богме ћеш се данас надреждат. Надреждао сам

се данас на станицу, но аутобуса не би.

надретват се, -ам се свр. нарадити се тешког посла, надиринчити се,

наринтати се. — Надретвао се свога вијека, но ко му за то зафаљуе.

надријет, надрем свр. 1. навалити у великом броју. — Кад надру Њем

ци, тешко и је зауставит. 2. постати задрт, тврдоглав, устврдоглавити

се. — Ако е само надро — немб га дират, мбра бит по његовбме.

надpловат, надpлуем свр. настрадати, награбусити, надрљати. —

Овога пута си надpловао.

надрт, -a, -o, 6. надpвен. — Павле е надрт чоек и што бн уфитиљи у

главу, нико му то не може избит.

надубирожит, -им свp. I. испупчити, подићи, надићи у виду дубирога.

— Надубирожи та плас. П. - се надигнути се, испупчити се. — Шта ти

се ово овђе надубирожило?

надуклит се, -им се свр. добро се напити неке течности. — Пожега

сам се, па сам се на извор добро надуклио. Величко се бљеше синој добро

надуКлио.
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надут се, надуем се свр. (поред добро засведоченог значења "увећати

се због нагомилавања унутарњих гасова”) наљутити се, расрдити се. —

Влајко се надуо на мене и не збори са мном, а неће да каже због чега.

надућкат се, -ам се свр. најести се. — Добро смо се надућкали, па

кренули на пут.

наждрбкат се, -бкам се свр. халапљиво се напити (воде). — Изио е

кило љеба и наждрбкао се воде.

нажедоват се, -yeм се свр. провести дуже време трпећи жеђ. — Вала

се нагладовасмо и нажедовасмо.

нажекат, -екам свp. I. дати некоме да пије, напојити. — Нажекала

сам краву сплaчине, нембе поит. П. -- се 1. напити се, препити се

— Нажčкао сам се воде, пуче ми стамак. 2. упити (воду или неку другу

текућину), натопити се. — Дрва су се нажčкала воде, па нете да пирну.

нажилчит, -им свp. I. опити, напити. — Марка су добро синој на

жилчили. П. — се опити се, напити се. — Бљеше се Ћиро синој добро

НаЖИЛЧИО.

назадгуз прил. уназад. — Не иди назадгуз, ударићеш се.

називало с само у изр. мо е ( тв о е, његово и сл.) на

з и вало — туђе (тво е, његово и сл.) разд и рало оно

што некоме припада формално, а други се њиме користи. — Ту кошуљу

никад нијесам обука. Она е мое називало, а Мишово раздирало.

назират, -ром несвр. 1. стрепети без разлога, умишљати, уображава

ти. — Не назири, тако ти Бога, нико није против тебе. 2. осећати страх,

плашити се, бојати се. — Не смијем га јат џадом, е назире от камибна.

назорљив, назорљива, назорљиво в. призорљив — Ништа није горе од

назорљива коња.

назрет, назрем свр. осетити, предосетити, наслутити, нањушити.

— Одили смо к Себцу и коњ стаде: назрио е вука.

назубак, -пка в. наглавак. — Обу, дијете, те назупке, да не назебеш.

наиљит, наиљим свр. упутити се, кренути негде не обазирући се око

себе, заћорити. — Кут си наиљио, што не гледаш куд идеш? Наиљила

она поган, па не види никога пре собом.

најавит, -авим свр. наићи у већем броју (о стоци). — Најавише нечије

öвце, те ми поараше пшеницу.

најављиват, -љуем несвр. наилазити у већем броју (о стоци). — Сваки

дан најављују нечија говеда, нагрдите ми ово мало уšева.

најат, најашем свр. најахати. — Помрчина, па наја на некакав пењат,

струнио сам се.
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најмит, најмим свp. I. узети у најам. — Најмио сам једно дијете да

ми причува овце до Дмитровадне, II. - се (некоме) спопасти, салетети,

сколити (некога), окомити се (на некога). — Остави ти мене, шта си ми

се најмио! Најмио ми се, па ми не да живота.

наканица ж недостатак жеље и воље за нешто. — Отиша е наканицом

за стоком, воли је да ради нешто кот куће.

накимчат се, -ам се свр. испунити се мноштвом стеница; исп. уким

чат се. — Накимчала се кућа, све по брвнима миле кимци.

накладњај м неколико руковети пшенице, овса, ражи и сл. — У сноп

вежи по пет накладњаја. Жито е сво у накладњае, сад га треба што прије

везат и турaт у крстине. Док жене жњу, љуђи за њима састављају нак

ладњае и вежу у снопове. -

наклечит се, -им се свр. 1. накупити се, нагомилати се претећи сво

јом тежином да падне. — Наклечио се снијег, само што не пане с куће,

па се причувате да некога не притисне. 2. надвити се, наднети се. —

Наклечили се сви на бријег да гледају како се оне бруке инате.

накован, -а, -о начитан, пун знања. — Исте куће е свакое наковано,

па и ђеца.

наковања ж гвоздени подметач за оно што се кује, наковањ. — Забоди

наковању у ледину, наслони се на лијеви лакат и полако клепљи косу.

наковат, накуeм свр. подговорити, наговорити. — Видим ја да те неко

наковао. Накован је бн од некога, не би бн сам од свое онако зборио.

| наковрља ж лакомислена и приглупа особа која је уз то и ружна. —

Онакве боже наковрље за ово мое дана нијесам видио.

накољенчит се, -им се свp. сести или чучнути истуривши колена. —

Што си се Накољенчио, ćеди ка чељаде!

накомињат, -ињам свр. одвојити у довољној мери зрна са кукурузног

клипа, накрунити. — Накомињате, ђецо, мало коломбоћа, па однесите у

вођеницу.

накомрштит се, -им се свр. в. накофрштит се — Што си се накомрш

тио, што ти фаљи?

накофрљат, -рљам свp. ирон. родити доста деце, нарађати. — Нако

фрљала е десеторо ђеце, а како ће и ранит и школоват, нијесу мислили

ни она, ни чоек јбј.

накофрштит се, -им се дати лицуљутит изглед, намрштити се, намр

годити се, исп. накомрштит се и натомрштит се. — Катб чу, накофршти

се и бјде му жила уш чело, али ништа не проговара.

накрасит, -ăсим свp. I. 1. веома лепо нешто урадити, направити. —

Вала бљеше кућу накрасио. 2. учинити лепшим, бољим и сл. (у благо

слову). — Накрасио те Бог, сине! П. — се постати лепши, бољи и сл.

(као благослов). — Какав си ми, накрасио се, дабогда!
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накрат се, -ам се свр. добро се најести. — Јутрос смо се добро накрали,

па ни не треба ручак.

накресат се, -ěшем се свр. 1. напити се, опити се. — Ђе си се то

накресао? 2. добро и обилато се најести. — Ја се прво добро накрешем,

па кренем на пут.

накркат, -ркам свp. I. 1. напунити нешто нечим. — Накpкали смо

му пун камибн дрва. 2. најести некога преко мере. — Гладовао е три

дана, па сам га накpкао ка коња. 3. достићи одређен (обично већи) број,

количину и сл. нечега (година, килограма и сл.). — Накpкао е доста година,

ал се није научио памети. П. - се најести се преко мере, наждерати се.

— Добро смо се накpкали крметине, па отишли да ђенемо сијено.

накрцат, -ам свp. I. наломити (ораха, лешника и сл.). — Накрцате

ми, ђецо, мало браa. П. — се 1. наломити се (ораха, лешника и сл.). —

Накрцао сам се данас ђеци ораћ, зуби су ме забољели. 2. наломити се и

најести (ораха, лешника и сл.). — Накрцао сам се браа, па пуко о жеђи.

Накрцкат, -ам свp. I. у дем. значењу: накрцат. — Накрцкате ми мало

браá, и ја имам уста. П. - се у дем, значењу: накрцат се (1). — Накрцка

се љешника док назоба ову ђечину.

накс м млада особа која понашањем, поступцима одудара од своје сре

дине, која изазива свађе, сукобе и сл. — Момо е велики накс. Сваки дан

се бије с неким.

налажат, -ăжем свp. I. напричати много лажи, налагати; исп. изла

Жат (I, 2). — Ти налажа да коњ не би понио. II. - се исп. излажат се

1. напричати много лажи, налагати се. — Вала се Јоко ноћес налажа!

2. напричати један другоме много лажи. — Налажаше се и све један

другоме повљероваше.

налет м само у изр. на лет га (те, ве, и ) било проклет

био, нека је (си, сте, су) проклет(и). — Што прошпија стрица, налет га

било!

налетисат, -ишем свp. и несвр. 1. проклети, проклињати. — Налети

шем некад све, оца, мајку, браћу, па ми опет жао. Долази ми некад да

све налетишем и да бљежим у свијет.

налиjeмaт се, налијемам се свр. напити се преко мере, препити се.

— Налијемао сам се воде, па не могу мрднут.

наљеј, наљежем и наљегнем свр. 1. изненада наићи, набасати. —

Чува се, немб наљеј на мечку, има мечад, па е опасна. 2. свратити,

навратити, доћи. — Испеци љеба, може наљеј неко.

наметан, -тна, -тно који се намеће умиљатим, нежним, питомим по

нашањем, умиљат, симпатичан. — Мира е наметна, свако е воли и мази.

А и женскбе наметније но мушко.
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намилат, намилам несвр. гомилати, скупљати, нагомилавати (новац,

материјална добра). — Док се народ мучио, они су свое намилали и

уживали. 2. зановетати, закерати, изволевати. — Немб ту намилат, но

се прифати посла ка други љуђи.

намишљант м в. измишљант. — То е велики намишљант, вазда му

нешто треба.

намишљат, -ишљам несвр. стално нешто тражити, изволевати. —

Пушти га, бн стално намишља. Нико не може створит што ће њему пас

На памет.

намљет, намељем свр. (поред у РМС потврђеног значења “самлети у

довољној количини“) постићи циљ, добити што се хоће. — Намљели су

они свое, сад и можемо смљењиват и критиковат колико оћемо.

намотрит, -öтрим свр. нанишанити; исп. насмотрит. — Добро си то

намотрио на оволику даљину.

намрдит се, -им се свр. 1. набрати обрве, чело у нерасположењу, не

задовољству, љутњи, од бола и сл., намргодити се. — Кад је чуо да му

е умро брат, само се намрдио. 2. стиснути се (о очним капцима). —

Пуца, неће ми се ни око намрдит.

намулица ж у изр. од и т (не коме) на на му лицу и чи

ње т (не коме) на му лицу удовољавати нечијим прохтевима,

бити попустљив, необјективан према некоме идући му наруку. — Збори

како е право, не иди никоме на намулицу. Немб ђетету чињет намулицу,

e ће те снај, а дијете је ка пашче.

намчица ж омча. — Нагнаћеш ме да турим намчицу на грло.

наокосо прил. помало укосо. — Мали, не ћера се откос право наниже,

нö мало наокосо.

наопoсло прил. како треба, супротно од наопако. — Виђи га, турио

капу наопако. Тури то, бре, наопoсло!

напелат, -ељам свр, учинити пуним, напунити. — Шта си напељао

пуна уста, узима мање залагае.

напиљугат, -угам свp. I. једва скупити, напабирчити. — Напиљугала

сам по гори једно бреме сувија дрва. П. - се добро се снабдети нечим,

накупити се. — Она се никоговина напиљугала свега, па му се чини да

му нико није раван, а толико е неболећ да не би дао ни Богу тамљана.

напиштат, -ам свp. I. добро најести некога. — Краве сам напиштала,

па кренула у Андријевицу. II. -- се добро се најести. — Данас сам се

напиштао јагњећега печења.

наплавит, -им свр. в. навадит. — Ја наплави мој коломбоћ, ево ти

вода па ти плави.
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напламит, -амим свр. добро наоштрити. — Напламио сам нбж, мога

би њиме бритвит.
-

наповељат, -ељам свр. наговорити, подговорити. — Је ли те то Горан

наповељао да идеш у Биоград на утакмицу?

напраскат се, -аскам се свр. добро се најести. — Напраскасмо се ка

чамака и млијека и бјдосмо да фатамо рибе.

напредак, -тка м (поред, у РМС, забележеног значења “напредовање

у кући, породици и сл.”) приплод (о стоци). — Овога вола држим за

напредак.

напредит, -им несвр. напредовати. — Дијете ти, машала, лијепо на

преди. Југославија елијепо напредила, да не би зла и изда“ било би добро

ка најбоље.

напржит, -им свp. испржити у довољној количини. — Напржила сам

компијера за цијели дан.

напpигат, -ам свр. у довољној мери испржити, напржити (само о

приганицама). — Сестра е напригала пуну шерпу приганица.

напрскат се, -рскам се свр. испрскати се, попрскати се. — Вас се

напрскао док је залијевао паприке.

напрцат, -рцам свp. I. навалити, нагрнути. — Кад напрцају Њемци,

тешко бљеше стат испред њи. II. -- се јако се набости на оштар предмет.

— Напрцао се на трску от коломбоћа, па не може стат на ногу.

напуват, -увам свp. I. напунити, испунити ваздухом. — Јако сам на

пувао пувало, па пуче. II. - се наљутити се, расрдити се. — Напувао

се на мене, а никад му ништа нијесам учинио.

напуљит (се), -yљим (се) свр. в. испуљит (се). — Напуљио уста и нешто

мисли. Чим му учитељ окрене леђа, бн се напуљи на њега.

напуњат се, -yњам се несвр. Љутити се, испуњавати се срџбом, скуп

љати гнев на некога. — Напуња се бн на тебе одавно, па кат пукне

једнога дана, неће ти бит добро. И, што се ово дијете напуња, само што

није окинуло да плаче.

напутно прил. успут, успутно. — Не могу чешће свратит ко тебе, није

ми некако напутно. **

напуцкат, -ам свр. напујдати, подстаћи пса на уједање. — Напуцкаше

пса на мене, но ја утеко у кућу.

наредан, -дна, -дно (поред, у РМС, забележеног значења “приправан,

спреман”) који има склоности, склон. — Нијесу му све на број, наредан

је да скрене с памети. -

нарезиљит, -иљим свр. 6. орезиљит. — Роса бљеше нешто љута, па ме

нарезиљи.

138



Из лексике Васојевића 257

нарештит, -им свp. I. ставити у ред, наређати; постројити. — Што

си нарештила оне јабуке на ормар? Ено е поручник нарештио војнике да

и води на вљеџбy. II. - се заузети место један до другог, наређати се,

постројити се. — Шта су се она ђеца нарештила навр бријега?

нариљат се, -иљам се свр. добро се најести, накpкати се. — Њему е

главно да се нариља, па све друго нека ђаво понесе.

нарогешит се, -ешим се свр. подићи се, накострешити се. — Ако е мало

не накваси и не истрља, коса му се нарогеши. 2. - фиг. заузети љутит

став, наоштрити се. — Шта си се нарогешио, није ме страо о тебе!

нарубит, -убим свp. I. насећи. — Наруби још тога купуса. П. — се шаљ.

најести се. — Добро се ти наруби, па крени на планину. - - - - -

насатице прил, боком, бочно. — Он вазда јаше коња насатице.

насијецат, насијецам несвр. у изр. на с и је ц а т вође ни

ц у оспособљавати воденичке каменове за млевење жита назубљујући

их ударањем неким оштрим предметом. — Стрико Марко насијеца во

ђеницу.

насиротоват (се) —туем (се) свр. 1. провести дуго време као сироче,

намучити се сиротујући. — Насиротовала су се та ђеца без мајке, а маћа

им је зла била, па су се била жељна и најес. 2. провести дуго време у

оскудици, беди, проживети дуг период као сиротиња. — Насиротовали

смо од рата па до одласка у Њемачку. Доста смо се насиротовали, сад

можемо и ми да живимо ка љуђи.

насичијат, -ијам свp. I. изнервирати, насекирати. — Насичијала су

ме ђеца, па не могу да спавам. II. - се изнервирати се, насекирати се

— Насичијао сам се због његове болести.

насладит, -адим свp. I. (душу, срце) в. насладит (II). — Насладили

смо душу ка смо виђели да е и њима доша црни петак. II. - се (некоме)

порадовати се нечијој невољи. — Никоме се нијесам насладио, а њему

јесам, е ме цио вијек мрзио и пакостио ми.

насмотрит, -öтрим свр. в. намотрит. — Насмотрио га на ону страну

Лима.

настање с 1. рођење. — Мучио се од настања до нестања. 2. постанак.

— Тога јада није било од настања свијета.

настат, -ăнем свр. родити се. — Божу е те године настало мушкб дијете.

кат сам настао нијесам био радосни но тога дана кат сам чуо да му се

син родио.

настор, настора м простирка од папрати и сувог лишћа или сламе

која се зими простире испод стоке. 2. подлога од грања која се ставља

испод стога да сено не би влажило и трулило. — Ако туриш добар настор,

порупине нема ни сламке.
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насулит, -им свp. I. довести, до нагодбе, нагодити. — Лако би ја њи

насулио — поћерао и ка кући. Оћете ли да веја насулим? Ili. — се наго

дити се, споразумети се. — Мило и Милош су се насулили да подијеле

СВě ПöПОЛа.

нáčеј, насијечем свр. у изр. на č e j вође ни ц у оспособити

воденичне каменове за млевење жита назубљујући их ударањем неким

оштрим предметом. — Čјде тата да насијече вођеницу.

наталарит, -ăрим свp. ирон. ставити, наместити, упртити правећи

се важан. — Сретосмо проз гору некакву ђечину, а она наталарила некакве

пушке и један пушкомитрољез, Боже један — каквија јунака и ратника!

Наталарили пушке, опасаче, фишеклије, а да пукне, утекли би ка зечеви.

натовитлит, -им свp. исп. натоциљат 1. нанишанити; исп. и навит

лит (1). — Кад ја натовитлим московком, не вљеруем да ћу промашит. 2.

усмерити се, упутити се. — Натовитлио Јоко право к нама, неће ни да

да косимо.

натовpљат се, -ам се свр. добро се најести, прејести се. — Натоврљао

се, па оће да пукне о жеђи.

натовpњат се, -ам се свр. навући много одеће, натронтати се. — Ова

цича, па сам се натовpњала некаквија трања, но опет ми је зима.

натомник м ђаво, нечастиви. — Дође му тако лијепа жена, а бн види

да није чис поса, па се све шали да се она насмије и ако су јој црни зуби,

öнда е то натомник, а ако су бијели, онда е вила.

натомрштит се, -им се свр. 6. накофрштит се — Натомpштила се и

фучи по кући.

натоциљит, -иљим свр. в. натовитлит. — Коме га Радисав натоциљи

московком, та га више љеба не ије. Кут си то натоциљио, ćеди кот куће!

натрапат, -апам свp. I. најести, нахранити. — Не могу вечерат, данас

ме тетка добро натрапала. П. - се најести се, прејести се. — Натрапа.

се овија крушака, док се вас уталáћи.

натрутан, -тна, -тно неотпоран, осетљив, склон болести. — Не чува

се, а ти знаш да е бн натрутан, па ако се опет разболи, нико му више неће

пöмој.

наћушит се, -ушим се свр. јако се наљутити. — Наћушила се нешто,

па ми се не јавља.

наумит, -а, -о тврдоглав, задрт. — Павле е био наумит и кад би нешто

надро, силе нема да га с тога правца свргнеш.

нафака ж срећа у животу. — Свако иде за својом нафакбм. Нека ђеца

иду за својом нафаком. 2. род, летина. — Ове године нафака није добра,

а најгоре е што га шљиве немају.
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нафанцат, -анцам свр. у изр, не да ни на фан цат 1) не

дозвољава никоме ни да га се дотакне, ни да му се примакне. — Не да

Милорад ни нафанцат на себе. 2) не дозвољава ни да се помене нешто

— Зборио сам му да се ожени онаквом ђевојком, но бн не да ни нафанцат.

нафатит се, -им се подузети се, обавезати се. — Нико неће да се нафати

да га чува.

нафачен, -чна, -чно срећан. — Та е чоек вазда био нафачен проз свој

живот.

нафачит, -им несвр. користити, искоришћавати. — Од имања скоро

ништа не нафачим. Поштен је и наиван, па га свако нафачи.

нафилијат, -ијам свр. 6. исфилијат. — Нафилија тија компијера, па

тури у пекару.

нафреснут, -нем свр. напући, напрснути. — Видиш да е ова кота мало

нафреска? Нафреснуло ми је цкло на једно окно.

нафукат, -укам свp. I. добро најести некога. — Нафука га, па сад може

куд оће. II. - се добро се најести. — Добро смо се нафукали јагњећега

печења.

нацријевит се, -ијевим се свр. наљутити се. — Шта е томе ђетету, што

се нацријевило?

начетит се, -им се свр. наређати се, стајати (већи број људи) лицем

окренутим ка некоме или нечему. — Шта сте се начетили, па посматра

те, што ни не помогнете? Шта су се начетили онолики љуђи уж њиву

Миљанову?

начечверит, -им свp. I. дићи, надићи тако да штрчи увис. — Што си

начечверила тако косу, па личиш на страшило. Немаше у кафану нико до

чистачица, начечверила столице и брише под. II. - се надићи се штрчећи

увис. — Начечверила ми се коса од вљетра.

начин, начина муслов, могућност. — Немам ја начина кућу да градим.

Кот куће нема никаквога начина за живот. Ђеци треба стварат начин.

начинка ж в. склечка. — Нај ће ти бн начинку да ти се освети.

- ***

наџбјат се, -бим се свр. начекати се. — Наџбјао сам се, више не могу.

нашлапат се, -апам се свр. 1. провести дуго времена шлапајући, пљес

кајући, напљескати се. — Нашлапао се народ млогијема, а сад се опаме

тио, нб доцкан, они су свое намљели. 2. награбити се, напљачкати се,

накрасти се. — Нашлапали су се, па сад могу одит у пензију.

. нашпарат, -арам свp. I. набости на оштар предмет, исп. нашпорит.

— Макни се да те не нашпарам на иглу. II. - се набости се на оштар

предмет, исп. нашпорит се. — Нашпарала сам се на чивију. Нашпарао

сам се на шпар и набучио гумени опанак.
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нашпорит, -öрим свp. I. в. нашпарат. — Чува, немо ме нашпорит

том вилом. П. - се в. нашпарат се — Бљеше се Милош нашпорио на

гвожђену вилу, па не може да се опре на ногу.

неарица ж у изр, да тне а p и ц у радити, ићи некоме на

штету, радити против некога. — Доста е бн мене давао неарицу, неће

више — ја ти јемец,

небишине ж мн. земљиште велике површине лошега квалитета. —

ам некаквија небишина доста, но то треба радит, а нема ко.

неболећ, -a, -е који нема саосећања за друге, неболећив — Пр. в. под

напиљугат.
-

неборе речца по свој прилици, вероватно. — Он је, неборе, нешто љут

те не долази. Боро е, неборе, још синој доша.

невиђелица ж мркли мрак. — Главу ће ноћас изгубит по овој невиђе

лици. Немб одит по овој невиђелици, нб остани да ноћиш.

невоља ж (поред књижевног значења “неприлика, несрећа“) у изр. не

в о љ а м и (му и сл.) је у праву сам (је и сл.). — Невоља

му е што се љути, слабо га посећуете, а бн је жељен љуђи. В. и пр. под

прегнат се.

невратак, -тка м неповрат. — Отиша е некуд — на невратак његов

дабогда!

невремно дијете с недоношче — Родила е невремно дијете, али дако

га љекари спасе.

недодер, недодера м оно што је неподериво, неуништиво. — Ово е

право сукно, недодер! Ове су ми цревље биле недодер. Овакви камијони

су недодер.

недотаван, -вна, -вно. 1. умно ограничен. — Она му е ђевбка недотавна.

2. безвољан, утучен; исп. нечемуран (2). — Нешто сам данас недотаван.

незафалица ж незахвалност. — Цио вијек сам чинио љуђима и народу,

но најчешће ми је то одило у незафалицу.

незнавен, незнавена, незнавено који мало зна, незрео, недорастао, не

паметан; исп, незнаветан. — Не љути се, јадан, на то дијете, оно е

незванено.

незнавенбс, -остиж незнање, глупост. — Не чини бн Тб из пакости, но

од незнавености.

незнаветан, -тна, -тно (само у Доњим Васојевићима: са а уместо а) 6.

незнавен. — Нијесам знао да е онако незнаветан.
-

нектећи прил. нехотице, исп. лектећи и неотке. — Ударио сам га

нектећи, нијесам намљерно.
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немpчипушка ж слаб војник, онај који није испалио ниједан метак. —

Стари су ти били јунаци, а ти си у ова рат био немрчипушка и о тебе

нијесу имали користи ни четници ни партизани, а био си и тамо и тамо.

ненад м особа од које се ничему не надаш, од које се не може очекивати

ништа ваљано, озбиљно. — Нема нада у ненада. Од онога ненада немаш

шта очекиват.

нено везн. не него — Тамо сам био три године, четири ненб.

неотке прил. в. нектећи. — Ударио ме неотке ка смо ćекли дрва.

непреврт, -а, -о коме се не може доказати, недоказив — Петар је чоек

непреврт и кад бн нешто уфитиљи у мозак, чини му се да све најбоље зна.

непретворан, -рна, -рно који никога не слуша, непослушан. — Ово ди

јете е постало непретворно, вичи на њега, моли, ништа ти не помаже,

претворит неће па да би пука.

нерод, нерода м особа која се из своје средине издваја негативним осо

бинама, лошим поступцима и сл., изрод. — Војвода Миљан је река да у

Васевиће може да се роди нерод, а несој никако, е су сва браства васевичка

сојна.

несавитак, -тка м 1. немир. — Смири се, шта те уфатио несавитак

2. одсуствовање од куће, исп. несмирак. — Не могу од некаквога неса

витка ништа привриједит кот свое куће.

несклатан, -тна, -тно незграпан, трапав, неспретан; исп. несмаен. —

Висок и згодан чоек, али некако несклатан.

несмаен, -ајна, -ајно в. несклатан. — Она жена му е у лице лијепа, нб

некако несмајна и громоратна. Вујо е несмаен ка државни коњ.

несмирак, -рка м в несавитак (2). — Најтежи ми е несмирак и путо

Băње.

несој, несоја м лоша особа и од лошег рода, поган. — Таквога љуцкога

несоја нијесам чуо ни видио.

несретањ, -тња, -тњо несрећан.

несретњо прил. несрећно. — Несретњо су прошли у рат — сви су изги

нули. Обука е одијело с мртвога чоека, несретњо му било!

нестање с 1. нестанак, крај — То ће тако бит до нестања свијета.

2. смрт. — Мучићу се за своју ђецу до нестања, а да Боже да заклопим

öчи прије но им некакво зло видим.

неудрен, неудрена, неудрено који је без дара, смисла за нешто, необ

дарен. — Зна добро да запљева, а за кола е некако неудрен.

неушаван, -вна, -вно 1. неучтив, неваспитан, исп. неуштиван. — Пуш

ти га, јадан, не слуша шта прича, бн је неушаван. 2. који је ограничених
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интелектуалних способности. — Пушти оне неушавне погани — ни за

што и Бог није дао! м

неуштиван, -вна, -вно в неушаван (1). — Ова су ђеца неуштивна, да

Бок сачува!

нечемуран, -рна, -рно 1. неугледан, ружан. — Она му е ђевока нечемуp

на дозлaбoга, да е чељаде не може погледат од грдила, 2. в. недотаван

(2). — Нешто сам данас нечемуран, никако да се јаракнем.

- нимет, нимета м људска храна. — Тако ми овога нимета те ијем у твоју

кућу, ово е било овако ка што ти исприча.

нитко заменица нико. — Ево двије године нитко не сијече лис.

ништароба ж рђава, лоша особа. — Вала му е син ништароба.

новина ж земља која се обрађује први пут или после дужег одмарања;

исп. поновак. — Овде новина, родите добро компијери.

ноктуљица ж заноктица. — Излази ми некаква ноктуљица на палац.

нóћа, ноће ж крава која се родила ноћу и име таквој крави, исп. нoћуља.

— Ноћа и ноћуља су се родиле по ноћи, па и зато тако зовемо.

ноћуља ж деф и пр. в. под ноћа.

нурија ж парохија. — Нема попа, отиша по нурији. Изр, б и т, од и т

по н у р и ј и скитати, базати по насељу — Никад га нема кот куће,

вазда е по нурии.

Но

њемица ж глувонема женска особа. — У ту колибу ЖИВИ једна њемица.

њински, -а, -б њихов. — Шта сам мога, кое јаде, кад нијесам разумио

њински језик.

, њински прил. на њихов начин. — Талијани су нешто дуго по њински

ћапарали и инатили се.

њинут, њинем свp. јурнути, навалити, насрнути. — Полако, кут си

њинуо! Она будала њину на мене, да не би љуђи — оћасмо се побит.

њирет, њирим несвр. гледати нетремице у нешто. — Досадило ми

е по сву ној њирет да би ђеци оплела бљелаче. Ајде, спава, доста си

њирио у ту књигу. Не њири цијели дан у ту књигу, одмори се мало и

поразговара ш чељадима.

њујат, њуим несвр. држати се клонуло, немоћно, изнемогло од старос

nu. — Сирома старец не може никуд, но по цио дан њућ крај фуруне.

њукнут, њукнем свр. 1. пустити глас сличан гласу њуy (о говечету).

— Кат крава њукне вријеме јбе да се музе. 2. осетити се стасалим

144



Из лексике Васојевића 263

односно стасалом за девојку односно момка. — Њукнуо, па се латио по

селу. Њукнула ђева, оће да се удае.

њуња ж повучена, ћутљива особа, понекад и лукава. — Проговара ли

што она њуња?

њутром повучена, ћутљива мушка особа. — Ћути њутро, не проговара,

а шта мисли — нека га њему.

њуцат, -ам несвр. муцати, замуцкивати. — Не њуца, но збори ка чоек.

њуцом мушка особа која замуцкује или говори неразговетно. — Шта ти

оно, њуцо, причаше?

њучат, њучим несвр. 1. пуштати глас сличан гласу њуy (о говечету).

— Што њучи то теле? 2. фиг. погрд. плакати (о детету). — Не њучи,

мали, но иди пушћа краве. 3. осећати се стасалим, односно стасалом

за девојку односно момка. — Ђето Миланов одавно њучи, изгледа му е

пало на памет. И Радојка ти увелико њучи, боим се ђаво ће е однијет.

О

oазгимит, -им свр. постати азгиман, јак, обестан. — Оазгимило ди

јете, ујапрачило се, гледа увелико ђевојке.

обалит, обалим свp. I. оборити, победити некога у рвању. — Екали смо

се ваздан и ја сам њега обалио петнас пута, а бн мене само једном. II.

— се порвати се — Ајмо да се обалимо, да видимо ко е јачи. 2. пасти.

— Слаб она зидар, обалила се једна лит от куће.

обаљежит, -им свp. I. упрљати некога или нешто балегом. — Шаруља

ме обаљежила док сам ју музла II. - се избацити измет (о животињама).

— Жујка се вазда обаљежи у варенику ил ногом преврне штpугљу.

обаљиват, -љуем несвр. П. обарати, побеђивати некога у рвању. — Оба

љивао е све редом, док није наишао на Ђока. П. - се рвати се. — Боље

би било да учите, но што се обаљуете.

обашкат (се), обашкам (се) свр. в. обашурит (се). — Обашкао Мило

нечијега пса, не миче се испрет куће.

обашурит, -урим свp. (обично о животињама) I. припитомити, разма

зити; исп. обашкат. — Обашурио Божо некакве мачке. П. - се припи

томити се, навићи се на људе, исп. обашкат се. — Ова е мачка испрве

била дивља, а сат се обашурила.

обезвољит, -им свp. изгубити вољу, постати безвољан. — Изгубио е

три мушка ђетета, па е обезвољио и клонуо.

обејанит-аним, свр. објавити, огласити, обнародовати. — Вљеридбу

су веј обејанили, сигурно ће убрзо и свадба. Ка се вљеридба обејани, не

ваља ни свадбу дуго одлагат.
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обис, обидем свр. окусити, пробати. — Обиди то месо, виђи је ли

варено фиг. Обида сам ја свакојаке муке и премуке проз ово мало живота

што сам досад преживио.

објат, објашем свp. сести као при јахању, објахати. — Шта си објао та

балван, може да крене, па да настрадаш.

обладит, -ади свр. безл. настати, наступити (о хладноћи, хладнијем

времену), захладити. — Сад је обладило, те стока може да пасе, дуго е

данас по овој муњи пландовала.

дблич, обличам љута, пргава, напрасита особа (углавном жена); исп.

обличе. — Нембе дират, то е облич, па те може нагрдит.

обличе, -ета с в облич. — Има некакво обличе жене, нико ш њом у село

не збори.

обличит се, -им се несвр. подсмевати се, изругивати се, подспрдивати

се. — Ако те чуне она штрига, обличиће се данас с тобом.

обличница ж љута, пргава, напрасита жена. — Такве се обличнице

није доводило у наше село.

обложит, -а, -о благо стрм. — Ђе је гој обложито земљиште, ту оће гора.

| обојат, -ам свр. обојити. — Обојала сам рашу.

обор, обора м кућно двориште. — Досад сам брисала обор.

обрабоњит се, -им се свр. избацити балегу у облику брабоњака, исп.

обрабоњчит се и обрамбоњчит се. — Ништа ми није мрзније но кад ми се

овца обрабоњи у варенику.

обрабоњчит се, -им се свр. в. обрабоњит се — Обрабоњчила ти се овца

испред врата.

обравница и обравница ж ткана шарена торба украшена “повразом“.

— Тетка долазаше с обравницом о рамену, а ми ђеца полети да ју сретемо,

знамо да ни носи колаче. Донијела ни је пуну обравницу љешника.

обрамбоњчит се, -им се свр. в. обрабоњит се — Ова овца е била нешто

бона, али откат се обрамбоњчила млого е боље.

обрнут, обрнем свр. 1. отићи, поћи. — Вријеме евеј да обрнете, шта се

ту роите. 2. оспособити за рад после квара (оводеници). — Обрнуо сам

вођеницу, нб сам се намучио и вас омокрио.

обршит, обршим свр. лоше се провести, лоше проћи. — Ако ме не

послушаш, обршићеш ка нико твбј.

обувача ж везица (за везивање опанка). — Прекиде ми се обувача, па

ми оста опанак у глиб.

обука ж одећа. — Слаба е обука на њега, смрзнуће се данас по овој

студи.
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обуриват, -ивам несвр. обурвавати. — Обуривају ђеца камењенис прло.

оварисат, -ишем свp. снаћи се у неком послу, схватити. — Чим сам

му показао како се то ради, одма е оварисао.

| оварђcáт, -öшем несвр. окречити. — Оваросао сам двије собе. Боро е

оваросао кућу, остало му е још вара, па му тражи, биће и за тебе.

оватанит се, -аним се свp. скућити се. — Бљеу се прилично оватанили.

овршина ж слојеви сена на врху стога који су изложени киши и тру

лењу, исп. површина. — Ко лијепо жђене сијено, овршине нема ни једно

наруче, но одма наступи лијепо и зелено сијено.

огалатит, -им свp. I. учинити гадним, одвратним, огадити. — Брат

му е само така љеб, а он вели да га е огалатио. П. - се 1. огадити

се, загадити се. — Узми то у руку, јадан, не бој се, неј се огалатит.

2. избацити измет, упрљати се изметом. — Очисти ово дијете, огалатило

Сč.

огарат, -ам свp. I. упрљати чађу, гарју, огаравити. — Чува, не огара

кошуљу. П. - се упрљати се цађу, гарју, огаравити се. — Огарао си се

нечим по образу.

огáглат, -ам свр. огуглати. — Огáглао е бн, вичи не вичи — ништа не

Помаже.

огањ и огањ, огња м (поред уобичајених значења: "ватра”, “велика

врућина, жега” и “висока телесна температура”) акутно запаљење коже

у виду плика на уснама, грозница. — Бљеше му искочио велики огањ по

устима.

. оглавина ж одрана кожа са главе неке животиње. — Ову оглавину ти

нете примит, њу посијеку, па мљере без ње.

оглибат, -ибам свр. упрљати. — Ето си оглибао капот. Пао сам и

оглибао књигу. П. - се упрљати се. — Чиме си се то оглибао? Оглибао

сам се ка сам ћерао крмад.

öгбан, -јна, -јно пун, угојен. — Радун је вазда био огоан, а сестра му е

мршава ка грана.

*-

огоит, огоим свp. I. угојити. — Огоила сам двое крмади. П. - се

угојити се. — Огоио се послије аперације.

ограбуљат, -yљам свр. 1. покупити грабуљама. — Ограбуљала сам си

јено из заноге. 2. награбити што више новца или материјалних добара.

— Та е нама сву државу ограбуљао.

огрдит, огрдим свр. 6. ојадит. — Једва смо огрдили и покосили ливаду,

нијесмо више кадри.

огрђет, огрдим свр. постати грдан. — Веља е то мука ка чоек остара,

па опpди и огрди.
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дгриз, огризем свp. искусити много мука, невоља, јада, пропатити. —

Ја сам за вријеме рата огриза и ками и дрво, само што ме нијесу тенкови

газили и не могу се досетит јаду како остадо жив.

оргизавит, -авим свр. упрљати садржајем из црева (приликом клања

стоке). — Прекиде се цријево и огризави месо.

огријешит, огријешим свр. намучити се. — Дијете ми огријеши босо.

Огријешише ми ђеца ваздан гладна.

- огустит, огустим свр. учинити нешто густим. — Ожидио си ова

качамак, боље да си га огустио

öда, бдеж скитница, луталица, доколичар. — Тбе, веле, била некаква

öда свијецка, само што е врзало и лажало љуђе, а никад ништа није радило.

одавле (често с партикулама -н и -к) прил. одавде, исп. одовле. — Ја

им наредим да ураде одавлен довлен, а они не ураде ништа.

оданле (често с партикулама -н и -к) прил. оданде, исп. одонле. —

Čданле често лае лисица.

одавират, -рем несвр. одгонити, терати. — Шпиро Радоњин одави

ре говеда, али му увече свако пријави. Наши стари су непослушне жене

одавирали.

одавријет, одаврем свр. отерати, одагнати. — Треба тебе одавријет от

куће, па би морао радит. Нема ко да чува говеда, па и ујутру одавремо

у Баљ, а увече идемо за њи.

одбашан, -шна,-шно који није присан, одбојан. — Стари ми је син мало

одбашан, а млађи трчи око свакога свога. Сестра му е милокрвна, а бн

је, богме, некако доста одбашан.

одбучит, -учим свр. отцепити, цепањем одвојити. — Одбучи ми мало

новине, да савијем цигар дувана.

одвидат, -идам свр. одврнути. — Одвидао сам ову виду, но овбј не

могу ништа.

одговорит се, -брим се свр. наћи изговор, изговорити се. — Мбрао сам

му учињет, доброме чоеку се тешко одговорит. Не могу му се одговорит

Никако.

одгомбепат (ce) -ељам (се), свр. једва, с муком отићи. — Идем на

Андријевицу ако биднем кадар одгомбељат. Čјдо на ливаду да видим

шта раде косачи — ако се могнем одгомбељат.

одгузељат, -ељам свр. отићи или отрчати гузељајући, заносећи стражо

ницом. — Куд оно Јевто одгузеља?

одељак, -ăка м 1. ближи рођак који се одвојио из кућне заједнице. —

То е кућа нашега брата одељака. Ово е ливада Јоковога сина одељака.
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2. рођак који је променио презиме — Фатићи и Нововићи су одељаци

Губеринића.

одер, одера м неки тежак, напоран рад. — Ово е данас био одер. Ко

сидба е, јадан, одер.

одигнут, -нем свр. одселити се. — Ђед му е одига у Метокију.

одизат, -ижем несвр. одсељавати се. — Из Метбкије наши сиромаси

одижу сваки дан.

одјавит, -авим свр. 1. отерати, одвести стоку на пашу. — Одјавили

су краве на попасак, па никако да дојаве да и помуземо. 2. отићи (о

стоци). — Одјавише овце преко горе, потрчи да и врнеш. 3. погрд. отићи.

— Одјавише ми ђеца на čедник, па никако да дојаве.

одједаман прил. 1. у исти мах, одједном, одједанпут. — Он одједаман

може изес јагње. 2. изненада, неочекивано. — Ми вечерамо, кад одједаман

пуче пушка.

öдник м одлазак. — Нема ми одника за Беране док не спремим нешто

ђеци да понесем.

одовле (често с партикулама -н и -к) прим. в. одавле. — Čдовле се

оселило млого народа.

одовушњи, -а, -е прил. с ове стране. — Из Андријевице би се лашње

одило у Пећ да није одовушње Ругово.

öдонле (често с партикулама -н и -к) прил. в. оданле — Не смијем га

пуштит самога ни одонле донле.

одонушњи, -а, -ě прил. с оне стране. — Наш Ком је одовушњи, а кучки

одонушњи.

одреавит, -авим свp. искрзати се, похабати се. — Бљеше ми капот

одреавио око рукава.

одретват, — ам свр. одрадити неки тежак, напоран посао. — Одретвао

сам ја три мљесеца у туњел Будош код Никшића, а сваки дан сам брефáо

мацом.

одрта будала ж потпуна будала. — Онаке одрте будале ми нијесу очи

виђеле.

одумит, -им свр. 1. избацити из главе, заборавити. — Откако сам

отиша из Андријевице, одумио сам свађе. Одуми то, ђето, док нијеси

добио што тражиш 2. преболети, прежалити. — Имао сам брата, али

сам га давно одумио — сатарио се за вријеме рата, убили га неђе.

одусек, -ска м в подртина. — Виђи колик одусек меса поједе.

ождрмак и ождрмек-мка м 1. в. баврк. — Душан бљеше ождрмак,

могаше пушку да носи. 2. крупно, једро мушко дете. — Кад је био беба,
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Горан бљеше ождрмек, а румен ка јабука, 3. младунче домаће животиње.

— Теле има доста да посе, па ето, машала, вељи ождрмек,

ождрмчад ж зб. им. од ождрмче. — Милова ождрмчад ништа не уче,

цабе иду у школу. Радосава држи све некаку безаирну ождрмчад, а ништа

да се помузе.

ождрмче, -ета с (супл. мн. ождрмчад) 1. дете од петнаестак година.

— Онб Jбково ождрмче добро учи. 2. напредно, крупно дете. — Нема још

годину, но то е, машала, ождрмче. 3. поодрасло младунче стоке — Има

једну краву и једно ождрмче.

ожидит, ожидим свр. учинити нешто житким. — Ожидио си ова

качамак, боље да си га огустио.

ожијеват, ожијевам несвр. много, превише, сисати (о телету, шаљиво

и о детету). — Мичи то теле да не ожијева више. Доста ти је мали

ожијевао, препосаће се, па ће повратит.

ожулит, ожулим свp. I. огулити, олуштити. — Неко ми је ожулио

двије букве за мезгу. П. - се огулити се, олуштити се. — Сагорио сам

от сунца, па ми се ожулила кожа по рамена.

озглиједит, -иједим свp. I. озледити; исп. позглиједит. — Ударио га

мачугом и добро озглиједио. II. - се озледити се, исп. позглиједит се.

— Играо се некаком талијанском бомбом, па се озглиједио.

озимак, -мка м 1. мушко теле у другој години живота. — Добар ти је

ова озимак, биће то силан во. 2. шаљ, мушко дете које сиса 2-3 године.

— Што овога озимка не одбијеш от сисе?

озимача ж врста веома касне дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.

озимачна која остане јалова за годину дана па се и зими музе (о крави).

— Добро е што е ова крава озимачна, да ђеца имају капљу варенике.

озимачница и озимечница ж крава која остане јалова за годину дана

па се и зими музе. — Шта њучиш ка озимечница! Имам двије озимачнице.

озимка ж в. озимкуља. — Продадо једну озимку да му купим одијело.

озимкуља ж женско теле у другој години живота; исп. озимка. — Ову

озимкуљу остави за напредак, а стару краву мичи.

озимче, -ета с теле (било мушко било женско) у другој години живота.

— Ово озимче ти је претило. 2. шаљ дете које сиса иако има 2-3 године.

— Вама ово озимче још посе.

озуђуpит, — им свр. ослабити, измршавити, оронути. — Озуђурио е

èво некб доба, ништа од њега нема.

ојавашит, -им свр. постати слабији, јењати. — Киша е ојавашила.
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ојадит, ојадим свр. урадити (у емотивном говору, у сажаљењу, иро

нији, често о невештом раду). — Могу ли они старчеви што урадит и

ојадит? -

ојадуља ж в. јада. — Нете, ојадуље, да уче, па те чуват туђа говеда.

- ојужит, -им свр. 1. отоплити (под дејством јужног ветра). — Ојужило

е, па не морамо млого налагат. 2. омекшати (о снегу и леду). — Ојужио

е сниjeг, па е мокар и тежак — може лако да крене усов низ ова точила.

3. фиг. постати блажи, попустљивији. — Био е некад опасан професор,

а сад је и бнојужио.

окарабојат, -ам свр. обојити у црно. — Окарабојали смо сукно и про

ДáЛИ Га. -

окастрит, -им свр. окресати. — Окастрио сам све врлике, можемо да и

искидамо за коце.

окатунит, -yним несвр. I. 1. настанити на катуну — Бљеше Богић

окатунио зета, иако му зет нема право да издиже у нашу планину.

2. окућити. — Милош окатунио синове у Беране, сваки има кућу. II. -

се 1. настанити се на катуну. — Бљеу се неки Коњушани окатунили у

Мојанску ријеку. 2. окућити се. — Начињели нове куће, окатунили се —

бöЉč бИТ Не MöЖе.

окалит се, окали се свр. напасти се младе траве (о овцама). — Ове су

се овце окалиле, па нете да ију сијено.

оквасит, -им свр. у изр. о ква с и т у с та в. отријет. — По

цио дан ије јабуке, а мене не да ни да оквасим уста.

окебесит, -им свp. I. опустити, отромбољити. — Нешто бљеше окебе

сио рила. II. - се обесити се, опустити се, отромбољити се. — Пропао

млого, она се роба окебесила ниж њега.

окељит се, окељим се свp. иронично се осмехнути. — Што се то окељи,

ти ка да не вљерујеш у ово што ти причам.

oкинут, -нем свр. 1. изазвати на слузокожи или кожи осећај нарочите

врсте бола, надражити, исп. оклапит“. — Окинуо га сапун док се купао,

па плаче. Не отвара очи, да те не окине сапун. Поčекла сам прс, па

не смијем да перем, да ме не окине сапун. 2. нагло почети, ударити

(обично у плач). — Пр. в. под напуњат.

окламишит, -ишим свр. пеј. појести до краја, исп. покламишит. —

Čкламиши оно мало љеба и сира и ојде.

оклапит“, -им свр. јако ударити, треснути, клепити, ошинути (неко

га нечим); исп. клапит“. — Пуштио сам га да ми се примакне, па сам га

добро оклапио.

оклапит“, -им свр. 8 oкинут. (1). — Држао сам орае у њедра, па ме

оклапила кора.
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оклапушаж 6. клапоћесина. — Андрија е био таква оклапуша да е мога

јагње за ручак да изије. -

оковат се, окуeм се свр. доживети дубоку старост. — Оковао сам се,

сине, није шала — вејстб година, а неће душа да испада, оћу да досадим

свакбме своме.

околдарит се, -арим се свр. в. потколдарит се — Са су се они окол

дарили, очи би ти извадили један за другога.

öколишм брашно које остане око воденичног камена. — Покупи околиш,

ваљаће ти за кокошке.

окомињат, -ињам свр. одвојити зрна са кукурузног клипа, окрунити;

исп. окомишат (2) — Ајмо да окомињамо мало коломбоћа, треба самљет

мало више, е ни је нестало мливо.

- окомишат, — ишам свр. 1. извадити орахе из зелене љуске. — Окомишао

сам орâе и изнио да се суше. 2. 6. окомињат. — Ајте, ђецо, окомишате

мало коломбоћа, да однесем у вођеницу.

окомољит, -им свp. снуждити се, сневеселити се, исп. омуздрит. —

Шта ти је, што си тако окомољио, не смијеш се подат никаквој муци, но

бидни јунак ка што ти приличи. Нешто е окомољио ево неки дан.

окопијерит се, -ијерим се свр. опоравити се, придићи се, живнути;

исп. окопијернут се. — Сви смо мислили да ће умријет, а бн се окопијери.

Коломбоћ се био вас усукао, ал се окопијерио чим смо га навадили.

окопијернут се, -ијернем се свр. в. окопијерит се — Тетка Ружа се

послије болести окопијернула.

окопилит (се), -илим (се) свр. донети на свет младунче (о младим

превремено спареним женкама животиња). — Баља е окопилила лијепо

јагње. Ове године су ми се окопилиле двије јунице.

окосит се, окосим се свр. оштро рећи, обрецнути се. — Ја му лијепо

причам да му се ђевоказдумала са сином Миљановијем, а бн ти се окоси

на мене.

oкрашеница ж недеља (у клетви). — Тако ми свете окрашенице — ја за

то знала нијесам.

öкрет м окретна игра. — Ја ђевојкама не дам да играју окрете, но само

моравац и кукуњеж. Раније се за окрете није ни знало.

- окријек м врста зелене алге која густо расте по устајалим водама и

камењу поред тих вода. — Окријек је добар за изгорије, кат се привије

извукуе огањ. 2. прва зелена трава кад снег у пролеће окопни. — Дофатиле

се овце овога окријека па им се не ије сијено.

окрљак, -љка м део, парче крље (1). — Бачите два-три окрљка у огањ.
WW -“

окрдит, -öим свр. 1. изрезати секући укруг (о опути). — Нико не умије

љепше окрбит опуте но Рада Станишина. 2. одсећи већи комад. — Окpбј

152



Из лексике Васојевића 271

му тога љеба, гладан је. 3. много појести. — Може Голуб Аксов да окрби

меса за троицу. 4. гласно пустити ветар, пунути. — Може Владо да

окрби ка икакво кљусе.

окрсни, -а, -ö в. окршњи. — То не постóи на вас окрсни свијет.

окршњи, -а, -е васцели, цео, исп. окрсни. — Таке будале нема у вас

окршњи свијет.

окулит, -им свр. ослабити, измршавити. — Видио сам Радуна, бљеше

нешто окулио.
-

олијепит, олијепим свр. облепити, обложити, прекрити (блатом, мал

тером, балегом и сл.). — Кошару смо олијепили баљегом.

омиват, омивам несвр. исп. омијеват I. умивати. — Мама омива Борку.

П. — се умивати се. — Ено и на точек ђе се омивају.

омијеват (се), омијевам (се) несвр. 8. омиват (се). — Нете ђеца ујутру

да се омијевају, па и ја омијевам.

омирњат, омирњам свр. постати миран, смирити се. — Дијете Милово

било е ђаво, а сат се срело и омирњало.

омит, омијем свp. I. умити. — Оми, јадна, ову ђецу, глибава су. П. -

се умити се. — Ђе ћу се омит”

омраза ж мржња, завада. — Он је створио омразу у село.

омразан, -зна, -зно омрзнут, омражен. — Остао е омразан код народа.

Ками омразноме.

омрцинит, -им свp. I. урадити нешто с тешком муком, једва. — Десе

дана екосио оно мало ливаде, једва е омрцини. П. - се липсати. —

Прикољи ту овцу, да се не омрцини.

омрченик м. в. јадо. — Остао е, омрченик, без ноге.

омрченица ж в. јада. — Не удаде се, омpченица, но оста сама у ову

шуму.

омрчит, -им свp. I. 1. урадити (у емотивном говору, у сажаљењу,

иронично, често о невештом раду). — Цио дан коси, а није омрчио ни

три откоса. 2. учинити несрећним, унесрећити. — Убише ми дијете и

омрчише ме за цио вијек. 3. казнити или укорити некога. — Шта си ово

учинио, омрчиће те тата кад дође. Омpчио ме, свашта ми је рекá. II. -

се 1. нанети себи невољу, неугодност. — Побека се ćекиром по нози —

омрчио се. 2. изложити се неугодности, невољи. — Немо се омрчит да

му позајмиш паре, Бог зна кад би ти и врнуо.

омрчуља ж в. јада. — Иде, омрчуља, свако јутро у Андријевицу и носи

варенику низ оне крше.

омуздрит, -им свр. 6. окомољит. — Не знам шта му е, теке овија дана

е нешто омуздрио. Мило бљеше нешто омуздрио, нема оне шале и енге ка

што е научио.
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омуњит, омуњим свp. ир. лоше урадити. — Богме си ово добро омyњио!

Боим се да то не омуњиш. - ,

омутак, -тка м шумица насред ливаде. — Чија е оно ливада те е она

омутак јеловине навр ње?

онекадрит, -адрим свp. изгубити снагу, онемоћати. — Онекадрио сам,

па не могу да радим.

oнoвечери прил. прексиноћ. — Врнули су се оновечери.

онодит, онодим свp. и несвр. 1. обавити, обављати неки посао. — Раде

е Борики онодио ишчаш, те се сирота опрла на ногу. Раде добро оноди

ове ишчаше. 2. вулг. обљубити, обљубљивати. — Бои се да му неко не

оноди жену. Оноди је ко стигне.

ономадне прил. прекјуче. — Отишли су ономадне у Биоград.

| опара ж погодак у игри гуџе, узвик којим се оглашава тај погодак. —

Опара е ако гуџа удари у нечију мачугу. Кад убачи гуџу у казан, сви

вичу опара.

опанчар, -ăрам калуп за прављење опанака. — Имао е Марко опанчар,

но му га неко украде. --

опеapит, -им свр. 1. изружити, испсовати, извређати. — Не дира

каштигуљу е те може опеарит. 2. казнити, оглобити. — Добро га е

опеарио судија за прекршае. 3. покрасти. — Силно ме неко опеарио.

опепелит, -им свр. у изр. не да н и о пе пел и т неће

ни да чује, не да ни реч о томе да се проговори. — Покушао сам да се

измиримо, али бн није дао ни опепелит. н и о пепел и т ни

начети, ни почети (кад је реч о обављању неког посла). — Пробао сам да

разбијем ово дрво, али тврдо, па ни опепелит.

опиљугат, -угам свр. 1. (некога или некоме) украсти више или много

ствари, опељешити. — Немо да те неко кад заспеш у воз опиљуга. Опи

љугали су му све што су нашли у кућу. 2. покупити, однети. — Опи

љугали смо сваку јабуку, нема испод ње ни једна.

оплаза ж в. оплазак. — Макни лопатицом ту оплазу. Не оставља ту

öплазу, но узори и њу.

оплазак м исп. оплаза и оплазина 1. велика грудва земље која остаје

иза плуга при орању или се задржи на ралу — Влажна с земља, па остају

велики опласци. 2. уски појас непооране земље. — Добри још ова оплазак.

оплазина ж в. оплазак. — Слабо оре, све остају оплазине за њим.

опластит, опластим свр. 1. покупити сено и зденути у пластове. —

Опластиле смо све оно што е јуче покошено. 2. скупити много материјал

них добара, опљачкати. — Неки су ни сву државу опластили, зато смо

овако осиромашили и пропали.
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опљенит, -им свp. скинути кашиком и појести пену с тек помуженог

или узаврелог млека. — Ко чува варенику да не прекипи, бн ју послије

опљени.
-

опоганит се -им се свр. избацити измет. — Опoгaнила се некаква

поган усред пртине.

опорина ж трбушни и слабински мишићи брава — Čпорине су никакво

месо, но добре су и оне кад нема бољега.

опородит се, -öдим се свр. родити дете, породити се. — Снаа јој се

опородила. За три неђеље треба да се опороди.

оправит, -им свр. послати, упутити. — Оправио сам дијете у дућан

да купи мало гаса.
-

опрђет, опpдим свр. (само уз огрђет) не моћи се, због старости,

уздржати од пуштања гасова. — Остарао, па опpдио и огрдио.

опретат, -ећем свр. много појести. — Виђе ли колико она мечкоња

öпрета, колико другија троица.

опфзнит, опрзним свр. в. распрзнит. — Један војник бљеше опржњен

од бацачке мине, али га аперисаше и спасише. Опрзнила ми је крава

Петрову краву, те смо е морали заклат.

опрлит, опpлим свр. прекрити у танком слоју (о снегу). — Ау, ево

ноћас опрлио снијег, а ја видим — сву ној ми зима.

опрпуљат, -yљам свр. заскочити при парењу (о петлу). — Опрпуљао

кокот кокошку, фиг. Јоко е, изгледа, опрпуљао Милеву.

опрт, -а, -о тврдоглав, крут, несавитљив. — Петар је опрт чоек и кад

бн нешто заинтачи, узалуд је ш њим зборит.

опpчит, -им 1. распалити, ожећи (о ватреном оружју). — Таман ce

помолисмо из горе, а оно опрчи митрољез по нама. 2. снажно ударити,

одаламити. — Опрчи ме она будала по глави. Вала га е добро опрчио.

опуват, опувам свр. 1. одувати. — Ако пукне вљетрина, опуваће ти

откосе ка оне године. 2. фиг. појести до краја, све, смазати. — Он,

кад огладни, може опуват качамак за два минута. Што бљеше остало од

Вечере, дође Драго гладан па све опува. 3. фиг. покупити све, покрасти,

опљачкати. — Наиђе војска и опува све што нађе. Не остави никоме

ни поњаву. Кат стигосмо на Андријевицу, народ веј бљеше разоружао

Талијане, а из магазина све опувао.

опучит, -им свp. I. 1. изазвати килу, раздирање трбушних мишића.

— Тука га е по трбуу док га опучио. 2. јако заморити, сатрти радом. —

Čпучи ме Милета ћерајући ме да косим по цио дан. п. су се 1. добити

килу, искилавити се. — Опучио сам се уочи Божића, а аперисали су ме

по Васкрсу. 2. јако се уморити, сатpти се радом. — Опучио сам се док

сам покосио ђетелину.
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опшáпит, опшáпим свр. обухватити рукама; обухватити прстима

једне руке. — Мож ли опшáпит ову букву? — Могу и прешапит. Танка ли

ти је рука, ево, лако ју могу опшáпит.

бра (обично поновљено) узвик за вабљење коза. — Само им викни бра,

бра и оне те ти одма дој.

ораготињат се, -ам се свр. добити јаку кијавицу, исп. оропотињат се

и орофијат се. — Одмакни се од мене, да се и ти не орапотињаш.

орезиљит, -иљим свр. обасути погрдама, изгрдити, испсовати, нару

жити; исп. изрезиљит, нарезиљит. — Ббса ме ни крива ни дужна брезиљи

пред љуђима.

оринут, -нем свр. очистити лопатом. — Оринуо сам кошару ђе леже

овце. Орините земљу око куће док се није сабила.

opјат, орјата м насилник, дивљак, зао човек, исп. орјатин. — Има

сирота чоека некаквога орјата — крв јој попи.

opjáтин м 8 opjam. — Од онога орјатина не можемо живљет.

брло морао. — Иш, бpло те заврга! (Лијева Ријека, иначе, око Андри

јевице је бра: Понесе ми бра кокота).

оролија ж крупна ствар или биће. — У ту гору досад није турaнa ćекира,

ту су јеле некакве оролије, има у по једну десет кубника. Ове нашке краве

су мале, а ове државне оролије нијесу за ове наше стрмендаће.

оропотињат се, -ам се свр. 6. орапотињат се. — Не иди бос, да се не

оропотињаш.

орофијат се, -ам се свр. 8. орапотињат се — И, па ти си се, јадан,

добро орофијао!

осамнут, осамне свр. осванути. — Јуче е осамнула слана. Доша е прије

но што е осамнуло.

освљетлећи, -а, -е светлећи. — Ђерали су и освљетлећијема мектовима.

осебит, -a, -o 1. чудан, на своју руку. — Војо е осебит чеок, никад му не

знаш како ће да окрене, наопoсло или унаопако. 2. себичан. То е некаква

ocêбита фамилија, они знаду само за себе. “

осињак моса. — Печише ме јуче два осињака, закачи им косом осињачу.

осињача ж. осиње гнездо. — Не дира ту осињачу, испецате те осињаци.

В. и пр. подршкат (1).

оскорупит, -упим свp. скинути скоруп са млека. — Сваки дан оскору

пим по кило скорупа.

оскупљат, -упљам свр. постати скупљи, поскупети. — За мљесец дана

e све оскупљало.
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осмица ж мера за течност: осмина литра. — Донеси љуђима по осми

цу ракије.

осмочат, -ăм свр. зачинити јело растопљеним сиром, кајмаком и сл.

— Осмочали су качамак и однијели на њиву прашиоцима.

осмудит, -удим свр. опалити, опрљити. — Čсмуди ми пламен косу,

вљеђе и трепавице, али ми очи остадоше здраве.

особина, особине ж онај који се особи, посебно воли, издваја од других

— Млађи му е син вазда био особина. -

особит, -им несвр. издвајати од других, посебно волети, пазити и сл.

— Ја ниједно од ђеце не особим — сва су ми једнака. Отац је Момира

особио од све ђеце.

особник м онај који се посебно воли, издваја од других. — Средњи син

му е био особник, но погибе овога рата, па га не може прежалит.

особница ж она која се посебно воли, издваја од других. — Čља е баби

особница, њу више воли но осталу унучад.

öсока ж в. осочина. — Из ранице му јави некаква бистра осока.

ocóпчад ж зб. им. од осопче. — Осопчад се развуку, па никога не

слушају.

| осопче, -ета с (супл. мн. осопчад) мезимче, миљенче. — Милан је моe

ocóпче, мое најмилије унуче.

осочина ж течност која се излучује, цеди из нечега; исп. осока. — Нека

ти добро изјави осочина из меса, па га осоли и испењи на таван.

öспина ж 6. јарич. — Изишла ми е оспина по образу, па не могу да се

обритвим.

ocрећит се, -им се свр. усрећити се. — Осрећио си се што си узео стрину.

остават, -ăвам несвр. плаћати, испаштати. — Прећерано сам радио

цио вијек, па га у старбс оставам. Задужили су не руководиоци и сад

недужни народ остава.

остóже с дирек око кога се садева у стог сено, слама и сл., стожина. —

Оjдо у гору да посијечем једно остоже за сламу. Немам остожа, öјдо да

га посијечем.

острва ж посечено дрво са шпаровима (исп. шпар 2) забодено у земљу

ради сушења пасуља, отаве и сл. — Остави на острве подуже шпарове, да

Ти стане више отаве.

осудит се, осудим се свр. запасти у апатију, безвољност због неке не

воље или несреће. — Родитељи му се осудили, ништа не проговарају, но

се камене по кући. Кад му рекоше да му е дијете пало на матуру, осуди

се чоек, па не може ни ријеч проговорит.
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oćетит се, -им се свр. осетити потребу за супротним полом. — Осетио

се, па врже по селу. * .

| отепат, -ам свр, укочити се од хладноће, утpнути. — Отепале су ми

руке, па не могу да заспучим пуљице на капот.

отерасит се, -им се свр. отарасити се. — Дође и запузне, па не можемо

да се отерасимо од њега.

откапулат, -улам свр. отићи с муком, напором, једва отићи. — Ђедо

откапула низ ливаду.

откобрљат, -рљам свp. I. удаљити кобрљајући, котрљајући, откотрља

ти. — Откобрљате буpило до врата, па ћемо га унијет. II. -- се удаљити

се кобрљајући се, котрљајући се, откотрљати се. — Октобрља ми се

бурило, да не би плота, бјде у комате.

откoвaт, откуeм свр. (поред уобичајеног значења у књиж. језику “раско

вати оно што је било заковано"). 1. скинути коњу потковице. — Старога

коња откују, па га одавру у планину, 2. фиг. напустити, занемарити

некога као непоправљив, безнадежан случај, дићи руке од некога. — Њега

су одавно отковали, па више нико не трага шта бн прича. Изр. о т к о

ва на будала велика будала, глупак. — Тбе будала откована, нико

не воли ни да га види.

отовpз, -рзем и -рзем свр. 1. привремено се сместити, настанити. —

Отоврза е на Себце. Бљежим из Метокије и ћерам пуна кола некакија та

рачуга, а рођаци ми се препали да не отовpзем код њи. 2. в. ототалит. —

Занијемио, па никако да отовpзе. Остави ти тpтара-вртара, ђевере Вукота,

но отовpзи једном. Отоврзи веј једном, чека те велики поса.

ототалит, — алим свр. 1. проговорити (после ћутања и напрезања да

се нешто каже). — Ај, ототали, реци веј једном. 2. рећи праву ствар, без

околишања. — Ототали, бре, једном, реци оно што треба, 3. отпочети

неки посао. — Шта чекаш, ототали веј једном. Једва е ототалио да коси.

Тешко е мене ототалит, а кад ототалим — брзо радим.

отрбуљатит, -им свр. постати трбуљат, трбушаст, добити велики

трбух. — Био си некад мршав, а сат си отрбуљатио, па ми те необично

виђет таквога. Стевова жена отрбуљатила, још мало па ће у породилиште.

отријет, отрем свр. у изр. о тр и је т у с та окусити нешто

течно или сочно, исп. оквасит, сквасит. — Није ми родила ниједна воћка,

немамо чиме отријет уста.

отфркнут, -нем свр. поодрасти. — Ђеца су ми сад отфркнула, па те

некако испливат. |-

отфурит, -урим свр. брзо отићи, одјурити. — Викасмо му да причека

док стане снијег, ал бн не послуша, но отфури по овоме кијамету.
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оћастрит, -им свp. I. отворити широм. — Шта си оћастрио та врата,

те улази зима. II. - се раскречити се при седењу (о женској особи). —

Оћастpила се према селу, ка да ће да га слика.

офајдосат (се), — ошем (се) свр. окористити се. — Нијесам о тебе никад

ништа офајдосао. Нијеси се овога пута офајдосао.

оферчит, -им свр. 1. запазити, уочити. — Оферчили смо једну ли

јепу ђевојку, оћемо да ју просимо за Воја. 2. открити нечије намере,

прозрети. — Мислио е да ми подвали, али сам га одма оферчио.

офоит, офита м закуп, најам, закупнина, најамнина. — Дао сам све

ливаде под офит.

офићак и офићек, -ћка м комадић, делић. — Не дам ти ни макар офићак

печења. Нема за њега ту до офићек.

офишљак, -ăка м тањи прут. — Са ћу узет офишљак, па те добро

исфискат по тијема голијема ногама.

офоит, офоим свр. ударити (прутом или граном). — Узми једну грану,

па офои тога вола, опет ће да провали котар.

офранит, офраним свр. једва приметно се појавити, испољити и сл.

— Те ноћи дфрани мало снијега, но за нас доста, обука на нас никаква,

па смо се укапили. Ова штица мало напукла, видиш овђе — само што е

офранило.

офркат, офкам свр. 1. сасвим, потпуно обрати. — Синој смо офркали

Бошкове црешње. 2. једним потезом руке скинути, сљуштити све лишће с

гране. — Сломим ја једну грану, офркам лишће, па сина добро исфискам.

3. снажним потезима скинути, олуштити. — Офрка добро ту стару

фарбу.

офрндат, офpндам свр. 1. огрепсти. — Офрндао сам руку ка сам оно

умало пао са шљиве. 2. пасењем појести, опасти. — Офрндала ми је

стока свијецка ливаде, неће се у њи косе турат.

офрњат се, офрњам се свр. очешати се. — Колико е безобразен, офрња

се о мене, а ништа не проговара.

офрњушит, -ушим свр. украсти већу количину нечега. — Офрњушили су

све што су нашли.

офрутит, -им свp. искористити. — Добро ме офрутио, узео ми је петоро

кола дрва за врећу жита.

öфук м овећи прут. — Умирите се, ђецо, да не долазим с офуком!

офукач, -ăча м халапљива особа; исп. офуклија и офуклиш. — Нико не

зна кои је то офукач, вас би свијет поијо и мало би му било.

офуклијам в. офукач. — Велики је то офуклија, вас би свијет ограбуљао.

офуклиш, -иша м в. офукач. — Наједоше ли се они офуклиши?
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офундат, офундам свр. пасењем појести, опасти. — Нечија ми је стока

сву орницу офундала.

офурсатит, -ăтим свр. оптеретити наметљивошћу, спопадањем раз

личитим захтевима. — Офурсатио ме, па чини са мном шта му е драго.

очабулит, -им свp. извући корист, окористити се. — Кад је гој мога,

очабулио е нешто от свакога.

- очáкмит, -им свр. обложити чакмом, летвама. — Очакмили смо двије

собе, а једну и олијепили.

очеврљит, -pљим свр. одвојити грану од дрвета, одвалити. — Очевр

љио сам грану пуну црешања и побљега. Очеврљио снијег једну велику

грану с јабуке. -

очетурат, -урам свp. I. откотрљати. — Очетура ово бурило до врата.

П. - се откотрљати се. — Ако те млатим, очетураћеш се низ ова бријег.

Немо то бурило да ти се очетура.

очешагијат, -ијам свр. чешагијом очистити осушено блато и прљав

штину с коже и длаке крупне стоке. — Изгубили смо чешагије, па немамо

чиме очешагијат кобилу.

очикâрит, -им свр. донекле погрдно 1. отићи, одселити се. — Ком

шије јутрос очикарише за Беране. 2. одселити некога. — Издига у туђу

планину, па су га очикâрили.
-

очоплит, очоплим свp. изоткидати, изодваљивати ситне делове на

кечему. — Очоплила ђеца некаквијема чивијама малтер са зида, све су

рупе начињела.

очупат, -ам свр. 1. ошишати било како. — Вас сам зараста, но нема

кó да ме очупа. Очупа то дијете нуларицбм. II. - се ошишати се било

како. — Очупао сам се код Богићевија.

очуручит, -им свp. I. преморити напорним радом. — Љетбс су га очу

ручили у косидбу ка сваке године. П. - се 1. преморити се од тешког,

напорног рада. — Очуручили смо се данас радећи, а ништа се не познае

2. прејести се. — Очуручио сам се јагњећега печења. 3. потући се. —

Ћиро и Страдо су се ту скоро добро очуручили.

öшац, ошца м направа која се састоји од грана и више за њу привезаних

замки од коњске длаке за хватање птица; исп. ошца. — Божу се уфатила

крешталица у ошац.

ошишаница и ошћашаница ж. 1. в. алајка. — С оном ошишаницбм ни

село не може изис на крај. Она ошишаница осрамоти поштенб браство.

2. Љута и зла женска особа. — Каква е она ошишаница Иванова — на јад

jбј свинуло.

ошишкат, -ам свp. I. ошишати до главе. — Ошишкала ме грдно, па су

остале бразде од маказица, П. - се ошишати се до главе (код фризера,
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бербера). — Учитељ ни је река да сви дођемо ошишкани. Ошишкао сам се

код брица.

* “,“

ошишуља ж в. јада. — Не можемо живљет од Јбкове ошишуље.

ошöгат се, -ам се свр, ошугати се. — Ошогала су ми се ђеца, па морам

да и лијечим.

ошоњат, -ам свр. нагрдити, казнити (у клетви). — Какви сте — Бог ве

ОШöњáо!

ошца, ошаца с мн. в. ошац. — Миљан мајсторски гради ошца.

П

падалиште с место изнад села где се у пролеће прво издиже стока,

а одатле тек иде на планину, односно где се здиже стока пре поврат

ка кући на “зимовник“, у позну јесен. — Ми мало раније здигнемо на

падалиште навр села, имамо тамо велику пашу.

паламар, -ăра м 1. комад дрвета. — Дофати та паламар, па прорга та

жар. 2. већи трн, бодља. — Извадите ми ова паламар из ноге.

паљевина ж (поред обичног значења “паљење, изазивање пожара") 1. в.

гаревина. — На паљевину роди пшеница за годину-двије ка у Метокију.

2. жива, динамична, али површна особа. — Дође она паљевина те се

истандара, па бјде на брзину ка што е и доша.

паметирм траг, остатак нечега; исп. патариште. — Нестаде ми љетос

коњ с планине, ниђе од њега ни паметира.

памплек, памплека м крупан и развијен дечак, већ готово младић. —

Она два Божова памплека никога не слушају!

панизан, -зна, -зно лоше, скромно обучен. — Иде панизан, нема за што

да купи ново одијело.

парандус, -усам изр. у ч и ни т (на грд и т) у пар ан ду

се в отију тиринте (под тиринта). — Учинићу те свога у парандусе.

Нагрдио га свога у парандусе.

паринџик, паринџика м комадић тканине, дроњак, рита. — Обука

сам га од главе до пете, а бн се за неђељу дана учинио вас у паринџике.

партаљ, -ăља м најнеопходније кућне ствари. — Нијесмо стигли ни

партаљ да узмемо, једва смо спасили голе душе да не вулентари не покољу.

парука ж само у изр. на пар у к у под руком, на дохват руке.

— Тури та алат на полицу, нека ти је вазда на паруку.

пас, панем свр. пасти у изр. па с (ка па су на шапе

1. изгубити моћ, утицај — Сад је пао на шапе, а некад је судио и

161



280 Рада Стијовић

млоге у црно завио. 2. молити за помоћ. — Панућеш ти мене на шапе.

3. изнемоћи, оронути. — Пао е ка пас на папе, не може више никуд.

пасалук, пасалука м пакост, злоба. — Осушио се од голога пасалука,

ако нема коме другоме, мисли зло самоме себе.

пасан, -ăна м зб. опак, лош, пасји сој, врста људи, исп. пасанија. —

Пасан је то, јадан, главу би чељадету оčекли. Не може поштен чоек да

опстане међу овијем пасаном.

пасанија ж в. пасан. — Бандерани су велика пасанија.

пасињак м пасји измет. — Пушћају пашчад, па се не може ка кући

приј от пасињака. Ништа ми није гадније от пасињака и машињака.

патарица ж ирон. онај који има неку малу власт. — Сломи му рогове

Голи оток, а био е велика патарица, нијесмо смљели писнут од њега.

патариште с в. паметир. — Поијо међед краву Драгићеву, није остало

од ње ни патаришта. Траг им се одавно утро, није остало од њи ни

патаришта.
-

патан, -тна, -тно тежак за живот, у коме се злопати. — Наше е село

патно — далеко от пута, а зими ударају велики шњегови, па никат прољеће

да дође.

патисат, -ишем свр. посустати, клонути. — Он ради и дан и ној —

Никад не патише.

патно прил. паћенички. — Овђе се патно живи, село планинско, зима

дуга, а чоек мора све својом снагом да ради, коњ му е једина одмљена.

патрљица ж патрљак. — Ударио га Владо оном патрљицом.

пáћ прид. непром. који води рачуна о чистоћи, чист, уредан; исп.

Паћан. — То е била Паћ жена.

паћан и паћан, -ћна, -ћно в. паћ — Кат купуeм сир, вазда гледам да

га купим кот паћне жене. Жена му е вазда била паћна.

паћница ж чиста жена, чистуница. — Милена е била велика паћница.

пафрк м в баврк. — Милутинов син бљеше пафрк ка се зарати.

пафрљком љут, напрасит човек. — Опасен ли је она пафрљко

пафрљнут, -нем свр. јако се наљутити, скочити од љутине. — Кад

Милан пафрљне, бљежи му с очи.

панте ж мн. греде на тавану на које се веша месо ради сушења. —

Испео сам сво месо на панте па нек се суши.

педа, педе ж педаљ — Чоек јој није виши од двије педе. Колицко е оно

дијете, нема у њега ни три педе.
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педарат се, -ам се несвр. 1. скакутати, поскакивати. — Кое се оно

педара преко ливаде? 2, љутити се. — Шта ти је, шта се педараш?

пека ж у изр. о стала ми (му и сл.) је пека криво

ми је, жао ми је — Остала ми је пека на тебе што ме не позва на свадбу

ка си женио сина, а ја сам тебе увијек звао на весеља.

пекара ж (поред уобичајеног значења “радионица за печење хлеба и

продавница хлеба”) рерна. — Тури мало компијера у пекару.

пексијан, -ăна м немирно, несташно дете, исп. пексимет. Ово дијете

Радошево велики је пексијан.

пексимет, -имета м в пексијан. — А, шта ће да се ради од овија

пексимета, по цио дан и стоћ тутањ и вика.

пењат, -ăта м 1. натруо пањ. — По цио дан ćеди на један пењат.

2. фиг. стара особа. — Не могу оставит ова два пењата, а отиша би у

свијет.

пепељуша ж име кокошки пепељасте боје. — Понесе ми лисица пепе

љушу.

пeрaе с (поред обичног "орган за пливање код рибе“) лопатица на

воденичном колу. — Најтеже е начињет пераја.

перчин, перчина м 1. пеј, коса. — Пошишка се, јадан, скини та перчин.

2. у експресивном говору: глава. — Погодио е Турчина првијем метком

увр перчина. Можеш ти са своијем злом и цара у перчин.

перчинат се, -ам се несвр. 1. свађати се. — Ништа не раде, но се

перчинају — очи повадише. 2. тући се. — Ено се оне погани перчинају,

стои и кукањ и вика.

петкат се, -ам се несвр. играти се петкача; исп. грошат се. — Ајмо Да

се ПетКáМО.

петкач м 1. један од пет каменчића у дечјој игри “петкача“, пиљак.

— Бачи та петкач, па узми неки љепши. Остави те петкаче, доста си се

играла. 2. ген. мн. игра таквим каменчићима (пет каменчића), у којој

се они разбацују по подлози, а затим један баца увис, а други каменчић

хвата у шаку заједно с оним баченим увис, а затим се опет баца један

каменчић увис, а хватају два са њим, затим три, па сва четири заједно.

— Ајде да се играмо петкача.

петком у изр. пет ко и девет к о свако, разни људи. — Не

трага ти шта ти кажу петко и деветко, свачију слуша — а своју свиђа.

петљаж храбра, одважна особа. — Миљан је био употан пред очи, али

је ка ратник био петља.

петогошки, -а, -ö у изр. в и ш а пет о го ш ка школа виша

педагошка школа. — Милица е завршила вишу петогошку школу.
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петровача ж врста ране летње јабуке. — Ове године су ми добро родиле

и петроваче и крстоваче. --

печа ж. снажна, јака, чврста мушка особа. — Марко е печа, није лако

ударит на њега.

печен, печена, печено у изр. печен о чело храбар, неустрашив

човек. — Мирко е ка војник био печено чело.

пивец, -вца м особа која може да попије много алкохола. — Ћирко е

öпасан пивец, једном је попио димиџану от пет кила ракије за ној.

пиждрит, -им несвр. пиљити. — Шта пиждриш у мене! Виђи како она

поган пиждри у нас. Дође ми ту па пиждри шта ко ради, а послије плете

и лаже. -

пијат, пијам несвр. тешко дисати. — Чим некуд крене, почне да пија,

душа му у нбс дође.

пијенут, пијенем свр. в. испијенут. — Баба-Марица е пијенула от

старости. Ни дан није боловала.

пијот м кикот. — Шта ли је ониjeма ђевојкама те и стои пијčт?

пијотат се, пијоћем се несвр. кикотати се. — Шта е, ђецо, шта се

пијоћете?

пил (поновљено више пута) узвик за вабљење пилића. — Чим пиладима

викнеш пил, пил, пил, она дотрче и чекају да им нешто бачиш.

пиљак, -љка му изр. за б о с пиљ а к у но с учинити

некоме зло, непријатност. — Вала ми је забоо пиљак у нбс.

пипуница ж једра и здрава млада жена. — И, што је лијепа она Јокова

пипуница!

пирга ж име кокошки сиве боје. — Немамо но двије кокошке — пиргу

и жућку.

пиринат, -инам несвр. лепршати (о коси). — Што не туриш косу пот

крпу, нб ти пирина ка лудбј.

пискавица ж врста ране ситне шљиве. — Нешто су ми лоше родиле

пискавице. ча

пискор м већи број, много (ситне деце). — Изродили су пискор ђеце.

Кад је Владо погинуо, остаде му пискор, све једно другоме до ува.

писмилет, писмилети ж у појачаном значењу милет. — Бошко е велика

писмилет: само о злу мисли.

писмилетка ж у појачаном значењу милетка. — Она Душанова писми

летка завади по села.

питомача ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.
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пицунит се, -уним се несвр. кинђурити се, гиздати се. — Вазда е

волио да се пицуни. - -

пишта ж добра храна. — Било е на свадбу сваке пиште што ти душа

јиШТč.

пиштат, -ам несвр. добро хранити. — Пиштају га и дан и ној.

плавит, -им несвр. наводњавати. — Тата и стрико плаве коломбоћ, ита

ју, сапро и Миљан — оће бн воду. Ако е сушна година, плавимо коломбоће

и по трипут.

плазец, пласца м део рала на који се натиче раоник. — Немо да ти се

нагомилава земља на плазец, но ју мичи лопатицбм.

плана, плане ж буба-мара. — Лети, плана, у планину, 1 па донеси

ђетелину.

планинка ж домаћица на планини током лета која брине о стоци,

музе, прави сир и сл. — Ове године биће планинка моја млађа сестра.

планиноват, -нуем несвр. бити планинка, обављати послове планинке.

— Док сам била невљеста, планиновала сам свакога љета.

платица ж стасита, лепо грађена жена. — Благо тебе кад имаш онакву

платицу.

платно с пашњак у страни. — Одјавио е овце уз Јелића платно.

плекат се, -ам се мешати се, петљати се. — Ђуро оће у све да се плека,

и у оно што не разумије.

плетивача ж торбица за плетиво. — Обљесила плетивачу о руку, иде

полако за овцама и плете.

плетићи, -а, -ě којим се плете (о игли). — Купили смо плетиће игле.

плијенит, плијеним свp. и несвр. I, јако уплашити и растерати, пла

шити и растеривати стоку (обично овце). — Eво дојурише овце, нешто и

је плијенило. Убићу му оно пашче, да ми не плијени овце по цио дан. II.

с“ се јако се уплашити и разбећи, јако се плашити и бежати (о стоци,

обично овцама). — Ми пашче немамо, па ове наше овце не знају шта е,

те су се плијениле, једва сам и окупила. Макни то страшило с ливаде, е

ми се од њега плијене овце.

плима, плиме ж мноштво нечега. — Некад је по Комбва љети била

плима оваца, а сад да и избрдиш, не би наброијо ни триста.

плиска ж испљувак угрушане крви. — Испљувае плиске крви, сву ће крв

такб да испљуе.

плбвка ж камена плочица која служи за пловкање. — Боља е ова пловка

ОД ТВоe.
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пловкање с 1. игра у којој се "пловком“ (в.) покушава да се, са извесне

даљине, обори мета — камен или дрво забодено у земљу. — Ојдосмо кот

цркве на плбвкање. 2. игра у којој се мањи пљоснати камен баца у воду

тако да што већи број пута одскочи од њене површине. — Ова е фир

добар за плбВКање.

пловкат се, -ам се играти се пловкања. — Дођите да се пловкамо.

пљаштит, -им свр. 1. ударити већом површином о нешто, пљеснути.

— Пљаштио сам по води стамаком, и сад ме боли. 2. лупити, ударити

(обично шаком). — Ако те једном пљаштим, изврнућеш се тамо! Немо да

те пљаштим право по глави.
-

пљенач, -ăчам кашика од букове коре којом се пљени, скида пена са тек

помузеног или узаврелог млека. — Пошто имаш пљенач, оди па опљени, а

НИКола ће Довече.

пљенит, -им свp. скидати кашиком и јести пену с тек помузеног или

узаврелог млека. — Ја пљеним чим сестра помузе, а брат кад вареника

узаврИ.

пöаран, -рна, -рно 6. поарљив. — Ове ђавоље козе су поарне.

поарат, -ам свр. учинити пољску штету (о стоци). — Поарала ми је

твоја крава коломбоћ.

поарљив, поарљива, поарљиво који ара, чини штету (о стоци); исп.

поаран. — Ништа није теже но чуват поарљиву краву.

поаруша ж овца, коза, крава и сл. која трчи у поару, која чини штету.

— Зрња е поаруша, па ју е тешко чуват.

побурат, -урам свp. I. помокрити, поквасити мокраћом некога или

нешто. — Побурало ме дијете ноћас. II. -- се испустити мокраћу, по

мокрити се. — Стани да се побурам.

пöвале ж мн. у изр. на по вал е у изобиљу. — Да имам свега

на повале, ја му ништа не би дао.

повечерак, -рка мјело после вечере. — Спремише ни Милета и Божо

повечерак, те смо се добро навргли.

повлачит, -ачим свр. влачом поравнати, подрљати земљу. — Што

поорем за дан, повлачим за сат.

повраз м гајтан којим се обрубљују торбе, односно који служи за но

шење торбе о рамену. — Дала ми је баба џакљу са шаренијем повразом.

површ ж највише насеље у планинском крају. — Ови у жупу пеку слабу

ракију, а ми исповрши вазда имамо добру.

површина ж в. овршина. — На ово сијено би мало површине.

површица ж смрзнут површински слој снега, по коме се може ићи. —

Иди док је површица, кад угрије и снијег се раскрaви, погрезиваће ти се.

Одили смо у школу по површици.
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погнат, погнам и пожденем свр. 1. појурити, јурнути. — Полако, куд

си погнао Пождени што брже можеш! Како ћу да пожденем кад ме боли

нога п. - се 1. (безл. или са логичким субјектом у дативу) поћи, кре

нути (некоме) нагоре, потерати (некога). — Тако ми се нешто погнало

да ми је проз мој живот падало у дио све оно теже и горе. 2. потрајати.

— Причувате жито, нека ви се погна до Ђурђевадне. -

погреживат, -жуем несвр. пропадати ногама кроз “површицу”. — Крени

прије сунца, да не погрежуеш.

погрезнут, -нем свр. пропасти кроз “површицу”. — Добро ме држала

површица, само сам на једно мљесто погрезнуо до у кук.

погpцкиват, -куeм несвр. подригивати. — Немо, мали, насрамоту по

грцкиват, е ћу те одовуд нечим праштит право по глави.

подбит се, -ијем се свр. добити жуљеве на табанима. — Подбио сам

се, па ме боли ка у очи.

подбој, подбојам жуљ на табану. — Још ми није проша она подбојна

десну ногу.

подвала ж део пода који из собе иде у одељење с огњиштем. — Узми

шак жита са подвале, па га понеси у вођеницу.

подвиреп м страшљивац, кукавица, улизица. — Подвирепи су овоме

народу највише штете и невоље нанијели.

подвоит, -öим свр. у изр. не моћ и под во и т не моћи бити

сложан, не моћи се сложити. — Не могу га јетрве подвоит, завадите и

браћу и нагнат и да се подијеле. Никад га они двоица нијесу могли

подвоит, све су се нешто чаркали и горњали.

подгушит се, -ушим се свр. засмејати се пригушујући смех. — Шта су

се ова ђеца подгушила, па оте да прсну?

подина ж основица стога сена. — Грије сунце ка усред љета, а Микаш

се изврнуо на подину па динда.

подлит, подлијем свр. у изр. по д л и т в од у подвалити.

— Подлио ми је неко воду, пријавио ме код милиције да сам шверцовао

дуван из Љешанске наије.

подморат, -брам свр. натерати, приморати. — Није стио да преда

пушку, па су га подмбрали.

поднаполи прил. по систему наполице, у наполицу. — Дао сам ливаде

да се косе поднаполи.

подница ж 1. даска у поду. — Расушиле се ове поднице, морамо и

збијат. 2. в. срчаница. — Од ове јеле би се истесала добра подница. Нека

смо за поднице бирали најбоље јеле.

подноже ж мн. направа, папучица која се притискује ногама да се

покрене разбој — Имаш ли подноже, оне мое нешто нијесу да ваља.
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подрамит, -им свp. I. ставити подметач испод неког терета који се

носи на рамену. — Носи Вучић велики трупац, па га подрамио ćекиром.

П. - се подупрети болесну или изнемоглу особу помажући јој да иде —

Подрами му се, па га полако води.

подрепит, -епим свр. опсовати. — Свашта ми је река, подрепио ми је

и оца и мајку.

подрепница ж в. кускун. — Прекиде се подрепница и паде самар с

товаром. Он је веља подрепница — вазда е око јачега и око власти.

подрепњак м 6. кускун. — Čтац му е правио подрепњаке, а бн дига

главу ка да му е био министар. Урош је Милорадов подрепњак — вазда

му се улажуe.

подријет, подерем свр. (некога) спопасти задајући муку (о горушици).

— Подрла ме љутина, желудеш ми сагоре.

подртина ж комадина, исп. одусек. — Поијо сам двије велике подртине

Меса.

подружит, -ужим свр. проћи лоше као што је неко већ прошао. — Бог

дан је због шера добио по телевези, па се и ти припази да га не подружиш.

подувират, -рем несвр. 1. 1. подметати подупирач, ослонац под неш

то, подупирати. — Не узима ми та колац, њим подувирем сијено.

2. својим телом подупирати (нешто). — Ми подувиремо талу да не

пане, душа ни испаде, а бн гледа и смије се. 3. обраћати се некоме

молећи за нешто (помоћ и сл.). — Не могу га ја цио вијек подувират

— није дужан да ми вазда чини, досадио сам му. Не подувирем ја ни

боље, а не онакву фукару. 4. наваљивати на некога досађујући, спопа

дати. — Она поган вазда подувире некога. П. - се 1. запињати свом

снагом подижући, подупирући (нешто). — Подувирите се колико оћете,

не можете та камен ни покренут с мљеста. 2. окомљавати се на некога.

— Подувире ми се бн ево десет година, да може — бестрага би ме оћерао.

подувријет, -уврем свp. I. 1. подметнути подупирач, ослонац под неш

то, подупрети. — Подувpите нечим то сијено, да се не преврне. 2. својим

телом подупрети (нешто). — Подувpи ту кацу, да подвучем колац.

3. продрети (о води). — Пала велика киша, па ми подувpла вода у

подрум, 4. обратити се некоме молећи за нешто (помоћ и сл.). — Нужда

ме наћерала, па га морам опет подувријет, а знам да сам му досадио.

5. навалити на некога досађујући му, спопасти. — Кога ли ће подувријет

ноћес она пљандура? П. - се 1. свом снагом подупрети (нешто). — Што

си се подувро тако, ка да ћеш да преврнеш то сијено? Да се ми двоица

подувремо, преврнули бисмо ова камен. 2. окомити се на некога. —

Подувро му се, вала, да му семе утре. Подувpла ми се она губа, да може,

би ми кућу ископао, а знам да ме шпија и у удбу и у милицију.

подурјасит се, -асим се свр. 1. окомити се (на некога), спопасти (неко

aа). — Што си се ти мене подурјасио, јуначе божи, шта сам ти ја учинио!
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Подурјасиле су се свекрва и зава, па ми не даду живота. 2. (некоме)

обузети, спопасти (некога) (о горушици). — Подурјасила ми се љутина,

уби ме. -

поекат се, -ам се свр. порвати се. — Смијеш ли да се поекамо?

пожегнут се, пожегнем се свр. 1. јако ожеднети. — Пожега сам се,

пијем велику воду, не могу се напит. 2. оболети од упале плућа (о коњу).

— Ако ти се коњ ознђи па га не отреш, може да ти се пожегне. Коњ ти се,

изгледа, пожега, видиш како кашље.

пожежен, пожежена, пожежено болестан од упале плућа (о коњу). — Ова

коњ је био добар, но е сад пожежен.

позамицат, -ичем свp. I. вешањем усмртити (више њих заредом), по

вешати. — Не могу ја позамицат родитеље због жене. П. - се одузети

себи живот вешањем (о већем броју особа), повешати се. — Исте куће су

се трбе позамицала, то е њима наследно да самијема себе узимају живот.

позглиједит (се), -иједим (се) свр. 8. озглиједит (се). — Позглиједио

ме брат ка смо ćекли дрва. Позглиједио се кад је пао с ораa.

позглобан, -бна, -бно в. зглобан. — Он је позглобан откад га знам.

позорит се, -брим се 1. свр. заузети поносан став, подичити се. —

Позбри се мало, па свуци одијело, чува га. 2. несвр. поносити се, дичити

се. — Радуле се позбри школованијема синовима и рођацима.

поинатит се, -ăтим се свр. посвађати се. — Поинáтиле се поцке жене,

цио Под одлијеже.

појавит, -ăвим свр. потећи. — Појави му крв из носа.

покалабасит, -им I. 1. покварити, пореметити нешто. — Све си ми

ово покалабасио. 2. покварити нечије односе, посвађати, завадити неко

га. — Добро су се слагали, но и покалабасише жене. II. - се 1. покварити

се, пореметити се. — Све ми се ово покалабасило. 2. покварити ме

fђусобне односе, завадити се. — Били су добри пријатељи, но су се сад

нешто покалабасили.

покара ж морална (пре свега) и физичка ругоба, ништарија. — Јесте

ли виђели шта уради она божа покара, она цквpња безобразна и љуцко

ништавило!

покламишит, -ишим свр. 8. окламишит. — Немам шта појес, све ђеца

ПокламиШИЛa.

покорбат, -ам свр. похватати, уловити. — Покорбала маца мише,

нема више ниђе ниједнога. Покорбала е сад милиција некакве лупеже

Што су крали по вароши.

покрасит, -ăсим свр. 1. подарити нечим лепим, добрим и сл. — Бог

ми е покрасио сву ђецу — сва су лијепа и добри ђаци. П. — се у изр. по

крас и о се, да бог да каже се кад се неко благосиља, кад се некоме

осели све најбоље. — Бистра му е она ђевбка, покрасила се, дабогда!
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покренисат се, -ишем се свр. подичити се, узгордити се. — Покрениши

се мало кад имаш овакву киту ђеце,

покрклиш, -иша мостатак јела (обично удробљеног) у тањиру после

оброка. — Не оставља та покрклиш, нико неће иза тебе, а штета е то бачат.

покупелат, -ељам свр. покупити. — Синови покупељају све што нађу

у кућу и понесу у Биоград.

полагат се, -агам се и -ăжем се несвр. јести с неким једном кашиком

наизменице (један после другога). — Морамо се полагат, немамо до једну

ужицу, здрави смо оба па не мари.

полагодит, -им свр. угодити, учинити по вољи. — Ако му мало

полагодиш, онда се ш њиме може лијепо.

полапан, -шна, -пно халапљив (у јелу); похлепан, грамзив — Не смијеш

бит полапан, замљера народ. Оној полапној погани мало је и камења.

поливуља ж 1. особа која има пролив, дијареју — Čјде она поливуља у

гору да полијева, заболио га дроб. 2. плашљива особа, слабић, кукавица.

— У ону поливуљу немб имат нада ни каквога ослонца.

полигат се, -ам се свр. мало се оклизнути, поклизати се. — Полигао

сам се, умало сам пао.

полијеват, -ијевам несвр. вршити нужду, обично добивши пролив. —

Пр, в. под поливуља.

полит, полијем свр. 1. вулг. упрљати, умазати својим житким изме

том. — Какав је, да га полијем с крива дрвета! II. -- се добити пролив,

дијареју. — Ово се дијете полило, све му цури низ ноге.

- полуковит, -им свp. I. (најчешће о говедима, а погрдно и о људима)

побити, потући. — Полуковиће ни краве Радоњине ове наше. П. - се

побити се, потући се. — Немо говеда да ни се полукове. Оне будале су

се синој полуковиле.

помакарит, -им свр. 1. порећи. — Ово што сам река, не може ми нико

помакарит. 2. покварити, омести. — Све су ни ово помакарили.

помамило с 1. помама, јарост, бес. — Кад њега уфати помамило, би

се заклео е је луд. 2. напрасита, помамна, махнита особа која се лако

разбесни. — Дође јутрбс оно помамило, свашта ми рече, но остадо жив.

помамљеник м в помамник. — Ако те чуе она помамљеник, зло ће те

нај.

помамљеница ж в. помамница. — Не могу живљет од оне помам

љенице.

помамник, -ика м љут, напрасит, пргав човек, човек који се лако раз

бесни; исп. помамљеник. — Свакое су она у кућу некакви помамници.
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помамница ж љута, напрасита, помамна женска особа; исп. помам

љеница. — Свекер јбе био добар и миран чоек, а свекрва једна помамница.

поматуфит, -им свр. в. изматуфит. — Нијесам ја поматуфио још кои

дан, но знам шта радим. -

помеђаш, -ăшам особа са којом се неко међи, сусед (као власник суседног

имања). — Ми смо били помеђаши у село и у планину.

помес се, пометем се свр. 1. смрзнути се, умрети од зиме. — Млоги

су се помели преко ове планине. Млого се љуђи помело преко Чакора.

2. претрпети велику хладноћу, јако озепсти. — Цио дан пада киша,

поместе ми се ђеца за стоком. Поместе се она ђеца данас, слабо су се и

обукла.

пометина ж 1. животињска постељица. — Виђи је ли крава избачила

пометину. 2. особа без карактера, без чврстог става, љигава особа. —

Čнђе чоека нема, онбе обична пометина.

помир, помира м помирење. — Кад је био помир између Лекића и

Барјактаревића, пало е још девет кумстава у Васевиће.

помолак, -лка м место одакле се пружа добар видик, одакле се далеко

види. — Изиди до на помолак, виђи шта се ради у Чуку.

понавиш прил. навише, уз благу узбрдицу — Иди све понавиш дог

дођеш на ону преседлину.

понаниж прил. наниже, низ благу низбрдицу — Čдовле ти је све

понаниж и брзо ћеш сис на пут.

понеари прил. без своје воље, силом, на силу. — Мбраћеш ти радит и

понеари, оће да се ије, а љеба ти нико не да док не зарадиш. Узеће бн

ону ђевојку и понеари, има она род, а бн се не било воцат ш њом.

понијет се, понесем се свр. (поред уобичајеног значења “порвати се“),

појавити се, покренути се у великој количини или броју. — Понијели су

се опет облаци, удариће најдаље до довече.

поновак, -вка м в. новина. — Ка се компијер посије на поновак, прве

године га. Не Напада Златица.

попамтит, -им свр. добро упамтити, запамтити. — Попамти, сине,

неће ово на добро изис. Попамтите, љуђи, што ви данас реко — платићемо

ово што се дозволило да ни свакојаки блош по држави копа и разваљуе е.

попасак и попасек, -ска м јутарња паша. — Пуштите оне краве на

попасак. Оћерао е краве на попасек, па га нема.

попаша и попаша ж накнада која се плаћа за пашу стоке — Ево до

ђе вријеме да Краљани плаћају попашу Морачанима у Колашин за своју

планину, а некад нијесу плаћали ни Турцима. Они могу да живе от

Пóпаше.
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поперчинат се, -нам се свр. потући се. — Ка се љуђи побију, па и ајде

де, а ка се жене поперчинају — то е да чоек цркне о смија.

попират (се), попирам (се) и попират (се), -ем (се) несвр. 1, кретати се

полагано, мицати се. — Ми се одриjeсмо радећи, а бн не попира с мљеста.

Čн не попире с мљеста. Она се стока данас не попира с пландишта. Они

се косачи нешто слабо попиру с мљеста, више остре но што косе. 2. расти,

напредовати. — Оно дијете не попира, боим се остаће мали. Шта е оно

те се она мали не попире?

поповише прил. мало више, доста. — Немб се ти стиђет, нбузми по

повише. Поповише си ми мука задао проз ово мало вијека, млого више нб

Што мислиш.

попрат (се), попрем (се) и попријет (се), поперем (се) свр. мрднути,

кренути, помаћи се. — Узеше ми се ноге, попрат нијесам мога ни макар с

мљеста. Неће ти бн ни попрат с прага, а не да ти дође и нешто помогне.

Толико сам уморан да не могу попријет ни корака. Нећу ти ја одовле ни

попријет док ми не донесеш паре. Збори, не збори — неће ни да се попере

с мљеста. Не бљеше се ни попрао с онога мљеста ђе смо га оставили.

Оћете ли се ви попријет отле? Неће се бн ни попријет док се добро не

наије.

попрдњача ж у изр. реп а по прдњача в репа прдњача (под

прдњача). — Поједоше ђеца зимус све репе попрдњаче.

попрдуља ж 1. особа која пушта гасове, ветрове. — Не иди за старбм

попрдуљбм. 2. плашљива и некарактерна особа. -- Знао сам да е обична

попрдуља, но да е толика — нијесам знао.

попрзнит, -рзним свp. I. повредити, избости у стомак (све заредом). —

Попрзниће ми она манита крава говеда. Боим се да ми она пљана поган

не попрзни ђецу, П. - се избости, повредити једно другоме стомак. —

Попрзните ни се оне краве. Да и не развадисмо, оћају се попрзнит.

попривикнут, -икнем свр. (некоме, на некога) мало подвикнути. —

Попривикни ти на њега, па не брижи. Попривикни му ако мислиш да

јишта бидне од онога.

попридат, -идам свр. мало додати. — Мало е ђеци, поприда им још

по мало тога пасуља.

порбатит се, -им се свр. наслонити се једно на друго леђима ради

одмарања. — Ајмо да се порбатимо, заболио ме рбат čедећи без наслона.

порештит, -им свp. I. ставити у ред, поређати. — Кат садиш воћке

мбраш и порештит, па да имаш ред са сваке стране. Ено учитељ порештио

ђаке да и води у шетњу. II. - се разместити се у редове, поређати се

— Ајде, ђецо, порештите се два по два, па да идемо у шетњу. -

порошкат се, -ам се свр. у нешто блажем значењу: посвађати се, за

вадити се. — Често се они два порошкају, но опет не могу један без
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другога.

портик, портика м ходник. — Начинио е кућу на два боја, у дољњи

бој има портик и двије веље собе, а на горњи — вељи портик и четири

Пöмање собе,

порупина ж влажни, натрули слој сена на дну стога. — Кад имаш

добар настор, порупине скоро и да нема.

посигур прил. сигурно — Ја ћу сутра дој да ти помогнем, то ти е

посигур, а дако дође и Ново.

посилит се, -им се свр. обрадовати се. — Да си отиша код њи, би ти

се добро посилили.

посифка ж 1. лопатица за преношење жара, пепела, посипка, ватраљ.

— Узми посифку и избачи пепео. 2. гвоздена лопата. — Не заборавите

посифке да утоваримо Милу један трактор пржине.

поскрајнут, -ајнем свp. I. помаћи, склонити у страну, исп. скрајнут.

— Поскрајните ђецу, да и воловодница не згази. II. - се 1. помаћи

се, склонити се у страну. — Поскрајните се, ђецо, док прбђу камиони.

2. повући се од уобичајеног посла, обавеза, престати се мешати. —

Поскрајнуо се у задње вријеме, не иде ни на какве састанке, али ако се

купе самодоприноси, први дае.

посмирит, -ирим свр. 8 смирит. — Кат посмириш, дођи до поседимо.

Посмирили смо овце, још краве, па да гледамо дневник.

посмочит, -öчим свр. погледати испод ока, подмукло и непријатељски.

— Никад не гледа чоека у очи, но посмочи исподмукла ка пас.

постат ж особина, одлика. — Богме е Радое више женске но мушке по

стати. Мушко е, али некакве женске постати.

постата ж појас, део њиве, земљишта који обрађује један радник (ако

их има више). — Да опрашимо још по једну постату, па ћемо ручат.

посујмат, -ујмам свр. посумњати. — Посујмао е у њено поштење.

посукат се, -учем се свр. учестати с појављивањем. — Турци се по

сукали да купују жито. Посукали су се вукови по тија планина, поклаше

љуђима стоку.

посукиват се, -куeм се несвр. појављивати се. — Да има што од овија

ловаца, не би се вукови више посукивали.

посумице прил. в. тилутице — Задовијек је радио посумице. Посумице

сам погодио ђе с сакривен прстен.

посусекат, -ам свp. I, спотаћи, саплести. — Посусека ме некое, умало

разби нбc. II. - се спотаћи се, саплести се. — Миљан се заврзе ногом у

лозаре, посусека се и паде.
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поčеђела -ђеле жир. стара, неудата девојка, уседелица. — Научила е

поćеђела да старуши. Никога не слуша поčеђела поčеђела. -

побеђели, -а, -о који (која) је дуго остао (остала) неожењен (неудата).

— У ту кућу су остале три поčеђеле ђевојке. Поčеђеломе момку све смета.

| побеђелица ж стара, неудата девојка, уседелица. — Ђеца бјдоше у гра

дове, а ђевбке осташе побеђелице.

поćеђелом стар, неожењен момак. — Викао сам ја моме поčеђелу да

се жени на вријеме, но ме бн не послуша. Сад га нете ни удовице.

поčеђељак, -љкам посело. — Дођите довече на поčеђељак.

поčек, посека м 1. велика хладноћа, мраз. — Данас је такав посек да

се не може искуће изис. 2. јако љута, срдита особа. — Таквога поčека

од жене није се доводило у наше село.

поćечит, -a, -o 1. који добро сече, оштар. — Ова ти је секира поčечита.

2. који је оштар у говору. — Момир је и речит и поčечит.

потакав, -ква, -кво нешто гори, слабијих квалитета у односу на друге

— Синови су сви добри, увргли се на ђеда, а отац им је био потакав.

потемељу прил. сасвим, потпуно. — Пострадали смо ове зиме потемељу.

потијерит, потијерим свp. I. узнемирити, узбунити. — Што потијери,

јадан, та пилад, те се разбљегоше по шуми. Са ћеш ту ђецу потијерит, а

била су се мало примирила. Потијерио осињаке, па су га два печила. II.

с“ се узнемирити се, узбунити се. — Нешто су се потијерили граничари

на караулу. Наиђе камијон, па ми се потијерише овце.

потиковат, -куeм несвр. спомињати са жаљењем. — Čтац је често по

тиковао што није школовао и нас ђевојке, но само синове. Вала е цио вијек

Због тога ПОТИКОВáо.

потит се, потим се свр. знојити се. — Врућина, па се потимо.

поткаитит, -им свp. I. довести некога у неприлику, невољу, удесити.

— Неко ме добро поткаитио. Неко ме јуче на пљацу добро поткаитио,

извука ми такулин с то мало пара што сам имао. П. - се поравнати се,

намирити рачун, поткусурити се. — Једва су се поткаитили.

потколдарит се, -арим се свр. добити самопоуздање, сигурност у при

суству рођака, братственика; исп. околдарит" се. — Дошли су му браћа

и рођаци, па се потколдарио уж њи.

поткочит, -очим свp. I. подупрети, подбочити. — Поткочите нечим то

сијено, да се не преврне. II. - се подбочити се припремајући се за тучу,

заузети борбен став — Што си се поткочио, мислиш да ти се боим! Виђи

оне волове, поткочили се — оте да се бију.
|-

поткркљушит се, -ушим се свp. с муком суздржати наступ смеха. —

Кад Миљан нешто прича, Ацо и Божо се поткркљуше о смија.
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поткутњица ж њива испод куће. — Имам добру поткутњицу, а осталога

имања мало имам.

потље прил. после, исп. потоље. — чека сад погле ћу ти рај шта -

било. Виђи шта ћеш и како ћеш, немо потље да се каеш.

потоље прил. в. потље — ПоједČсмо оно мало љеба, а потбље она

тури мало качамака, те придодасмо. Čеди да ручамо, па ћемо потбље да

видимо кума-Петра.

потољњи, -а, -е последњи. — Потољњи ти пут вељу да о томе ништа не

знам и немо ме више испитиват.

потпетит, -етим свр. покварити ципелу искрививши петом њен задњи

део. — Не умије да иде у цревље, но и одма потпети.

потплинут, -инем свр. пети се у већем броју и на широком простору.

— Потплинуле овце уз гору за бабушком.

потраж штета коју стока учини на усевима и ливади. — Коју су ми

потру учињела кума-Милова говеда!

потрагљив, потрагљива, потрагљиво који искаче из стада и иде у

штету (о овци, овну). — Није лако чуват потрагљиву овцу.

потрагуља ж 1. потрагљива овца, овца која искаче из стада и иде у

штету — Морам заклат ову потрагуљу, не можемо трчат за њом. 2. особа

која нема мира у кући већ стално лута по селу — Којо е потрагуља ка

му и мајка — никат се не смируе кот куће.

потрагџија м а потрација. — Баља е вељи потрагџија — вазда бљежи

из буљука. -

потрат ж шашава, луцкаста, блесава особа. — Виђи шта учини она

пöтрат.

потраџија м говедо или брав који искаче из стада и иде у потру, ште

ту, исп. потрагџија. — Таквога потраџије ка што е била једна крава

Радоњина село не памти.

потрбушина ж месо с трбуха. — Свари ове потрбушине да ију ђеца.

- потрупачке прил. из места, без залета — Ајмо сад да скачемо

потрупачке.

потрусит, -усим свр. овлаш, мало посути нечим ситним. — Потру

си тога прашка по компијерима, има по ђекоја златица. Потруси мало

брашна, да ти не пријења за оклагију. Потрусило е мало снијега.

потуара ж в. фрњушара. — Нико не зна која е оно потуара, све нешто

фрњуши и јади за у зачас за његову главу.

потужет, -ужим свp. тужећи мало оплакати покојника. — Ајде, Росе,

ако си кадра, потужи мало.
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потурат, -урам несвр. 1. стављати, остављати, спуштати. — Не

потура то на земљу да се на глиба. 2. подбацивати (о ватреном оружју).

— Моја пушка потура, па треба нишанит мало више.

потурит, -им свp. ставити, оставити, спустити. — Потури ту косу,

па узми грабуљу те пласти.

потфишкават, -ăвам несвр. подговарати, подстрекивати. — Неко њега

потфишкава, не би бн био онако тврдоглав.

потфишкат, -ам свр. подговорити, подстаћи. — Потфишкаћу Милана

да искрка онога гада жене.

пофата ж у прил. изр. на по фa ту 1. на дохват руке. — Дода

ми горужду, ако ти је на пофату. 2. на видно, згодно место. — Остави то

на пофату, да не заборавиш.

пофрњушит, -ушим свр. покрасти, исп. пошњуат. — Мора ноћас да е

нешто пофрњушио по селу.

пофузат се, -ам се свр. в. фујнут (II). — Пофузала се и озглиједила

кољено.

пофујат (се), -ујам (се) в фујнут (се). — Пофуја мало ту врећу, да ми

не смета. Данило се побуја и паде. Подуја ми се опанак, те разби нос.

почивало с место где се почива, одмара. — Кат стигнемо на почивало,

мало ћемо се одморит, а онда није далеко до куће. Кућа Богићева вазда

е била љуцко почивало, мало еко проша путем а да га нијесу збвнули и

частили.

почкpкиват се, -куeм се несвр. спрдати се, подсмевати се, изругивати

се некоме. — Не можете се ви са мном почкpкиват, нијесам ја тако прос

ка што мислите.

почуручит, -им свp. I. 1. преморити напорним радом. — Почуручи

ше не ове године косидбом. 2. претући, премлатити све одреда, по

млатити. — Нембте дират Коњушане, е те ве почуручит. П. - се 1.

преморити се. — Данас се прописно почуручисмо по овој божбј муњи. 2.

истући један другог, међусобно се истући, потући се. — Оне се двије

будале данас почуручише, мбра да су сви у модрице. Почуручише се она

говеда. 3. прејести се. — Почуручисмо се овога готова.

пошенут, -енем свp. I. покренути, померити. — Пошени мало тога

коња. II. - се покренути се, померити се. — Пошенули су се накрај

ливаде.

пошишкат, -ам свp. I. подшишати. — Пошишкао ме бербер у Андрије

вицу. П. - се подшишати се (код фризера, бербера). — Први пут сам се

пошишкао ка сам се оженио.

пошмуљат, -yљам свр. појести кришом. — Ко ми с пошмуљао оне

шљиве те су биле овђе?
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, пошнуара жв фрњушара. — Ено опет она пошњуара ђе шњуа по селу.

пошњуат, -ам свр. в. пофрњушит. — Нешто е ноћас пошњуао, па се

јутрбс ниђе не појављуе.

поштетит, -им свp. I. покварити. — Поштетиће дијете та сат. II. - се

покварити се. — Поштети ни се аутобус те смо сву ној провели покрај

огња навр Турјака.

пошушњара ж в. фрњушара. — Не да тој пошушњари да ти у све нос

замаче. Не даду пошушњаре поштенијема љуђима живота.

пппрpс узвик за вабљење оваца. — Ој, пппрpс, сика, пппрpс, сика!

пппрца) узвик за терање оваца. — Пппрц. Пппрц — де Пппрц тамо!

Пппрца вук те изио!

празник, -ика м пуки сиромах, исп. празнов. —Тбе била туга, празник

без иђе ичега, но бјде у партизане, те постаде официр и сад ко ка бн

празнов, -öва м в празник. — Влечито е био празнов, но сам је крив,

више воли да цио дан гладан лежи, но да нешто заради.

прање с 1. рубље које се пере, односно које је тек опрано и мокpo.

— Мама е разгрнула прање на конопац да се суши. 2. нечистоћа, пр

љавштина. — Кад јбј се уљеже у кућу, тб č једно прање.

пратит, -им свр. послати. — Ви сте ми пратили позив. Пратила е

дијете да јој донесе дувана. -

- праћат (се), праћам (се) несвр. замахивати ногама, ритати се (о коњу,

магарцу и говечету). — Зекан праћа ногама кад гој му приђем. Ћорка

се никад не праћа.

праће ж мн. конопци који служе као узенгије на самару. — Спуштите

ми мало праће, високо су ми.

праћит, -им свp. I. ударити ногом, ритнути (о коњу, магарцу и гове

чету). — Праћио га коњ у главу. П. — се 1. замахнути ногом, ритнути

се (о коњу). — Не могу прој поред ћорке, а да се не праћи на мене.

2. одапети се. — Ако се та грана праћи, може те нагрдит.

праша ж в. прашидба. — Нема ко да ми ради, па плаћам и прашу и

нáгрт.

прашидба ж прво окопавање кукуруза, кромпира, пасуља и сл., исп. пра

ша. — Нагрт је млого лакши но прашидба.

прашиоц, -иоца м радник који праши, окопава кукуруз, кромпир, пасуљ

и сл. — Никат се прашиоц није равњао с косачем.

прашит, прашим несвр. (поред уобичајеног “дизати прашину“) 1. први

пут окопавати кукуруз, кромпир, пасуљ и сл. — Јуче смо прашили ко

ломбоћ, а убрзо ћемо и компијере. 2. фиг. и ир. узнемиравати некога
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причом. — Иш, не праши! Не дирам те, не дира ме! Не праши без нужде

ка те нико не дира. --

праштит, -им свр. 1. праснути (о ватреном оружју мањег калибра).

— Прашти неђе пушка. 2. ударити, млатнути. — Немо да те праштим

право по глави!

првљеска ж овца или крава која је први пут донела на свет младунче.

— Првљеске се мало музу, но како која година — све су боље.

првљешче, -ета с хип. првљеска. — Од овога првљешчета не музе се ни

два кила варенике.

пргаж качамак од овсенога брашна. — За вријеме рата да бљеше прге

— добро би било.

прдакана и прдекана ж затвор, тамница. — Немо се ти шалит, можеш

ти отис у прдакану.

прдевеља ж погрд умишљена, неосновано уображена особа. — Он је

велика прдевеља.

прдевељит се, -ěљим се несвр. погрд. разметати се уображеном снагом

или памећу, правити се важан, бити умишљен. — Милисав се задовијек

прдевељио и буруктао ка бик преко катуна. Чедо се млого прдевељи, чини

му се — нико ка бн

прдњача жу синтагми репа прдњача врста јестиве репе; исп.

репа попрдњача (под попрдњача). — Овђе добро успијевају репе прдњаче.

превегарит, -им свр. пребити као вегу, пса луталицу. — Ако га уфатим,

превегарићу га! Не скита поноћи, е те може неко превегарит.

превеза ж 1. два или више предмета повезаних заједно. — Изгубио

неко превезу кључева. 2. место где је нешто везано, чвор, узао, завезак.

— Вас ми је конопец у превезе. 3. однос двоје или више људи везаних

међусобном наклоношћу, љубављу, заједничким интересима и сл., веза.

— Дуго е трајала та њина превеза, но су се сад нешто споречкали.

превријет се, преврем се свр. 1. пожурити, навалити да се прихвати

неки посао. — Ка дође косидба, неће ти се нико превријет да узме косу,

но све мораш сам. 2. претргнути се, преморити се од тешког посла. —

Нијеси се љетос превро радећи.

преврљаждит, -им свр. урадити немарно u површно. — Та ти поса

ништа не ваља, ти си то само преврљаждио с пет на девет, но ако мене

питаш — уради ти то љуцки, да те послије нико не кори.

прегнат, прегнам свp. I. (поред уобичајеног значења “претерати, отера

ти преко нечега”) преоптеретити тешким радом. — Немам више руку,

прегнала сам и радом и по сву ној ме боле. П. са се мало се посвађати,

споречкати се. — Мило и Милош се мало прегнаше око воде, но невоља

е Милу, његова е вода још данас.
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прегнато прил. одвише, сувише, претерано. — Дође синој Вукашин, но

бљеше пљан прегнато.

прегон, прегона м 1. премор од претераног, тешког рада. — Река ми

је љекар да ме руке боле от прегона. 2. препирка — Шта ће ви сад та

прегон, но живујте ка досад што сте.

прегрепс, прегребем свр. препречити пут, онемогућити пролаз, при

ступ и сл. — Ако ме прегребе сниjeг, нећу мој преко Црешњевика до

прољећа. Четрес и четврте прегребли су балисте на Чакор и покоматили

И. *

предријет, предрем свp. I, исцрпсти, претерано уморити. — Предри

јеше ме послом. П. - се сувише се исцрпсти, истрошити у раду, давању

и сл. — Вала се нијесу предрли да не дочекају.

предругојачит се, -ачим се свр. постати друкчији, променити се

(обично нагоре). — Раније је био млого бољи, али се у задње вријеме

нешто предругојачио.

предpучак, -чка м доручак. — Момо е отиша да донесе предpучак.

предpучковат, -куeм свр. доручковати. — Ајте, љуђи, да предpучкуeмо.

прежат, прежим несвр. вребати згодну прилику. — Ова пас прежи да

нешто уграби. Она поган вазда прежи да нешто украде. Сву ној сам

прежао, али јазбавац не дође.

прежијеват, -ијевам несвр. преживати. — Говеда леже и прежијевају.

презлогpдит, -pдим свр. дозлогрдити. — Презлогрдила су ђеца кума

-Jбкова, вазда ми чине штету.

прекапит, -ăпим свр. 1. пресушити, пресахнути. — Од ове жеге млоги

извори прекапише. Изио Андрија пола јагњета, има данас точак да пре

капи. 2. престати имати млеко, запрагнути. — Овце су ми прекапиле

прије Крстовадне.

прекоономадне прил. дан пре прекјуче. — Прекоономадне смо сишли

с планине.

прекоселица ж терен другога села. — Морао сам да узимам ливаде

поднаполи и да идем на прекоселицу да и смируем.

прекосит, -öсим свр. 1. кошењем заћи у туђу ливаду. — Оне Миркове

гибети ми вазда прекосе. 2. завршити косидбу. — Са смо прекосили, па

се можемо мало одморит док не сташу други радови.

прекотан прил. наксутра. — Морам одит за Беране и прекосутра и

прекотан. -

прекренут, -енем свр. претегнути. — Чим натовари коња, прекрену

ми товар на десну страну.
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прекретат, -ећем несвр. 1. в. криват. — Прекреће коњу товар на десну

страну. 2. ићи тетурајући се. — Напио се Бано па прекреће путем, само

Што не пáне. .

прекуквежит се, -им се свр. пресавити се од слабости, изнурености,

а мршавости. — Бљеше се прекуквежио, па не могаше ни да се вуче.

преладит, -адим свр. постати хладније, захладити. — Кат прелади,

овце ће се саме кренут ис пландишта.

прелажат, -ăжем свp. слагати. — Прелажа ме она поган, па не дође.

преливода ж особа која лако мења мишљења, политичка уверења, пре

вртљивац, непоуздан човек. — Најгоре су ове преливоде, присталице сваке

владе. Не можеш се на ону преливоду ни за шта ослонит.

прељетак, -тка м стог сена сачуван из раније године. — Имам три

овогодишња сијена и један прељетак.

прељетит, -им свр. остати, задржати се преко лета. — Ова су ми два

сијена прељетила.

- премеђит, —eђим свр. прећи преко међе, прећи у туђе приликом коше

ња, орања и сл. — То су погани. Čте и да украду и да премеђе.

прембрштина ж в. умориштина. — Вртоглавам од некакве прембрштине,

једва се ногу држим.

премудриват, -руем несвр. лукаво причати. — Умије она мудра от

сваке руке премудриват.

премука ж (увек у вези с речју мука) тешка, велика мука. — Поднио е

на Голи оток свакојаке муке и премуке.

премчица ж превој, прелаз преко брда. — Ту е једна премчица преко

кое се прелази у Коњуe.

преображење с погрд. срамота, срам, брука. — Преображење свакоме

дбди једном годишње, а мене о тебе сваки дан!

преплит, преплије свр. 1. прећи ивицу суда, прелити. — Пази како

сипљеш, да не преплије. 2. прећи преко ивице, руба нечега услед отока.

— Отекле му ноге, па му преплило преко опанака.

препричуша ж жена која слеткари, сплеткашица, смутљивица. — Да

ту препричушу више нијесам видио у кућу!

прериљат, -иљам свр. прерити, преровати (о свињи, кртици и сл.). —

Крмад прериљаше сву комперину.

преришкат, -ам свp. (у нешто ублаженом значењу) прерити, преровати

(о свињи, кртици и сл.). — Преришкаше ми крмад обор.

пресвадбоват, -yeм свр. обавити свадбу. — Нећемо преносит сијена с

ливада док не пресвадбуемо, то е сат прече.
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. преседлина ж превој — Пут води право преко оне преседлине што се

види горе.
|-

пресефит, -им свр. 1. изгубити из памћења, заборавити. — Ја сам

то пресефио, па се не могу сетит да ме убијеш. 2. не сетити се добро,

јасно нечега, погрешити присећајући се нечега. — Није то тако, ти си то

пресефио.

престава ж 1. смешна сцена, догађај — Е па то е синој била једна

престава, сви смо се кидали о смија. 2. шаљив, духовит човек. — Она

престава е сву ној изводила спрдњу са свијема нама, но нико му се не

љути, свак зна да нема злу намљеру. -

преставит, Им свp. I. представити, имитирати. — Умије бн скоро сва

кога да престави. II. - се 1. умрети. — Она се мученик ноћас преставио,

ослободио га Бог жестокија мука. 2. онесвестити се. — Престави се Драга

синој, умало умрије.

престављат, -ам несвр. имитирати, опонашати. — Божо умије да

преставља млоге наше сељане, да га не гледаш очима, река би да зборе

Мирко, Милоња или Батрић.

пресукат, -учем свр. од истога материјала поново направити. — Но

вöва кућа е остарала, па смо ју пресукали.

пресукиват, -куeм несвр. од истога материјала поново правити. —

Ми смо Новову кућу пресукивали.

- преćеверит, -им свр. променити се, захладити под утицајем северца

(о времену). — Било е топло до јутрос, а сад је преćеверило, те те се она

ђеца смрзнут.

претаришит, -ишим свр. претрести, пребрати, претражити. — Све

смо претаришили, но ништа нијесмо могли нај.

претатрит, -им свр. в. истатрит (1). — Сијено ми је откишâ претат

рило. Ова пшеница је претатрила, није ни за крмад.

претварат, -ăм несвр. I. 1. мењати, преобраћати у нешто друго. —

Не веља претварат пријатеља у непријатеља. 2. кварити се, мењати се

нагоре. — Претвара гора, није зелена ка што е била до скоро 3. бити

послушан, слушати. — Не претвара та поган, па да би пука. П. - се 1.

мењати, преобраћати у нешто друго. — Претвара му се крв у воду, рекли

су доктори да му нема спаса. 2. причињати се, привиђати се. — Идем

ја проз гору, ништа се не види, а оно ми се претварају звона, чектари,

цингаре, мека коза и јаради, коса ми се диже навр главе.

претворит, -öрим свp. I. 1. променити, преобратити у нешто друго.

— Свети Саво е претворио чоека у међеда, е се та чоек сакрио у вуну да

не би дао вуне калуђеру. 2. покварити се, променити се нагоре. — Ово

е месо мало претворило. 3. послушати. — Узалуд му збориш, неће да

претвори да би пука. ПI. - се 1. променити се, постати нешто друго.
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— Сам си крив што ти се најбољи пријатељ претворио у непријатеља.

2. причинити се, привидети се. — Пред очима ми се претворише свакојаке

животиње, а најгоре ми бљеу змије.

префиган, -а, -о префриган. — Ова данашња ђеца су префигана.

пречавине ж (само мн.) опанци од нештaвљене или примитивно уш

тављене коже. — Покиселиле ми се пречавине, па врат ш њи да сломим!

пречагорит се, -им се превише се осушити, пресушити се. — Ово се

месо пречагорило, па га не могу јес.

пречеправац, -вца м онај који има право првенства при куповини и

сл. — Рајко е пречеправац и немо се преварит да купуеш имање Милово

прије но га питаш.

пречкат се, -ам се несвр. (у нешто ублаженом значењу) свађати се —

Нешто се снаa и зава пречкају, а не причају шта им је.

прешапит, -ăпим свр. обухватити рукама више него што је обим не

чега. — Мож ли опшáпит ову букву? — Могу и прешапит.

прешлањат, -ањам свр. немарно, офрље обавити неки посао, отаљати

неки посао. — Њиву ми није заградио ка што смо се погодили, само што

е прешлањао, сваки би му колац извадило дијете од двије године.

прештулит, -улим свp. I. приштинути, пригњечити. — Прештулио

сам прс, боли ме ка у очи. П. - се приштинути се, пригњечити се. —

Приштулио сам се вратима.

жулин, -ина м пржун за кафу, у виду шупљег ваљка на дужој дршци.

— Однесе кума пржулин, па не могу испржит кафу.

прибират, -ирам несвр. прихватити некога, указујући му пажњу, пош

товање. — Мираш је био велики јунак и поштењак, па га е и господар

прибирао и призивао.

прибит, прибијем свр. 1. задати последње ударце, усмртити, дотући.

— Њемци су прибијали наше рањенике. 2. пријати. — Ја се наједо. —

Нека си, прибило ти, дабогда. Пушти га да с миром руча, овако му неће

прибит.

прибрат, приберем свр. прихватити некога, примити га као свога. —

Најприје га нијесу млого вољели, а са су га прибрали.

прибреат, -ам свр. приспети за нешто. — Крава е прибреала да се

TèЛИ.

привиђа ж сабласт, привиђење, утвара. — Идем ја, кад одједном се

преда мном створи вук, ја се уфати за левор, а бн одједном нестаде. По

томе сам видио да е то била привиђа.

привиђеније с оно што се привиђа, тј. причињава (обично нешто

страшно, вампир и сл.) на одређеним местима, привиђење, утвара,
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авет. — Кат сам се врћао из вођенице, привиђеније ми је скочило на

леђа и јашало ме до куће.

привиђет се, -идим се свр. размислити, промислити. — Привиђите се

ви добро ваља ли ви работа и шта ће ви народ реј.

привикиват, -куeм несвр. (некоме, на некога) подвикивати (некоме, на

некога). — Ти не можда не привикуеш!

привикнут, -икнем свр. (некоме, на некога) подвикнути (некоме, на

некога). — Неће да мрдне док му не привикнеш.

привирет, -ирим свр. привирити. — Не да Вукман шћери ни привирет

у кућу откад се удала бес питања.

привршиват, -шуем несвр. завршавати изводећи врх (о стогу сена, сла

ме и сл.). — Шта шириш то сијено, мислиш ли га привршиват?

привршит, -ршим свр. завршити направивши врх (о стогу сена, сламе

и сл.). — Ако сијено лијепо привршиш, неће ти закиснут.

придавак, -вкам в. надавак. — Ова ти придавак уc кућу млого ваља,

нијесте могли од тлескобе живљет. Ево придавак пораста скоро колико

компијер.

придат се, -ам се свр. (поред обичног значења “додати као допуну”)

родити се. — Бору се придало мушко дијете.

призајмит, -ăјмим свр. почети гонити, појурити. — Бљеше те добро

призајмио, но ти би бржи, па му утече.

призорљив, призорљива, призорљиво склон да се трза у страху, да

штреца (о коњу); исп. назорљив. — То е био добар коњ, само призорљив.

призрет, призрем свр, учинити се, причинити се (о коњу). — Чим

тица полети, ђогат призри и скочи устрану.

пријавит, -авим свр. 1. дотерати, догнати (стоку). — Пријавите овце

чим угрије сунце. 2. а. доћи, стићи (о стоци). — Краве саме пријаве

чим упече сунце. б. погрд. доћи, стићи, вратити се. — Знао сам ја да

ћете пријавит чим огладните.

пријављиват, -љуем несвр. 1. дотеривати, догонити (стоку). — Не

пријављују овце до поноћи, но налажу огњеве и Čеде око њи. 2. долазити,

стизати (о стоци). — Краве не пријављују саме, не смију преко пута.

3. погрд. долазити, стизати, враћати се. — Заклапа кућу чим мркне,

па те ђеца пријављиват на вријеме.

пријевор, пријевора м направа (обично дрвена) за закључавање врата;

исп. засун. — Ниједна кућа нема више пријевор, са су свуј браве.

пријеворница ж дрвена полуга за утврђивање затворених врата; исп.

засовница. — Завуци ту пријеворницу и заклопи врата, па да крећемо.

пријемор, пријемора м перут. — Пуна ми је коса пријемора.
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пријенут, пријенем свр. 1. прионути, причврстити се, прилепити се.

— Пријенуо ми је глиб за опанке, па не могу да га одлијепим. 2. прећи,

пренети се од једнога другоме. — Не идите код њега, да ви не пријене

шöга.

пријењат, пријењам несвр. 1. пријањати, лепити се, качити се. —

Слабо ова малтер пријења, боим се да није довољно масан. 2. прелазити,

преносити се. — Сраб лако пријења.

пријерод, пријерода м претерано велики род. — Боље екат шљиве роде

и осредње, па су крупне, а ова пријерод је готово исто што и неродица.

пријесблац, -лца м слани раствор воде којим се прска сточна храна.

— Нете да брсте лис бес пријесолца.

пријетран, пријетрана, пријетрано 1. јако масан, премасан. — Не могу

ни да видим пријетрану сланину. 2. који садржи превише карактери

стичних састојака, прејак. — Не могу да поијем више од ужице меда,

мед је за мене млого пријетран.

пријеша, пријешла, пријешло натруо, исп. прозука. — Ово е дрво при

јешло, не ваља ни за гријање.

прикренут, -енем свр. 1. непотпуно, мало затворити, притворити. —

Прикрени та врата, да не улазе кокошке. 2. одвести у затвор, ухапсити.

— Напио се Мина и побио се са Забрђанима, те га е милиција прикренула.

прикрпијељит се, -ијељим се свр. чврсто се припојити уз нешто као

крпељ, исп. закрпијељит се. — Прикрпијељио се за оно дијете, па му не

да да мрдне од њега.

припријет, припeрeм свр. натерати, притегнути. — Приперу га вла

сти и бн све призна.

припрт, -а, -о стрм. — Од Лима до навр Баља е веома припрто.

припучат, -учам несвр. 1. закопчавати. — Припучам блузу испод грла

закучаљком, изгубила сам пуљицу. 2. пришивати. — Тетка ми саплела

цемпер, ево сад припуча пуљице, па да га обучем.

припучит, -им свр. 1. закопчати. — Припучи дугме испод грла, биће

ти топлије. 2. пришити. — Припучила ми је тетка пуљице што су ми се

биле прекинуле.

прирепак, -пка м погрд. особа која је стално везана за некога, која је

стално уз некога; исп. пришупак. — Милорад је Миланов прирепак —

прати га ка сенка. -

природа ж једноставност у опхођењу, приступачност. — Такве при

роде на чоека нијесам гледао.

. природан, -дна, -дно приступачан, једноставан у опхођењу. — Лексо

Jáгошев бљеше млого природан и својатљив, примио ме ка да смо се стб

ГöДИНá Познавали.
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прирожак, -шка м помоћни рог на кући. — Срећни ви рогови и при

pôшци.
-

прирошчић м израслина на кромпиру, репи и сл. — на репу сам наша

десетак прирошчића. -

присисак, -ска м израслина, израштај. — Послије кише компијери

расту, а често им израсту некакви надавци и присисци.

присмрђет, -pдим свр. пеј. привирити. — Оћераћу ја тебе от куће,

нећеш ми га овђе ни присмрђет.

приспљенак, -нка м дечак који стасава, одраста. — Милорадов при

спљенак не воли да учи.

пристранак, -нка м блага страна, падина. — Она пристранак је пун

јагода.

пристрмак, -мка м помало стрмо земљиште. — Чува се уста пристp

мак, да се не пофујаш.

приталарит, -арим свр. в. наталарит. — Приталарила ђечина пушке,

могу наљеј на Њемце па настрадат и наложит огањ на село.

причет, причнем свр. 1. добити велико виме због надоласка млека пред

доношење младунчета на свет (о домаћим животињама). — Крава е веј

причела, отелиће се у ова два-три дана. 2. фиг. шаљ припремити се за

плач (о детету). — Ено е мали причео, оће да плаче.

причињат, -њем несвр. 1. добијати велико виме због надоласка млека

пред доношење младунчета на свет (о домаћим животињама). — Почеле

öвце да причињу, још мало па те да се ојагње. 2. фиг. шаљ припремати

се за плач (о детету). — То дијете причиње, нешто му е, чини ми се,

неправо.

причкврљит, -pљим свр. 1. притиснути уз нешто, приклештити.

— Ка су се побили, Милош је причкврљио Милорада асталом уза зид и

онда га млатио руком по глави. 2. притегнути некога, приморати га

да поступи на одређени начин. — Причкврљише га љуђи, не дадоше му

да врда.

причуњат, -yњам несвр. причати којешта, глупости, блебетати. —

Он причуња свашта о свакоме, а себе не види. Свашта причуња пред

ђецом.

пришупак, -пка м вулг. в. прирепак. — Наљутио се што сам река да е

Радунов пришупак.

пркендаћ, -ăћа м врло стрмо земљиште. — Није лако изис уз ова

пркендаћ.

пркно с вулг. отвор на крају дебелог црева. — Ђе ће стра но у старо

прkно.
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прло с стрмо земљиште с растреситом, дробљивом површином које

се обурвава само или га спирају бујице. — То се прло стално обуpива, те

се ливада сваке године смаљуе.

прљ м мање дрво зашиљено с једне стране које служи за окопавање,

вађење лука и сл. — Начинио сам прљ, идем да копам каћунице.

прљага ж 1. прашинасто, ситно тло настало воденом ерозијом или

разбацивањем, раскопавањем и сл. — Разбукали су волови рупу насред

ливаде, начињела се читава прљага. 2. земља лошега квалитета. — Ове

наше земље су обичне прљаге, није ово ни Полица ни Будимља.

прљат, прљам несвр. 1. копати прљем (в). — Немб да ђеца прљају по

обору да се ствара прашина. 2. копати ногама, чепркати (о живини). —

RНо ти кокошке прљају по коломбоћу. -

пробленут се, -не се безл. поправити се, пролепшати се (o времену). —

Дáко се послије мијене мало проблене.

пробоац, -öјца м гвоздени предмет којим се на опанцима пробијају

рупе — Изгуби ми кума-Милово дијете пробдац, па немам чиме учињет

опанке.

- проврзат, -ржем свр. пролуњати, пролутати. — Провржи по селу, виђи

шта се ради, а за кућу ти је ионако лако.

прогнат, прогнам и прожденем свр. гонећи учинити да прође, проте

рати. — Брани Влајко да прожденемо стоку пројавком кудије смо вазда

пројављивали.

прогуњат, -yњам несвр. гутати; помало јести или пити током из

весног времена. — Не ита, мали, но полако прогуња те залагас, е ће ти

се тако запријет. Кад легне увече, донесу Стојану штругљу воде и сафу,

те прогуња оне воде и до ујутру сву попије. Ево ти ово грбжђе покрај

кревета, па прогуња ноћас и кваси уста.

продит, прбдим несвр. 1. пролазити у ходу. — Је ли продио овудије

један дебели, ћелави чоек? 2. имати одређени животни ток, судбину.

— Он је за ово свога вијека некако увијек лако продио. 3. слагати се. —

Наше су двије куће вазда лијепо продиле. -

прождријет, -дерем свр. прогутати. — Боли ме грло, не могу прож

дријет ни капљу варенике. Силно ли га ђаволи прождријеше -

прозука, -кла, -клов пријеша. — Ја не продаем прозукла дрва ка неки.

прозукнут, -нем свр. постати делимично труо, натруо, натрунути.

— Ова е трупец прозука. Ако ти ови балвани презиме, прозукнуте, па ти
и онда нико неће. г -

пројавак, -вка м појас земљишта којим се пројављује, прогони стока

преко туђега имања. — Ниједан суд ми не може забранит пројавак на

мое имање.
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пројавит, -ăвим свр. 1. протерати, прогнати (стоку). — Мило про

јави овце порет куће. 2. а. проћи (о стоци). — Пројавише краве, виђи

да не бјду у коломбоћ. б. погрд. проћи. — Пројави Тодор и не рече ни

добро јутро.

пројављиват, -љуем несвр. 1. протеривати, прогонити (стоку). —

Ђокови преко мое ливаде пројављују овце на поило, па ми све поараше.

2. a. nролазити (о стоци). — Čвце саме пројављују проз шуму, па се

боим да и нешто не препане, б, погрд, пролазити. — Сваку ној Ратишани

пројављују навише, не знам куд блеe.

прокаменит, -им свр. једва, с муком проговорити (у невољи, бризи,

тузи). — Не могаде, сирома, прокаменит ни једне, но му само задркта

јабучица и брада. Толико ми је тешко кад морам да га ћешим да и ја с

муком прокаменим по коју ријеч.

прољеј, прољежем и прољегнем свр. проћи. — Прољези прос кућу,

отворена су обадвоја врата.

пронијет, -несем свр. почети носити јаја (о кокошци). — Кокошке су

ми пронијеле.

проносак, -ска, в. проношче — Проносак је тврд, па га ђеца чувају за

Васкрс, да се туцају.

проноска ж кокошка која је тек пронела, која први пут носи јаја. —

iИмам три старе кокошке и двије проноске.

проношчад ж зб. им. од проношче. — Проношчад су ситна.

проношче, -ета с (супл. мн. проношчад) јаје које кокошка снесе први

пут у години; исп. проносак. — Проношче с мало, ал тврдо и добро за

туцање.

пропоганит се, -им се свр. постати гори него пре, искварити се, по

стати неваљао. — То е било добро дијете, но се у задње вријеме посве

пропоганило и изназадило.

проптат, проптам свр. пронаћи, открити. — А, да ми је ђе проптат

овога јазбавца што ми поједе коломбоћ, воли би но ишта.

проргат, —pгам свр. прочаркати, проџарати. — Дода ми то дрво, да

мало проргам жар.

просијек м 1. алатка оштра са оба краја која служи за просецање рупа

у дрвету. — Просијеци рупу просијеком, боље но свpдлом. 2. уски појас

у шуми на ком је посечено дрвеће, који служи као пут. — Направи ми

просијек и ето ти дрва.

просочит, - очим свр. проказати, потказати. — Претресла ми је ми

лиција кућу, просочио ме неко да сам донио котробан из Љешанске наије.
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простотиња ж 1. проста, примитивна особа. — Што се удаде за ону

простотињу 2. прост, примитиван начин живота. — Није лако изиј из

ове простотиње.

простркнут, -нем свр. мало помусти, помусти само који млаз. —

Немају га више овце ни макар да се простркне. -

проструга ж пропланак у шуми; проходно место, пролаз у планини. —

Иди и чека на простругу, загари те ти нешто нагнат право на цијев.

просунут, -нем свр. мало, непотпуно осушити, просушити. — Просу

ни мало та талаган, пун ти је воде. П. - се мало, непотпуно се осушити,

просушити се. — Просунуо ми се мало талаган, сад могу опет за овцама.

пробачица ж просјакиња. — Млада курва — стара пробачица.

проčенац, -нца м зимско време (отприлике јануар и фебруар) за које

народ везује парење вукова. — Не завија ка вук у проčенац!

проčенит, -и свр. постати скоро провидан (о тканини која се похаба и

истањи). — Просениле Саву панталоње на кољена, морају му се куповат

нöве.

протаракат, -акам свр. направити буку тражећи (нешто), претурају

ћи (по нечему). — Протаракаше Талијани по читавој кући, али не нађоше

оруже, тата и стрико су га добро сакрили.

- проћосат, -ам свр. 1. провести време у уживању, разонодама, забава

ма. — Проћčсао си ово неколико година ка момак, са ти је вријеме да

се жениш. 2. ишегачити се на нечији рачун. — Проћčсали смо синој на

дворидбу с некаквом пљаницом.

профулат се, -улам се свр. провући се кришом, прокрасти се, прошу

њати се — Она се фукара профула поред мене ка штетно пашче. Профула

се велика поган покрај мене — ни добро јутро!

профучат, -учим свр. проћи великом брзином, пројутири. — Профуча

ауто поред мене, умало ме закачи.

прпуљат, -yљам несвр. 1. оплођивати кокошку (о петлу). — Ова кокот

по цио дан прпуља кокошке фиг. Јоко прпуља Мирушу. П. - се парити

се с петлом (о кокошкама). — Нешто ти се ове кокошке стално прпуљају.

фиг. Оно двое се, изгледа, прпуљају.
“

прсимице прил. незаштићеним прсима, не заклањајући се. — На неп

ријатеља не смијеш да идеш прсимице, но се треба и заклонит и причуват

да га што више бијеш ако веј мбраш погинут.

прц узвик при исмевању, подсмевању. — Прц — не било га дират!

прцало с доба парења коза. — Сад је козама ово прцало.

прцање с 1. парење коза. — Колико би овога јаровога прцања!

2. исмевање, ругање. — Напи се ти, па ће опет у кафану бит прцања.
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прцарат, -арам несвр. П. в. прцкарат. — Што оно прцара прос шуму?

П. - се ићи по грању производећи пуцкетање. — Шта се оно прцара проз

гору?

прцат, -ам несвр. I. оплођавати козу (о јарцу). — Јарац бјде у козе

Богићеве, оће да прца. II. - се парити се с јарцем (о козама). — Козе се

прцају у јесен.

прцат, прцам несвр. доста, обилато јести. — Имате данас доста да

прцате. Прцају краве у ливаду Миљанову колико могу.

прцкарат, -арам несвр. пуцкетати; исп. прцарат. — Иде нешто преко

горе, чуеш како прцкарају гране. Прцкара огањ, оће снијег.

прч м 1. јарац. — Морам козама тражит прча. 2. лута особа. — Не

даде ми она прч то ни поменут.

прчас, -ста, -сто љутит, одбојан. — Она е жена Милова млого прчаста.

прчевит, прчевита, прчевито 1. веома добар, ваљан. — Ово е, богами,

прчевито. 2. храбар, срчан. — То е био прчевит ратник.

прчевито прил. 1. веома добро, ваљано. — Ово сте урадили прчевито.

2. храбро, срчано. — Рајо оно рече прчевито.

прчетина ж непријатан мирис од јарца у јесен, у време парења. —

Смрди на прчетину ка јарац.

прчит се, -им се правити се важан, охолити се. — Он се млого прчи.

прша, прше ж прхки, суви снег. — Бачио ме Мило у пршу, једва сам

испливао. Прша не веља за грудање.

пршкат, -ăм 1. царати, чепркати. — Čеди крај огњишта и пршка у

огањ. 2. обављати неке ситне, лаке послове — Не ради нешто теже, али

по цијели дан понешто пршка.

пршмољак, -љка м 1. ситнији плод (кромпир, краставац и сл.). — Од

несоше ђеца крупне компијере, а мене оставише ове пршмољке. 2. ситна

особа. — Ови Савови синови су све некаки пршмољци — нема се шта од

њи виђет.

пршнут, -нем свр. џарнути, чепркнути. — Пршни у та огањ да се не

утули. 2. урадити неки лак, ситан посао. — Неће ништа да пршне својом

рукбм.

прштит, -им свр. 1. мpвити, дробити. — Не прштите, ђецо, љеб. 2.

масирати стежући, гњечећи. — Да ме сваку ној не прште, не би мога

заспат. 3. гњечити. — Не пршти те јагоде, то е за слатко.

пршутан, -утана м пуноглавац. — Фатају ђеца пршутане у воду.

пувало с мокраћна бешика заклане свиње којом се деца кад је надувају

играју лопте. — Јако сам напувао пувало, па ми пуче.
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пуват, пувам несвр. 1. дејствовати као ваздушна струја, кретати се

(о ваздуху, ветру), дувати. — Влетар је пувао цио дан. 2. испуштати

из уста ваздух управљајући га на нешто или у нешто, дувати. — Што

пуваш толико у та огањ, кад добро гори? 3. љутити се, дуpити се, исп.

фркат, фрктат и фучат. — Неко е Росу наљутио, па пува цио дан.

. пуљав, -а, -о буђав. — Бачи ова пуљави љеб кокошкама.

пуљат се, -ам се несвр. 1. постајати буђав, буђати се. — Шта ти се

ово пуља овђе? 2. фиг. проводити време у чамотињи, неактивности. —

Пуљам се без иђе икога.

пуљит, пуљим несвр. истурaти (усне) у знак љутње, неслагања и сл.,

пућити. — Пуљи рила, не знам шта му е. II. - се пућити (усне) у

љутњи, пућити се. — Шта се пyљиш?

пуљица ж в. пуљка. — Изгубио сам пуљицу с капота, а таква се ниђе

не може нај. -

пуљка ж дугме на одевном предмету: исп. пуљица. — Заши ми пуљку

На рукав.

пуљотина ж буђ. — Бачи ова љеб крмету, ево проз њега све пуљотина.

пуназина ж мнозина, много њих. — Пуназина те се вратит на имања,

от плате ил пензије не могу живљет на ову скупоћу.

пунано прил, доста, пуно, много. — Има одовле још пунано да се

пљешачи. Имали су пунано стоке, а са су остали на једну краву.

пунут, пунем свр. 1. покренути се (о ваздуху, ветру), дунути. — Ајте,

ђецо, да опластимо оно мало сијена, док није пунуо вљетар. 2. испустити

из уста ваздух управљајући га на нешто или у нешто, дунути. — Пуни

у та огањ, да се не утули.

. пуољ м пепео, пухор. — Паде му пуољ с цигара.

пуриљ, -иља м празилук. — Посадили смо мало пуpиља и мало кро

мида.

пус, пуста м в пустоњак. — Тури томе волу пус, да га не бије јарам.

пустаћија ж уређена кожа од овна или овце, са које није острижена

вуна, која служи као простирач. — На пустаћију седе мусафири.

пустозвpц м онај који бескорисно проводи време лутајући, скитајући

— Сељачка ђеца морају и да уче и да раде кот куће, нијесу то пустозвpци

варошки. |-

пустоњак, -њка м комад јагњеће или овчије коже који се ставља волу

на врат испод јарма да га не би јарам жуљио, исп. пус. — Добар вборе

и бес пустоњка, неће га јарем убит.

путача ж путања, стаза. — Идите овом путачом и дој ћете на широки

пут
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путњак м паук — Путњак је начнио мрежу од врата до прозора.

пуфица ж ситна бубуљица. — Искочила ми је на образ једна пуфица.

пуфичав, -а, -о бубуљичав. — Је ли то она што е пуфичав по образу?

пуцавац, -вца м в булавац. — Сваке године сијемо пуцавац, ал неће

да роди.

пуцат, пуцам несвр. јести. — Не би ја радио да не морам пуцат.

пуцкат, -ам несвр. пујдати, подстицати пса на уједање, напујдавати.

— Кад гој прођем поред њине куће, пуцкају пса на мене.

пушавац, -вца м врста гљиве. — По цио дан смо купили пушавце поЛивади. м

пушњача ж брвнара покривена сламом. — Некат су биле чађаве пушњаче

у село, а сад све лијепе куће покривене цријепом.

пуштеница ж в. пушћеница. — До рата у село није било пуштеница.

пуштимице прил. пустивши из руку неки предмет (мотку, мотику,

грабуље и сл.). — Кад виђе Талијане не може да ме стигне и окрби оном

мотком, гађа ме ш њоме пуштимице, но спасише ме брзе ноге.

пушћеница ж распуштеница, исп. пуштеница. — Данас боље пролазе

пушћенице но ђевојке.

Р

páба, рабе ж јако питома, мазна кокошка — Ја речем Пирги “пан,

раба” и она одма легне.

рабан, -бна, -бно питом, мазан (о животињи). — Рабне ове кокошке,

по цио дан иду ш чељадима.

páбит, рабим несвр. мазити, пазити, припитомљавати (неку животи

ну). — Милица Микашева задовијек раби краве, па чим ју виде, трче к

њој.

работа ж 1. обављање женског ручног рада (плетење, предење, везење

и сл.); понекад и сваки други рад. — Скупиле се жене на работу. Срећна

ви работа, љуђи 2. производ женског ручног рада (предиво, исплетени

одевни предмет и сл.). — Како ти се допада она моја работа што сам ти

јуче показала? 3. погрд. особа, чељаде. — Не слуша ти стару работу.

работат, -ам несвр. радити женски ручни рад (прести, плести, вести

и сл.); ређе радити било који посао. — Милева Богданова никад не стои

узалуд, она и за кравама нешто работа. Љуђи нешто работају испрет куће.
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работница ж женска особа која добро ради ручни рад (плете, везе, тка

и сл.). — Милева е добра работница, све што уработа отскаче од работе

другија жена. -

ражљутит се, -утим се свр. одљутити се. — Божо плане зачас ка огањ,

али се брзо и ражљути.

разбркат, -ркам свp. измешати качамак бркачем; исп. избркат. —

Разбркаше качамак и седоше да ручају.

разбучит, -учим свр. расцепити. — Запео сам за трн и разбучио гаће.

развикиват се, -куeм се несвр. викати, издирати се. — Често се бн

развикуе на раднике, а не гледа какав је кои.

развикнут се, -икнем ce свр. викнути, подвикнути. — Кад му исприч

шта е било, развикну се на мене ка да сам ја то измислио. -

развит, развијем свp. I. у изр. р аз в и т пу па к добити, осе

тити јаке болове у стомаку од тешког, напорног рада, дизања терета

и сл. — Дизао сам вреће, па сам развио пупак. П. - се у изр. пу

па к му (јој и сл.) се разв и о јако га (ју и сл.) је заболео

стомак од тешког, напорног рада, дизања терета и сл. — Боли ме трбу,

изгледа ми се развио пупак.

- разврз, -рзем и -рзем свр. 1. повредити, разбити. — Ђеца се гађају

бубуљицама, разврсте главе једно другоме. 2. разбацати, растурити. —

Разврзла ђеца све по кући, једва сам то средила.

развршит, -ршим свр. развалити врх стога ради коришћења сена.

— Развршите оно мање сијено, донесите по бреме, али га опет мало

привршите, е може киша ударит.

развуј, -учем и -учем свр. размазити. — Млого смо развукли ово дијете,

па ради шта му е мило.

разгрезат, —čжем свp. I. pазгазити, утабати (снег). — Разгрежите сни

јег кот котара да положимо овцама. П. - се постати мек (о снегу). —

Донесите сијена док је површица, нећете мој ка се разгреже.

раздвоица ж раздвојен живот, живот породице на две стране. — Иовако

e све скупо, а још је теже ка ти фамилија живи на раздвоицу.

раздирало с само у изр. мо е (тво е, његово и сл.) на зи

вало — туђе (тво е, његов о и сл.) разд и рало в.

}{0.31/60/10.

разјазит, -азим свр. 1. почети из све снаге плакати. — Шта е томе

ђетету, те е толико разјазило? 2. почети из свега гласа викати. — Нешто

бљеше разјазио Мило свр Тисовога крша, но не чу шта виче.

разлигат, -ам свp. I. pазмазити. — Што сте разлигали ово дијете? II.

с“ се размазити се. — Ово ви се дијете млого разлигало.
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разлигат се, -а се свр. постати клизаво. — Разлигало се испрет куће,

сломиће се неко.

разлистит, -истим свр. равномерно распоредити, расути, разгрнути.

- Са ту лијепу земљу разлисти по читавој лији.

разлучит, -учим свр. раздвојити стоку разних власника или разне

врсте стоке. — Разлучите сутра овце, па наше доћерате ка кући.

разманут се, -анем се свр. (поред обичних значења “замахнути свом

снагом” и “прионути свом снагом“) поправити се, пролепшати се, раз

ведрити се (о времену). — Надам се да ће се за дан-два ово разманут.

разминут, -инем свp. I. (поред уобичајеног "проћи поред нечега, неког

мимоићи“) умрети, преминути. — Та ми је ђевер давно разминуо. II. -

се (поред обичног "проћи један поред другога, мимоићи се”) 1. разићи

се, не сложити се у мишљењу, оцени и сл. — Вазда смо се слагали, али

смо се у потоње вријеме нешто разминули. 2. проћи, свршити се. — Неће

му се без зла разминут. Добро ти се овога пута разминуло, а мислио сам

e ћеш настрадат.

разопутит, -им свр. 1. размрсити, распељати. - Замрсило ми се ово,

па не могу никако да га разопутим. 2. фиг. разјаснити нешто неразум

љиво, тешко схватљиво и сл. — Главобољали смо два сата о томе, но не

могосмо никако разопутит шта е и како е.

разрабит, -абим свр, јако припитомити, навићи на људе. — Разрабио

Бóжо мачке, па га прате и сретају сваки дан. II. - се постати миран,

кротак, питом. — Ове се кокошке разрабиле, скачу чељадима у крило.

рапаж долиница, удолина - Та ливада није глатка, но е сва на некакве

рапе. Ајдемо доље на рапу да играмо лопте. Ено су ти овце изјавиле на

горњу рапу.

рапотиња ж јака кијавица; исп. ропотиња. - Уфатила га бљеше рапо

тиња, па само шмркља.

расказит се, -азим се свр. проширити се (о рани или инфекцији). -

Ова рана није била велика, а поглени сад како се ово расказило, да се не

може гледат. Искочи ми мало огња на дољње рило, па се послије раскази,

да се од Гадости Не може погледат.

расканит, -аним свp. I. pазмаћи, склонити. - Требало би да се оне

ствари раскане по кући. Раскани ту ђецу да прођу ови љуђи. П. - се

размаћи се, склонити се. — Расканише се облаци.

раскањиват, -њуем несвр. 1. размицати, склањати. - Драге, раскањуј

те суде, да се ту не гледају. Бно милиција раскањуе народ. п. - се

размицати се, склањати се. — Раскањуе се народ полако, а све је ово био

притиска, игла није имала ђе да пане.

раскатунит, -yним свp. I. pаскућити. — Кренуо е био Дмитар Вукотин

да раскатуни Ненада Ђурова, но су га одбранили Слатињани. Раскату
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нише ме Арнаути четрдес прве, а лијепо смо живљели у Метокију. II.

— се раскућити се. — Раскатунили смо се ево неку годину, стоку смо

распродали до једну краву.
-

раскатуњиват, -њуем несвр. I. pаскућавати. - Немо се играт главе,

немо да те Талијани раскатуњују без невоље. П. - се раскућавати се -

Čбло Брдо се мало по мало раскатуњуе.

расквоцат се, -ам се свр. престати носити јаја (о кокошци). - Све ми

се кокошке расквоцаше.

раскосит, -öсим свp. (у блажој клетви, прекору, када се изражава негодо

вање, незадовољство нечијим речима, говором) 1) ђаво ли ти (ми,

и м и сл.) га ра с ко с и л и отишао (отишли) дођавола,

бестрага. — Ђаволи ти га раскосили — мога ли да га не дираш. 2) рас

ко си ти (м и, и м и сл.) га ђаво ђаво те (ме и сл.) наведе,

натента. — Раскоси ми га ђаво, те му реко да ћу да идем у Беране, а

бн сад оће да му купуeм каву и шећер ка да ја могу носит.

раскрдит, -pдим свр. растурити крдо. — Имао е велику стоку, но ју е

раскрдио, нема ко да му чува.

раскротит се, -öтим се свр. раширити се, захватити широк простор

(о стаду). — Гле како су се оне овце лијепо раскротиле уз оно платно.

раскупусит, -им свр. растргнути, раскомадати (о зверима). — Раску

пусили су ми вуци најбољу овцу.

раскућ, раскућа м пропадање, пропаст домаћинства. — Умрије му

жена, ђеца — кут кое, те му би раскућ, стоку е сву распродао до једну

козу.

распиринат се, -ам се свр. 1. разлепршати се (о коси). — Пува вљетар,

па јој се распиринала коса. 2. разљутити се, разгоропадити се. — Шта

ти је, шта си се распиринао!

распрзнит, -рзним свр. повредити распоривши трбух тако да се виде

црева, исп. опрзнит. — Распрзнио вб Петров јунца Радоњина. Да не

побљеже, оћаше га она будала распранит.

растегљај м распон раширених руку као мера за дужину. — Купи два

-три растегљаја ластике.

растоврз, -рзем свр. 1. разбацати, растурити. — Што сте, ђецо,

растоврзли те играчке по соби. 2. (често заједно са речју прича) распри

чати се. — Он растоврза, па не можемо дој до ријечи. Растоврза причу,

па ми омета раднике.

растркулат, -улам свp. I. pазвалити, растурити. — Растркулао теле

визор, па не умије да га састави. П. - се развалити се, растурити се,

расклиматати се. — Имао е добра кола, но ево десет година како и вози

па су се сва растркулала.
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расћoат се, -ба се свр. безл. настати, постати (о бљузгавици, лапа

вици). — Расћčaлo се, па се не може никуд искуће.

расукат, -учем свр. 1. расплести. — Расукала сам фањелу. да ђеци оп

летем торбице. Расучи плот, па плети поново. 2. разградити. — Расукаше

кућу и направише нову. -

расукиват, -куeм несвр. 1. парати. — Мбраћу да расукуем ово што сам

плела. 2. разграђивати. — Почели су расукиват кућу.

рат прил. лако, спокојно, без муке. — Домаћин кои принесе сијено ка

кући још у јесен, осигура дрва и нешто закоље може рат зиму да проведе.

рата ж рат. — Велико е љуство из нашега села нестало прошле рате.

ратлук, ратлука м спокојство, мир, безбрижност. — Близу су им дрва,

близу вођеница, нађу доста жита, имају доста стоке и свега што треба

сељаку — теке има ђевојка да проди живот у ратлук.

, рашчеврљит, -pљим свp. I. 1. расцепити. — Што ми рашчеврљисте

црешњу? 2. погрд. обљубити. — Чуем да су рашчеврљили некаку ђевојку.

II. - се расцепити се. — Рашчеврљила ми се крушка од рода. -

рашчепит, -епим свp. I. 1. широко раширити (ноге), раскречити. —

Што си рашчепила ноге, ćедни ка чељаде. 2. растргнути ширећи, рас

кречујући (некоме) ноге. — Ако га уфатим, рашчепићу га! II. - се в

рашчепит (1). — Што си се рашчепила, јадна?

рба ж комад разбијене цигле или црепуље који се угреје и привије на

оболели део тела. — Тури рбу и сигурно ће ти прој стамак.

рбат, рбата м леђа. — Ударио ме по рбату.

рбатит се, -им се несвр. наслањати се једно на друга леђима ради

одмарања. — Шта се ви двое рбатите?

pгат, ргам несвр. чаркати, џарати. — Ја држим кош, а бн рга. Не

pгате, ђецо, у ту осињачу, нагрдите ве осињаци.

pгат, рrата м 1. изнајмљени радник на дан у пољопривреди. — Погодио

сам за сутра пет ртата, да ми опраше оно мало коломбоћа. 2. површина

земљишта под кукурузом коју прашилац може опрашити, окопати за

један дан. — Купио сам три ргата њиве.

pгач, pгача м колац којим се удара у подводне жиле дрвећа ради уте

ривања рибе у кош, вршу. — Он носи кош, а ја ргач и рибе.

- prнут, ргнем свр. џарнути, чарнути. — Чим једном ргнем, рибе улазе

у кош. Божо ргнуо мачугом у осињачу и побљега, а осињаци испецали

другу ђецу. -

рдаква ж врста љуте репе — Стоја Зарина е млого вољела да наренда

pдáкве и да ије с качамаком и сиром.
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регемента ж већа скупина људи. — Ама шта е она регемента испрет

куће Миљанове? -

регнут, регнем свр. зарежати. — Ако регне жујов на тебе, потепа му,

па се не бој, фиг. Регну Боса на мене, имаде ми очи извадит.

редовник, -ика м сувласник неког објекта (воденице, јаза за наводњава

не и сл.). — У ову нашу вођеницу има петнас редовника. Нете редовници

да поправе јаз, вас је зараста.

резиљ, -иља м љута особа (обично женска), склона да неког изгрди,

испсује, изружи. — Не дира она резиље те може нагрдит пред љуђима.

Изр. рез и љ у ч и ње т обасути погрдама, изгрдити, испсовати,

наружити. — Резиљ ме учињела, а ништа јој нијесам крива.

ремичат, -ичам несвр. тући ремником, каишем. — Ако узмем ова

ремник, па те добро изремичам, сва ће ти задњица бит у мосурове.

ренгеле ж мн. рентген. — Доктор ме упутио на ренгеле.

репача ж (у нар. успаванци) која има реп. — Нема вране кусаче, Гизеле

е репаче.

репит, -им свр. 1. лупити, ударити. — Репио га е шаком између

плећи, умало е пао на нос. 2. погодити гађајући. — Репио га е неко из

горе увр главе.

- реплија м 1. мачак великог репа. — Што е добар ова реплија. 2. ком

промитована особа, која је урадила нешто нечасно, срамотно. — Свако

зна, реплија, шта си чинио.

реса, ресе ж име кози која испод грла има ресе. — Пр. в. под шута.

рештит, -им несвр. 1. стављати уред, ређати; постројавати. — Мама

решти јабуке на креденац. Проша сам повр карауле с дуваном таман кад

наредник решташе граничаре, II. - се стајати у ред, постројавати се

— Шта е, ђецо, шта се ту рештите?

pждит, -им свp. I. јако ударити. — Рждио га коњ, па е на мљесто остао

мртав. II. - се посвађати се, завадити се. — Изгледа су се добро рждили

— један другоме више не улазе у кућу.

рива, ривеж оно што је окомито и високо (нпр. стpма обала, падина,

смет снега и сл.). — Ако се обуpве та рива, могу настрадат љуђи. Преко

Црешњевика риве бљеу високе преко два метра — толико е снијег велики.

рида, риде ж нешто крупно, велико, огромно. — Долећеше веље риде

Инглешкија авиона и бачише бомбе, те су зато ове рупчаге по Подама.

ријет м чичак. — Пријенуо овци ријет, па не могу да га одвоим.

рикљат, рикљам несвр. 1. јако тећи, шикљати. — Кат су велике кише,

ис пећине рикља вода, читава ријека. 2. јако повраћати. — Тешко јој е

било у аутобус, па ево сад рикља.
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рилат, рилата, рилато који има велике, пуне усне. — Оно му е најмлађе

дијете рилато на њега.

рилача ж погрд женска особа великих, пуних усана — Čпасна му е

она рилача, кат сикне — једна глава а девет језика. Кат помодри она

рилача, бљеж од ње на дан ода.

pило с усна. — Ударио ме по устима и расека ми горње рило. Кôе она

чöек прћастија рила?

pило м 8 рилоња. — Грдан она рило, а добар и поштен.

pилоња м погрд. мушка особа пуних, дебелих усана; исп. рило. — Што

те тражио она рилоња? Што ти је долазио она рилоња, сигурно да попије

коју?

pим м прљавштина, нечистоћа. — Таквога рима и глиба ка у ту кућу

гледао нијесам. -

ринут, ринем несвр. чистити лопатом. — Татарине снијег око куће.

Драго рине испот крава.

pинџит, -им свр. јако ударити, одаламити. — Кад је тата ринуо сни

јег, Владо стао иза њега, па га тата неотке ринџио лактом у стамак и

ишћерао му ваздук. Причува се да те коњ не ринџи ногом.

рипит, -им свр. нагло скочити. — Кат пуче пушка, међед рипи увис,

па побљеже ка муња небеска.

pишкат, -ам несвр. (у нешто ублаженом значењу) рити, ровати, риљати

(о свињи, кртици и сл.). — Крмад pишкају по ливади.

pк увредљив узвик кад неко испољава обест, необузданост. — Рк, Сто

јане, низ Беране!

pкат се, -ам се 1. свађати се. — Нека се они ркају, а ти имаш пречија

послова и без њи. 2. бити се, тући се — Ркају се она говеда, полуковите

се. 3. бучно ићи, пролазити и сл. — Нешто се рка проз гору, да није

међед“ -

pкнут, фкнем свр. 1. ударити, млатнути — Pкнуо га е, докле се

изврнуо. 2. навалити, грунути. — Шта може милиција кад ркне оно

лики народ. Ркнула велика вода нис поток. Ркну ми крв на нос, никад

зауставит.

рковит, рковита, рковито 1. који није потпуно уштројен, па и даље

трчи за кравама (о бику). — Ова ни је вб остао рковит. 2. ир, који се

интересује за жене (о старијем мушкарцу). — Остала она поган рковита,

па му пало нам да се јопе жени.

рњат се, рњам се несвр. исп. фрњат се. 1. чешати се. — Завука руку

у њедра, па се рња по прсима. 2. чешати се, очешавати се о некога,

нешто. — Шта се ти рњаш о мене? Виђи ону краву како се рња о плот.
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3. фиг. обигравати око неког умиљавајући се. — Шта се рњаш, сигурно

ти нешто требам? -

póб м 1. човек, чељаде. — Шта ће роб грешни да ради кад је оваква

мука и невоља. Старија е од мене десет година, а роб би река да е млађа.

2. члан породице, заједнице. — Велика скупоћа, а пе-шес роба оће да ије.

póга, рбге ж 1. име рогатој овци. — Пр. в. под жуја. 2. име кози с

већим роговима. — Пр. в. под шута.

рогешит се, рогешим се несвр. 1. дизати се увис, кострешити се. —

Коса му се рогеши, никако неће да се слегне. 2. лутити се, испољавати

незадовољство, срџбу и сл. — Рогеши се сваки дан на мене, ка да се ја

бојим.

póгна ж љутита, оштра, опака женска особа. — Свекрва јб е једна

pôгна, крв јој попи.

póгом несташан, жив, обестан дечак, ређе одрастао човек. — Богати,

не дира тога рога, да се с миром попричамо.

póróња мован с изразито великим роговима и име таквом овну — Пр.

в. под Гарушан.

родоват, родуeм несвр. боравити у роду, у породици из које се потиче

(о одиви). — Некад је свекар одређивао колико ће дана снаa poдоват.

роит, рођм несвр. непрекидно приговарати, чантрати, гунђати. —

Не рој, жено, својутро, е ћу ти сваку кос пребит!

poпотиња ж в. рапотиња. — Вазда вуче некакву ропотињу.

ротит се, -им се несвр. 1. ковати заверу против некога. — Чуем да

се роте противу мене. 2. живети у неслози, свађати се. — Некат су се

лијепо слагали, а ево неку годину се роте и они.

рошкат се, -ам се несвр. у блажем значењу: свађати се. — Шта е овој

ђеци те се по цијели дан рошкају!

_pcнут, рснем свр. (за нешто) добити жељу за нечим, прохтети се. —

Pснуо сам за јагњетину, мораћу мало да купим.

- pтан, ртна, ртно радан, енергичан. — Жена му е ртна, а бн је једно

обично мртвило.

pтница ж радна, енергична жена. — Да му жена није онаква ртница,

трага му се не би знало.

pубит, рубим несвр. 1. сећи. — Руби то дрво полако, остра e ćекира. 2.

јести. — Купи кило љеба, те гредом руби и мрчи.

pуга, руге ж 1. особа која се свакоме руга. — Čеди руга крај пута —

свакоме се руга, а себе не види. 2. особа која изазива поругу. — Сави се,

руго бијелбга свијета, да се народ с тобом не штека!
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руд, руда, рудо мекан (о вуни и коси). — Ове ваше овце имају руду

вуну.

руда ж овца која има руду, мекану вуну и име таквој овци. — Пр. в.

под жуја.

рудан, рудана мован који има руду, мекану вуну и име таквом овну

— Пр. в. под гарушан. -

рудица ж мекана вуна. — Рукавице сам оплела од остре вуне, а шал од

рудице.

pума ж велики снег. — Паде те зиме велика рума, да се није могло ис

куће изис.

рупа ж у изр. баб и на рупа удубљење на потиљку. — Погодио

га каменом у бабину рупу.

ршкат, -ам несвр. 1. диркати, чаркати, Џаркати. — Pшкају у осиња

чу, па те и нагрдит осињаци. 2. задевати, задиркивати. — Ова данашња

ђеца ршкају кога стигну. 3. подстицати, подбадати. — Стално рШкају

ђеда да им прича о рату с Турцима.

pшнут, ршнем свр. 1. дирнути, чарнути, џарнути. — Мали је ршнуо

у осињачу, па су га испецали осињаци. 2. изазвати некога на сукоб,

заденути. — Не може прој поред ђетета а да га не ршне. 3. подстаћи,

подбости. — Pшните само Мила и он ће цио дан да прича и комендија.

С

сабаиле прил. рано. — Сабаиле смо стигли у Андријевицу.

сâмонов, самонова, самоново потпуно нов, нов новцијат. — Сломио

ми се сâмонов тељиг.

саморас, -стам биљка која је израсла сама, без људског посредовања. —

Нијесмо добро ископали компијере, па е пуна пшеница самораста.

сâмпас, сампаса му изр. у сам па с 1) пасење стоке без надзора,

без чобана. — Коњи по тој планини иду по цијело љето у сампас. 2) како

се хоће, својевољно. — Научио е бн цио вијек у сампас, па му е необично

да му неко заповиједа.

самштина ж самоћа. — Уби ме самштина у ову планину.

сантина ж терен који нека животиња добро познаје, на којем живи,

на који је навикла. — Мој загар боље ћера зеца на своју сантину, но кад

га поведем у други крај.

сапунада, сапунадеж пена од сапуна раствореног у води, сапуница. —

Кошуља се најбоље убијели кад мало стои у сапунаду.
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сафа ж лонче из којег се пије вода. — Зафати ми ту сафу воде, да се

напијем. -

савијат се, -ијам се несвр. боравити, задржавати се на једном месту,

скрашавати се. — Не савија се кот куће, но стално блčи по селу.

савит, савијем свp. I. задржати, смирити на једном месту — Ни

ђаво га не може савит кот куће, стално некуд скита. II. - се скрасити

се, смирити се на једном месту — Нек скита док је момче, савиће се ка

се ожени.

савитак, -тка м 1. мир, спокој — Нема му савитка кот куће. 2. место

аде се налази мир, спокој, уточиште, дом. — Ти мораш створит некакав

свој савитак.

саврдак, -ăка м колиба за становање купастог облика. — Čећам се ка

смо живљели у саврдак.

саврије ж мн. клешта за поткивање коња. — Донеси ми кораћ и саврије

да поткуем овога коња.

саглом прил. олако, без муке. — Ништа ме у живот саглом није пало.

сагнат, сагнам свр. 1. стерати стоку у нижи предео. — Сагнао сам

стоку зEáља прије но што е пао снијег. Сагна овце на извор, вријеме е

да пију. 2. довршити, завршити, истерати. — Ај да сагнамо још по

један откос, па да ручамо.

сагонит, сагоним несвр. терати стоку у ниже пределе. — Оне године

не морасмо сагонит овце до Никољадне. Ол више сагонит те овце, да и

помуземо?

сагоријем в изгорије. — За сагорије ништа није боље но мелем Јована

Шаљића.

сагрма, сагрме и сагрма ж 1. нешто велико, гломазно, кабасто. —

Шта ти је та сагрма испрет куће? 2. веома крупна и незграпна особа. —

Паметан и добар чоек, а на очи сагрма — да Бок сачува.

cáгрмас, -ста, -сто, веома крупан и незграпан. — Згодан чоек у главу,

но е некако сагрмас.

самнут, сâмнем свр. 1. безл. настати (озори, дану), сванути. — Стига

сам у Беране кад је самнуло. 2. провести време до сванућа, дочекати

свануће. — Како си самнуо, кумe?

сапријет, сáпрем и саперем свр. извршити притисак, салетети, за

окупити. — Томо неће да иде, но ја сапрла. Нећу oдит на пругу, нако

ме саперу. Ка те сâпре, мораш му учињет.

сатарит, сатарим свp. I. изгубити. — Сатарило ми је дијете она брит

вуљин те се њиме отварају боце. II. - се изгубити се. — Сатарио се некуд

за вријеме рата.
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cáтвар ж обично погрд, створ, створење. — Шта с оно, каква е оно

cáтвар? То е никаква сатвар, какве на свијет нема.

сатираћ, -ăћа м терен на коме се лако може сатpти, тј. пасти и

настрадати, врло стрм, клизав и сл. терен. — Чува да ти стока не одјави

у оне сатираће. Та лед је сатираћ за стара чељад, неко ће ту врат сломит.

Чува се, ђедо, на та сатираћ.

сатријет, сатрем свp. I. уништити. — Сатријеше ме ова ђеца — свакоe

вуче на своју страну. П. - се пасти и озледити се. — Сатрла се с онога

крша, те е једва остала жива. У, што ми се штука — коме спомиње, сатpo

се с Пећине.

сваштовина ж лош, свакакав човек, човек спреман да превари, подвали,

слаже и тд. — Јоко е веља сваштовина. -

свећица ж в. свијећа. — Сву ној меће свећица, киша ће.

свијећа, свијеће (поред обичног значења) муња, исп. свећица. — Меће

свијећа о Тресака, оће киша до ујутру.

свијецки, -а, -о који се односи на људе, свет, народ. — Свијецке приче

су ми се испеле навр главе.

свинут, свинем свр. синути. — Извита свитак да мало јаче свине, фиг.

Окупао се и преобука, па просто свинуо.

свирада, свираде ж гајтан којим се обрубљују џамадани и други делови

народне ношње. — Баба пришијева свираду на ђедов џамадан.

свираја ж фрула. — Куповала сам ђеци свирае.

свитак, -тка и свитек, —тка м петролејска лампа. — Уждите свитак, е

не видим да плетем. Ужди свитек, па кад дође струја, утулићемо га.

свиткат, -ам несвр. светлуцати, блескати; исп. свицкат. — Чиме оно

ђеца свиткају?

свитнут, -нем свр. засветлети, севнути; исп. свицнут. — Нешто е

свитнуло преко ливаде. Свитну неђе свијећа.

свитњак м свитац. — Појавили су се свитњаци, неђе су пожњевени

први снопови.

свићет, свитим несвр. светлети. — Нешто свити из мрака, сигурно е

трулина. Свитек слабо свити, то е ништа при сијалици.

свици м мн. осећај блеска пред очима изазван ударцем, јаким болом

и сл., светлац. — Ударио сам у помрчину у некакву шљиву док су ми

отишли свици на очи.

свицкат, -ам несвр. в. свиткат. — Неко свицка батеријом путем проз

гору.

свицнут, -нем свр, в. свитнут. — Шта оно свицну иза куће?
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своетљив, своетљива, своетљиво својатљив — Тетка-Јорга е своетљива

према свакоме и из рода и из дома. Била е своетљива па смо вазда трчали

к њој.

свратак, -тка м преокрет нагоре у животу породице или појединца. —

Čткад Божини погибе син, његовој кући би свратак.

свргнут, -нем свр. (поред сđичног значења "збацити“) разуверити не

кога, убедити га у супротно, одвратити, одговорити. — Не можеш ту

букову главу свргнут с онога његовога што уфитиљи у мозек.

сврстоват, -туем несвр. 1. трајати, одржати се — Ове цревље ти нете

сврстоватни по године. 2. издржати, истрајати. — Отишла екот шћери

у Биоград, но неће тамо сврстоват ни неђељу дана, ужељеће кућу и село.

Ниједна му жена није могла сврстоват дуже од мљесец дана.

свpш м врста отровног инсекта, стршљен. — Чељаде може умријет

ако га печи сврш. Љут је ка сврш.

севеп, севепа м кривица, одговорност. — Оне се погани, без мога севепа,

поклаше — трчи да и развадимо. Влерујте ми да е све то било без мога

севепа.

севепник м кривац. — Ако е страдао, нико му није севепник до његова

луда глава.

сегнут, сегнем свр. 1. запети, напети се, напрегнути се. — Пресијеца

ме у крсти откат сам ономлани био сега да покренем један велики балван.

сезат, сежем несвр. запињати, напрезати се. — Не сежи толико, е

можеш развит пупак.

сеир, -ира м 1. подсмех, спрдња. — Некате-де, да се народ не к н8.р

сеир. 2. чуђење. — Колико е та чбек мога да понесе – то е за сеир.

сеирит (се), сећрим (се) несвр. подсмевати се, спрдати се. — Не чините

то, да не сеири село. Народ се сеири шта чине она чељад, обрукаше се да

им нема изласка у народ. 2. чудити се. — Шта е то чему сеирите? Сви

су се сећрили колика бљеше тиква.

сеф прид. непром. у изразу б и т се ф не сетити се добро, јасно

нечега, погрешити присећајући се нечега. — Неће то бит тако, но сам ја,

богами, сеф.

ceфит, -им свр. в пресефит. — Није то било на Ђурђевдан, но си ти

ceфио.

сиба, сибеж велика врљика. — Довука сам сибе за дубирбг.

сива, сиве ж крава сиво-мрке боје и име таквој крави, — Зека и зекуља

су зеленкасте, а сива и сивуља сиве.

сивка ж мачка сиве боје и име таквој мачки. — Уфати сивка миша и

поједе га.
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сивоња м во сиво-мрке боје и име таквом волу. — Пр. в. под зекоња.

сивуља ж деф и пр. в. под сива.

сигурават, -авам несвр. спремати, припремати (јело). — Треба оно

ликој чељади сигурават предpучак, ручак и вечеру.

сигурат, -урам свp. спремити, зготовити (јело). — Нема ко сигурат

ручак чељадима.

сијер, сијера, сијеро плав (о човеку). — Оно сијерб дијете Гаврово не

заврши школу.

“ сијерек, -рка м врста летње крушке. — Сијерек беремо око Госпођина

дне. Ову крушку неко зове и шога.

сик узвик за терање крава. — Ка ћерамо краву, велимо сик. Сик, жујка,

ђаволи ти га изели!

сикат, -ам несвр. ховикујући “сик” терати, гонити краве. — Не сика.

ту краву, нек пасе.

сикнут, -нем свр. потерати, одагнати краве узвиком “сик“. — Приче

кате да сикнем краве, па ћу дој.

силесија ж 1. веома крупна и снажна особа. — Јоко е био силесија от

чоека, а од оца му се није имало шта виђет. 2. велики број, мноштво. —

На Васкрс се некат купила силесија народа кот цркве на Андријевицу.

силобатан, -тна, -тно охол, уображен. — Лука е био добар чоек, али

силобатан, чињаше му се — нико ка бн

силобаштина ж охолост, уображеност. — Не може се више трпљет ње

гова силобаштина.

сингав, -а, -о који је сиве боје. — Оплеле су ми сестре сингаву фањелу.

сипец, -пца м црв који гризе дрво. — Нагрдио ми е сипец греде и

póгове.

сипчав, -а, -о који је нагризао сипац. — Ове штице су сипчаве и не

ваљају за дуге. -

сиpишњак м посуда у којој се држи сириште. — Примакни сиришњак

к огњу, да ти се сириште не излади.

сировак м сирово дрво. — Бачи два сировака у фуруну.

сиротоват, —туем несвр. 1. живети као сироче. — Сиротовао сам ја

без оца и мајке, ако не знам шта е добро, знам шта значи бит сироче.

2. живети у оскудици, сиромаштву. — Сиротовали су цио вијек, али и

сад спаси Њемачка, те се отргоше.

система, -еме ж пушка једнометка великог калибра — Боља е била

московка но аустринска система.
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ситешан, -шна, -шно прилично ситан. — Оно дијете Томово некако е

ситешно. *.

ситилерка ж опака, зла жена, свађалица, сплеткашица. — образ му

узе она ситилерка. Црн му е живот с онаквом ситилерком.

сицнут, -нем свр. викнути сиктавим, љутим гласом грдећи некога. —

Не дирају, е ако сицне на тебе, Лим те неће опрат.

сичија ж брига. — Откад знам за себе, имам неку сичију.

сичијат, -ијам несвр. П. бринути, нервирати. — Стално ме неко од

ђеце сичија II. - се бринути се, нервирати се. — Стално се сичијам

због његове Школе.

сјавит, сјавим свр. 1. вратити се са стоком с издига, здићи. — Те

године смо сјавили на сами Дмитровдан. 2. стерати стоку у ниже пре

деле — Сјави ту стоку да пије. 3. сићи у ниже пределе (о стоци). —

Нека овце пасу на брдо, саме те сјавит.

сјављиват, -љуем несвр. 1. враћати се са стоком с издига. — Вазда смо

сјављивали прије снијега, а ове године не уфати у планину. 2. терати

стоку у ниже пределе — Ја овце раније сјављуем да се помузу зданом.

3. силазити с вишег предела (о стоци). — Говеда сама сјављују, а за овце

се морамо пет у оне крше.

сјагња која је бременита (о овци). — Све су ни овце сјагње.

скапаније су изр. пук ло му е с ка па н и је и сл.

настрадао је, пропао је и сл. — Није се врнуо нб му е пукло скапаније

неђе у Босну. Пуче му скапаније те се ожени от погани.

скапулат, -улам свр. сићи с напором, једва сићи. — Једва сам скапулао

на Андријевицу.

сквасит, -им свр. у изр. с к вас и т у с та в отријет. — Да не

скваси уста јабуком, оћа умријет. -

склапац, -пца м плик од опекотине. — Сагорио сам се — омрчио, виђи

колик ми је склапац скочио.

склечка ж клопка, намештаљка, исп. начинка, склопка и сколофија. —

Нико ти не може најсклечку ка бн. Гледа на сваки корак да ми начини

склечку. |-

склопка ж в. склечка. — Данас свако гледа да ти начини склопку.

склупчит се, -им се савити се као у клупко (о човеку и животињи). —

Што си се склупчио, да те не боли стамак?

, скоблаж алатка за дубљење дрвених судова. — Карлицу најприје копаш

скоблом, а онда е доћеруеш дубачем.

скобрљат, -рљам свp. I. скотрљати, сваљати. — Нијесам мога да но

сим врећу, па сам ју скобрљао низ брдо. П. - се скотрљати се, сваљати

се — Гурнуо ме с оне стијене, па сам се вас крвав скобрљао у долину.

204



Из лексике Васојевића 323

скозна која је бременита (о кози). — Скозне су ни све козе, биће доста

јаради.

сконџат, сконџам свр. в. скунџат. — Скoнџали су неке јаде и купили

кућу.

сколофија ж в. склечка. — Нај ће ти бн сколофију да ти се освети ка се

најмање надаш.

скопбс, -ости ж снага. — Немам скопости ни да се дигнем, а не да што

радим.

скора ж в. скорела. — Скора Милова има опасан језик.

скорбат, -ам свр. ухватити, уловити. — Мачка за минут скорба три

миша.

скорела, -ележ погрдан назив за јако мршаву женску особу, исп. скора.

— Има Микаш некакву скорелу жене, а пуна иједа ка она испот камена.

скорељак, -ăка м погрд, јако мршав, сув човек. — Чудим се само како

е јак она скорељак.

скорупан, скорупана м развијена, здрава, једра мушка особа. — Ова

ђеца су све скорупани и скорупаче, свако једро и румено.

скорупача ж. развијена, здрава, једра женска особа. — Пр. в. под ско

рупан.

- скорупит, -упим несвр. П. скидати скоруп са млека. — Мој брат сваки

дан пљени варенику, а ја скорупим. П. - се хватати се (о кајмаку). —

Ове године ми се лијепо скорупило.

скорчат, скорчам свp. I. скорити, стврднути. — Скорчаће ти оволики

öгањ печење, фиг. Врати се овамо, грбм те скорчао! II. - се пресушити

се, стврднути се. — Скорчали ми се опанци иза фуруне, те и сад не могу

čбут, но ћу морат мало да и покиселим. Пластите то сијено, скорчаће се

на оволико сунце.

скроб м каша од брашна. — Ја млого волим скроб са скорупом.

скрпат, скрпам свp. I. учинити да неко превали велики пут без по

требе. — Скрпао си оволико љуђи за малу ствар. II. - се превалити

велики пут непотребно. — Скрпао сам се без велике нужде, то си мога

да урадиш и без мене.

скрцат, -ам свp. сломити (орах, лешник и сл.). — Остадо безуба, немам

чим скрцат opa.

скуба ж в. скубина (2 и 3). — Изимијо сам некаквија двадес скуба. Крв

ми попи она скуба жене.

скубина ж 1. свеже одрана овчија кожа са неостриженом вуном. —

Заклали смо овцу и скубину продали у задругу. Чува да ти пашчад не

повуку ону скубину. 2. мршава овца. — Мое овце су добро изимљене,
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нијесу то скубине Мићкове. 3. фиг. погрд, мршава, жгољава особа. —

Јаде му задае она скубина жене, љута е ка кучка. 4. фиг. беживотна

особа. — Поита, скубино, омpкосмо!

скујекат, -екам свp. I. скупити, окупити људе (виком, запомагањем,

пуцњем и сл.). — Скуjекао е цијело село без икаке потребе. II. -- се

скупити се, окупити се (на нечију вику, запомагање, пуцањ и сл.). — На

први пуцањ се скујекало цијело село.

скунџат, скунџам свp. с муком, на једвите јаде скупити, прибавити;

исп. сконџат и скучит (I, 2). — Не могу скунџат паре за пут, а отиша би

неђе на зараду. .

- скуча ж мршава крава. — Немам стоке, до ову скучу краве.

скучит, скучим свp. I. 1. учинити повијеним, згуреним. — Скучило

га зло, па не може да се исправи. 2. в. скунцат. — Е, да ми е да скучим

мало пара, па да купим ђеци краву. 3. сатерати у теснац, притеснити.

— Скучио га у ћошак, па оће да га удави. II. - се савити се, повити се,

згурити се. — Јована се скучила од мука и старости, па само што носом

не тиче земљу.

сламљеча ж. сламарица, душек испуњен сламом. — Немамо сламљеча,

но лежимо по земљи ка краве.

слаткаја ж врста дивље крушке. — По шуми имамо дивље крушке слат

кáе, питомаче, финдане, црвенке, крупнае, камењаче, озимаче, видинке и

качамарке.

слажат, слажем свp. слагати. — Слажао ме једном и више неће.

слику прил. слично, налик. — Прегљаче су биле слику садашње кецеље.

- слимит, слимим свp. I. cнимити, скинути. — Слими још двије-три

пласе сијена. П. - се снимити се, скинути се. — Слими се полако низа

сијено. Слимиле се поњаве с мене, па сам се смрза док се нијесам од

зиме разбудио.

сломиврат м. 1. терен на коме може да се настрада. — Ова страна е

један сломиврат, кат се заледи, можеш главу да изгубиш. 2. ситуација у

којој може да се настрада. — Скијање е за мене обични сломиврат.

смáлит, -им свp. I. смањити. — Смали ми испљата и меса и пасу

ља, не могу толико да поијем. П. - се постати мањи, смањити се. —

Смалио се снијег од јуче, откад је почела киша да удара.

смаљиват, -љуем несвр. П. смањивати. — Смаљуе очи — дријема му

се. П. - се смањивати се. — Стару чељадету се мозак и памет смаљују.

сметница ж особа која некоме смета. — Ја никоме нијесам ни тутор

ни сметница.
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смирак, -рка м мир, мировање, починак. — Толико ради, да нема

смирка ни неђељом. Има јаке болове, па нема смирка ни минута, но асе дигни, а опет легни. s

смирит, смирим свp. исп. посмирит 1. обавити све кућне послове (по

мести, дати стоци да једе, помусти и сл.) — Да смирим кот куће, па ћу

дој да поседимо, 2. обавити све потребне послове око стоке или живине,

намирити (стоку, живину). — Кат смирим стоку, дој ћу да седимо.

смладачна и смладечна ж бременита (о крави, овци). — Ова крава е

смладечна, још три мљесеца, па да се отели. Однесе ми вук смладачну

овцу.

смлата ж в. замлата. — Каква е она божа смлата, не зна ништа под

богом.

смблом мусава, замазана, прљава особа, мусавац. — То бљеше један

смоло — ора из руке да му не узмеш.

смотрит, смотрим несвр. 6. мотрит. — Смотри, не смотри — неј га

погодит!

смочат, -ам несвр. зачињавати јело сиром, кајмаком и сл. — Качамак

смо смочали сиром.

- смрчек, -чка м врста јестиве печурке налик на смрчину шишарку —

Узео е милијарду за смрчек.

смуда ж љута, оштра жена. — Даница е имала једну смуду свекрве,

млого јб e jада дала.

смудец, смуца м страх. — Побљега би бн кад би му доша смудец,

гузици.

- смудит, смудим несвр. (поред обичног значења "прљити“) палити. —

Плавогусињани смуде све, не остављају ни кокошара фиг. Сад је пао на

шапе, а некад је судио и смудио и млоге у црно завио.

смуднут, -нем свр. (поред обичног значења “опрљити“) запалити. —

Балисти изненада уљегоше у село и све опљачкаше, куће смуднуше, а све

живо под нож турише.

cњегопадан, -дна, -дно који је изложен великим снеговима, по којем

пада много снега. — Чакор је сњегопадан, па се пут зими тешко одржава.

сонтат се, -ам се несвр. 1. врзмати се, мувати се, мотати се. — Немб,

дијете, да се сонташ око чоека. Сонта се милиција по селу, мора да су се

неђе тумацнули инфорбировци. 2. петљати се, мешати се у нешто. —

Ја тамо нећу да се сонтам, има ко и без мене.

софија ж чунак помоћу којега се протиње потка између нити основе

при ткању. — Утнула сам цијев у софију.
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спиплит, -им свp. I. скупити, стиснути. — Шта си спиплио ноге?

П. - се скупити се, стиснути се. — Зима му, па се спиплио, доша ка

Köкошчица.

спетљат, спетљам свp. везати. — Стио е да не обоицу спетља и оћера

у затвор. |-
-

спица ж 1. коштица, семенка (шљиве, трешње и сл.). — Ка су шљиве

једре и зреле, само и стиснеш и спица сама испада. 2. зашиљено дрвце,

— Начини двије спице, па да завежемо ове вреће. -

спицогуз м погрд, мршава мушка особа. — Ђе нађе онакав спицогуз

онакву кpкну?

спицогуза жпогрд мршава женска особа. — Да га не узе она спицогуза,

никат се не би оженио.

сподбит, сподбијем свр. шчепати, зграбити, докопати. — Ако те спод

биjeм, бачићу те низ ова бријег да прснеш ка јајце!

спознањ м нешто што се једва примећује, што се само назире. — Из

авиона куће се чине ка кућаре, ријеке — ка јазићи, а от путева — сама

спознањ.

спрасна која је бременита (о крмачи). — Је ли ти ова крмача спрасна?

спрема према, наспрам. — Наша е пријатеље спрема себе.

спрљафетит, -им свр. на брзину и површно урадити. — Čдма ћемо ми

ово спрљафетит. Спрљафети ти ово зачас.

спужа, спуже ж пуж — Скупљају ђеца спуже, те продају. Љигаво е ка

спужа.

спуцат, спуцам свр. појести све, смазати. — Вуксан за ручак може

спуцат кокошку и кило љеба.

спуча, спуче ж в. закучаљка. — Да ми спучу, да заспучим кошуљу.

сраб м 1. сврабеж — Осећам сраб по цијеломе тијелу. 2. шуга. —

Добила су ми ђеца сраб, па и лијечим.

србљет, срби несвр. сврбети. — Чељаде се чеше онђе ђе га срби.

срес се, сретем се свр. (поред обичног значења “састати се или проћи

један поред другога”) фиг. опаметити се, уозбиљити се, сазрети. —

Оно дијете Милоњино било е вељи ђаво, а са се истом срио. Не смијеш

распуштит мушко дијете, а женско се прије срете.

сретањ, -тња, -тњо срећан. — Сретањ је, све му иде од руке.

сретњо прил. срећно. — Ти озида кућу, сретњо било, дабогда!

сриjeмоша ж в. цријемоша — Коприва и сриjeмоша спашавале су народ

у тешка времена и гладне године. Колико смо само изели сриjeмоше
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сријеш м 1. шупљикава чађ која се ухвати на димњаку или чунку —

Бљеше комин пун сријеша, једва сам га очистио. 2. изломљени танак

ледени покривач који се ухвати по земљи. — Велики е ноћас мраз био,

погле шта се овога сријеша створило.

сроф м мноштво плодова палих са воћака. — Отреса вљетер шљиве, ено

сроф по земљи.

срубит, срубим свр. 1. сасећи, посећи. — Сруби секиром ту гуку, за

пињаће ти кад биднеш вука трупец. 2. шаљ све појести, слистити. —

Милан сруби цијелу главицу купуса.

срчаник, -ика м дрвени обруч који се ставља на сир, а на њега камен

да се збије сир у каци. — Опери срчаник и камен, па тури на сир.

срчаница ж даска од средишњег дела стабла, исп. подница (2). — Стара

кућа е начињена от самија срчаница, зато е издржала преко сто година.

сталан, -лна, -лно озбиљан, промишљен. — Вала су ми ђевоке сталне.

станак, -нка м колибица. — Начиње ово станка, добро е за љетњу

кужину.

станит се, станим се свр. допрети, доћи, стићи. — Бог зна докле се

бн досад станио.

старевина ж1. место, крај одакле је неко пореклом. — Свакоме правоме

Васевићу старевина е Лијева Ријека. 2. догађаји из старије прошлости,

старина. — Вазда сам волио да слушам приче о старевини.

старушит, -ушим несвр. понашати се као старешина — Čн воли сва

коме да старуши. Ај, ђаволе, ти мене да старушиш!

стативе ж мн. основна конструкција разбоја. — Крсто е начинио нове

стативе.

стиманица ж гостољубива жена која указује пажњу и поштовање го

стима. — Драга е била велика домодржница и стиманица.

страо м страх. — Ни от чега ме није страо. Њега е страо поноћи.

стресат се, -есам се несвр. (поред уобичајеног значења "дрхтати целим

телом“) давати главом знак некоме да ћути или да поступа на одређени

начин. — Голуб се два-трипут стресао на мене, а ја се оћа одат, те би

зарадио добру глобу.

стрес се, -есем се свр. (поред уобичајеног значења “задрхтати целим

телом“) дати некоме знак главом да не говори или да не поступа на

одређени начин. — Ја се стресо на ону будалу да не блčи, но не поможе

НИШта.

стркнут, -нем свр. 1. прснути, штрцнути. — Немо да ти стркне

ракија у очи. 2. помусти мало. — Стркнула сам мало варенике од оваца.

3. нагло се изгубити, нестати (о живом бићу). — Кут стркну оно дијете?
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стрнут се, -нем се у изр. ка ко се к о ме с тpне како

ко хоће, како коме падне напамет. — Не смијемо, љуђи, да радимо како

се коме стрне, но ајмо да се договоримо, па да видимо шта ћемо и како

ћемо. -

стропсат, -ам свр. претворити се у кашу. — Крушке што сам и бачио

у кацу веј су стропсале.

стругнут, -нем свp. I. на брзину обријати. — Čјдо да стругнем стрика,

па ћу одма дој. П. - се на брзину се обријати. — Причека ме да се

часком стругнем.

струнит, -yним свp. I. јако уплашити. — Може ми неко ђецу струнит.

Неко е јуче струнио ђецу кот стоке, тобож међед рокће, па данас не смију

да јаве у Горње лазе. П. - се јако се уплашити. — Струнила су се јуче

ђеца од некакога манитога чоека. Струнила су се говеда од међеда.

стуа ж јак ветар. — Уби местуа.

стувија ж1. крава крупније расе. — Она стувија се мало музе. 2. погрд.

крупна и незграпна особа. — Она Шуњова стувија би могла чоека носит

у зубе.

сувовија ж јака суша. — Сувовија е трајала од Видовадне до Госпођи

надне, те није родило ни зрно коломбоћа.

суврнут, -рнем свp. I. вратити мало назад, приповратити. — Суврни

мало ту стоку да ти не бјде у ливаду. II. -- се вратити се мало назад,

приповратити се — Суврни се мало натраг.

студа ж велика хладноћа. — Овакве студе одавно није било.

стутњет, стутњим свр. 1. сићи, сјурити се уз велику буку, тутањ. —

Нешто стутње низ бријег, ка да е мечка. 2. фиг. подвикнути некоме. —

Дође Милош синој пљан, па му га е тата јутрбс добро стутњио.

3. фиг. добро и отресито одговорити на постављена питања (о ученику,

студенту). — Одлично си му стутњио на сва питања, морао ти је дат

петицу.

сугарчад и сугарчад ж зб. им. од сугарче. — Ђеца воле сугарчад зато

што су ријетка. Нете да продају сугарчад.

сугарче, сугарчета и сугарче, -ета с (супл. мн. cугарчад) црно, мрко

јагње. — Имам само једно сугарче, а сва остала јагњад су ми бијела.

Понесе ми вук оно сугарче.

сугурма, сугурме ж гунгула, гужва. — Љепша е свадба с мање сватова

и званица, но ка се прави велика сугурма.

судpка ж галамџија, онај који безразложно диже буку, галаму. — С оном

судpком не треба имат посла, нако да те нађе нека мука.

судpкас, -ста, -сто који безразложно диже буку, галаму. — Не би био

лош да није мало судpкас.
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суждребна која је бременита (о кобили). — Суждребну кобилу не смијеш

млого товарит. -

суженица ж мушка особа која има неке женске особине. — Браћа суму

силни момци, а оно е некаква суженица, кад збори, не знаш је л мушко

ил женско.

сујма, сујме ж сумња. — Мучи ме сујма да није жив.

сујмат, сујмам несвр. сумњати. — Сујмам ја да е то тако.

суклат ж приглупа, ограничена особа која се и неприкладно понаша. —

Шта уради она суклат, сам је господ убио!

суклента ж јако висока, превисока особа; исп. суклимента. — Колика се

cућила ова суклента! |-

суклимента ж в. суклента. — Виђи колика е она суклимента!

сулудан, -дна, -дно будаласт, шашав. — Причува се ти од њега, оно е

сулудно, па те може нагрдит.

сума ж лош сој, лоша сорта, пасмина. — Не чуди се што те тако наса

марио, сума е оно. Видио сам да е она чоек никаква сума.

сумосат се, -öшем се свp. схватити, снаћи се, прибрати се. — Не

можемо да се сумошемо како погибе чоек. Не могу да се сумошем шта ме

ово данас снађе изненада.

сунгија ж превисока и нескладна особа. — Појави се на врата једна

сунгија црна, имаше у њега преко два метра.

сунглат, -ăта м физички неспособна особа (због болести, старости, не

срећног случаја и сл.); исп. сунгулат. — Имам два стара сунглата у кућу,

треба о њима радит ка о малој ђеци. Рањаван је за вријеме рата, па е

остао сунглат посве неспособан за рад.

сунгулат, -ăта м в сунглат. — Не могу макнут од ова два сунгулата.

сунут, -нем свp. I. мало осушити, просушити. — Суни мало ту обућу

поред упрeтa. II. - се мало се осушити, просушити се. — Нека се то

сијено још мало суне, па да га турâмо у пластове.

супаша ж спајање крда ради заједничке испаше, исп. супон. — Није за

њи супаша, вазда се нешто љуте.

супашит (се), -им (се) несвр. спајати крда ради заједничке испаше. —

Прије рата смо супашили с кума-Милом. Калићи се сваке године супаше

с неким.

супон, супонам в супаша. — Оћемо ли догодине опет у супон?

супоник м онај који је с неким у супону. — Богић и Мирко су ове

године супоници, па су издигли у Варду.

сургун, сургуна м прогонство. — Турци су Тодора одвели у сургун.
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сургунисат, -ишем свр. 1. прогнати, протерати. — Сургунисали су

Турци млоге виђене Васевиће. 2. казнити. — Сургунисаће не ђедо кад

види шта смо урадили од ливаде.

сурбв, -ова и суров, сурова м пас тамносиве боје и име таквом псу. —

Пр. в. под зељов.

суpуљак, -ăка м 1. нешто издужено, неки дугачак предмет. — Наша

вођеница за каву е мала, а Драгови имају некакав суруљак од по метра.

2. врло висока особа. — öтац Миков био е један суруљак од два метра.

сутиван, сутивана м веома стрм и неприступачан терен. — То бљеу

некакви сутивани, тудије ни дивље козе не могу прој.

сутрага ж 1. замршени траг који дивљач прави да избегне псима и

ловцима. — Зец, вљешто чини сутрагу, но е лисица млого вљештија од

њега. 2. вешта обмана, обмањивање да би се нешто прикрило. — Не

тура ти мене сутрагу, ка да ја не видим шта е и како е.

сутука ж проклетство, несрећа. — Био е то паметан и добар момак,

но му би нека сутука, па сад пије и блеи.

сутурисат, -ишем свp. I. изгубити. — Сутурисаше ми се некуд говеда,

öјдо да и тражим. П. - се изгубити се. — Кут се сутурисаше козе, да не

бјду у нечију башчу?

cућит се, -им се свр. 1. пружити се — Идем путем, а оно се испред

мене сући велика змија. 2. порасти. — Колико се сућило ово дијете за

ове двије године откад га нијесам видио!

сушика ж стабло које се осушило. — Нађо ову сушику, имаћемо дрва

за данас.

сушица ж јако мршава, сува женска особа. — Бог га убио, што доведе

ону сушицу!

сфатит, -им свp. I. усирити. — Сфати мало о те варенике, ужелио сам

тубок. П. - се усирити се. — Једва ми се јутрос сфатило, сигурно ми се

изладило сириште.

Č

čajka ж извор светлости (светиљка, сунце и сл.). — Упāли ту сајку.

Овако е како ти реко — тако ми оне сајке бес кое ни нема живота.

| ćедало с 1. стражњица, задњица. — Пуштиле ми гаће на седало. 2.

седиште — Купио е ауто с пет ćедала.

ćедник м 1. седење. — Доста е било ćедника, ајте да се ради. 2. село,

посело. — Довече еćедник у кућу Богићеву.
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&екнут, -нем свр. i. (безл) пробости, жигнути (о наглом и оштром бо

лу). —Čекну ми нешто у крсти. 2. лутито, оштро одговорити, реаговати

— Добра e и паметна жена, али истом зна неки пут и да секне.

ćера ж грушавина од млека тек отељене краве или ојагњене овце. —

Ова наша ђеца воле серу. 2. овчији зној и друга нечистоћа у неопраној

вуни. — Све су ми руке масне од ове сере. -

ćерав, -а, -о који садржи веру (2) (о вуни). — Приви му мало ćераве

вуне. Ова е вуна млого ćерава, треба ју што прије опрат.

беруша ж зељаста биљка крупних, беличастих листова, расте у стра

нама. — Све љето сам брала čерушу и лободу, те варила крмадима.

ćечивица ж алатка слична чекићу, којом се удара по површини млин

ског камена да би била рапава. — Да ми ону твоју сечивицу да насијечем

вођеницу.

ćика израз при вабљењу оваца. — Пппре, Čика!

čума, čумеж проста, примитивна женска особа. — Наша некакву суму,

такве простотиње још нијесам видио.

Т

таваја ж столњак. — Новка ми је донијела на дар тавају.

. таит, таим несвр. одржавати равнотежу, одржавати се у стојећем

ставу (о детету које учи да хода). — Никола помало таи, али се бои да

иде.

такем, такема м прибор, сервис — Добила сам на дар за удају такем

кафени.

тала ж1. зб. суве кукурузне стабљике, кукурузовина. — Ка су сњегови и

цикoвине, говедима и коњима добра e и тала. 2. окруњени клип кукуруза,

окомак. — Бачи три-четири тале у фуруну.

талаган, талагана м чобански сукнени огртач с капуљачом. — Носи

талаган и по киши и по сунцу.

талаганаш м паљ човек који носи талаган. — Прође ли овудије један

талаганаш с великиjeмa брцима?

тандрц м јурвава, немир. — Шта е, ђецо, шта ве уфатио тандрц!

таракат, -акам несвр. непажљиво претурати по стварима правећи

буку. — Шта то таракаш по тавану? Стрикотарака по алату, тражи лиму.

тaраковина ж1. безначајна ствар, ситница. — Ништа ми не треба та

тaраковина. То што ви причате — за мене су обичне тараковине. 2. фиг.
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бзервоан човек. — Мћио Станан је обична тараковина, ни ваља Богу ни

љуђама! *.

тарачуге ж мн. 1 кабасте или гломазне ствари које су незгодне за но

неза изи које заузимају много простора и сметају (често старудија);

исп. арачуге. — Купао сам некаквија тарачуга, нете ми и примит на

ћутобус. Пун ми је таван тарачуга, 2. бесмислене приче, бесмислице,

глупости. — Вазда прача некакве тзрачуге.

тарћанит, -amaх несвр. претресати, претраживати. — Шта тарашаш

по томе сијену, ита си изгубио?

тāt (očuтно поновљено) узвих којим се плаше коза — Tać, шуле, таб,

čito plafo Bi бицикло!

тšфрит, -им несвр. причани нале, шалити се — Знаш ти Миша кат

почне да тафра и изводи комендију — да му цркнеш о смија.

тавања, тажње ж папина. — Привеже машину и упрта таишњу, па никога

не вади.

такнут се, такнем се свр. неопажено, критиом или скривајући намере,

као случајно проћи, прићи, доћи и сл. — Такни се горе до ливада, виђи

да и ко не ара. Така се преко села, тобож да мало прође, а сутра ће

милације знат ита еко ручао н вечерао.

таман прин. тада, тај пут. — Ја сам таман била још млада.

тáнтат, тантам несвр. ударали, лупати. — Она мали Петров танта

некаквом тојагђм по штицама от стана.

танчица к старинска пушка острагуша. — Танчице су биле слабе

пушке, а системе су биле убоите.

тањевина ж особа, породица или братство лошег порекла и соја, танка

лоза. — Кућевићи и оџаковићи су пропали и нестали, па е сад завладала

тањевина која некад није имала цика

тантисак, -ћим свp. спопасти, навалити. — Таптисаше ме да држим

rčжбp, те морадо да се домишљам шта ћу да речем. Таптисаше ме оне

пљан“ будале да пијем и њима.

тапут прил. тада, том приликом. — Тапут је погинуо у одбрану ма

настира и Ђбне Милетин Збњић.

тевећенија ж лакомислена, приглупа, буданаста особа. — Онбе, богме,

обична терећелија. Не мохо“ нега ниста паметно чут. Čжени се она

тежећелија добром женом, па се пород уврже на ујчевину.

тивећелијас, -ста, -сто лакомислен, приглуп, будаласт. — Најмлађи

син му блčне тевећелијас, а остала ђеца блеу једвна. Поштен је чбек, нб

теваћеница и тевећениица ж дем од тезећелија — Пушти га, не љути

се на њега, тбе најобичнија тежећелица — аветно се родило и аветно ће
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умријет! Мајка му е добра, а отац му е, богме, тевећелица. Виђе ли ти

ону тевећелиицу.

тегливрат м туча. — Смири се ти, е се лако можемо поиграт тегливрата.

тегло с 1. тежак, напоран, мукотрпан живот. — Скучило га тегло.

2. тежак, напоран рад. — Ова Лекова жена нема триес кила, пропаде от

тегла. Тегли млого, не савија се, пропаде от тегла. Цио му живот проша

у тегло и у јаде.

тежа ж тежи део неког терета. — На ову е страну тежа, па треба овија

дрва премљестит на другу страну.

текнут, текнем свр., безл. добити жељу (за неким или нечим), прох

тети се. — Тако ми је нешто текнуло да се наијем колоботњице вруће и

сира мекога. Текнуло ми је за мало меса печенога на жар. Изгледа да

му е текнуло за женом, пуштите га мало до куће.

телевеза, телевезе ж задњица, стражњица. — Добићеш ти по телевćзи!

телаце, -ета с теленце — купио сам ово телеце, но е скупо.

телечар м колибица за телад. — Пушти телад из телечара.

тељ м жица. — Да немаш мало тела, да ово превежем?

теља, теље м хип. од теле, теленце. — Помилуј телу, виђи како е

лијепа- -

темезгат, -езгам несвр. причати којешта, баљезгати. — Вазда темез

гају, никако да нешто озбиљно проговбре.

темин, -ина му изр. на мој те ми н по мојој процени, моме

мишљењу, како сам мислио да треба, како сам проценио. — Ја сам био,

на мој темин, платио струју, а они ми сад опет траже некакву разлику.

тенећа ж лим. — Шваба е скидала звона са цркавâ и купила бакарне

котлове по народу, а умљесто њи су дијелили котлове от тенеће.

тепек, тепекам неспособна, несналажљива особа. — Е, тепече један, ни

за шта нијеси!

терентало с онај који терента, прича којешта. — Не слушате то те

рентало, немате шта од њега чут.

терентат, -ентам несвр. 1. шалити се. — Терента Мило, да му цркнеш

ó смија. 2. причати којешта, трућати. — Он терента када нема мозга.

тесат, тешем несвр. у изр. што му (м и и сл.) па мeт те

ше што му (ми и сл.) падне напамет, што му (ми и сл. ) се прохте.

— Не слуша цара ни ћесара, но ради што му памет теше.

тесла ж столарска алатка за дељање и закуцавање ексера, исп. теслица.

— Узми ту теслу, па ајмо да радимо.

теслица ж в тесла. — Морам да набстрим теслицу, тупа е.

215



334 Рада Стијовић

теша ж пoстeљина. — Кат су ми вулентари запалили кућу, сагорела ми

је велика теша. *.

- тешко прил. много, доста. — Има још тешко да се коси.

тешкоčен, тешкоčена, тешкоčèно. 1. тешке, незгодне нарави. — Ја

тешкоcéнијега чељадета од њега нијесам гледао. 2. који се тешко, с на

пором прихвата. — Болесник је то, можда е за њега све ово што причамо

ТешкоčeНО.

тик и тике (обично поновљено више пута) узвик за вабљење коза. — Тик,

тик, тик, црвена, ђаволи ти га позобали. Ја фабим козе тике, тике, тике,

а ТИ И ПЛáШИШ.

тилутице прил. насумице, исп. посумице. — Бачио сам камен онако,

тилутице и погодио једну малу увр главе, па ме учитељ добро избио

прутом по рукама.

тинта ж пеј. глава, главурда. — Немо да добијеш по тинти.

тињат, тињам несвр. (поред уобичајеног значења “једва горети“) једва,

тешко дисати у болести. — Са се смирио, само тиња.

типав, -а, -о спор, пипав. — Лијепо ради, али је млого типав.

типаво прил. споро, пипаво. — Типаво ради, а што уради — то е ка

саливено.

тиpинта ж у изр. о т и ј у т и р и н те разбити се у комадиће,

у парампарчад. — Ако те ударим, отиј ће ти глава у тирИнте!

. тирсен прил. непријатно. — Нешто ми е тирсен да улазим у њину

кућу, нико ти се не посили.

тит и тита узвик којим се деца опомињу да не дирају нешто. — Тит —

не дира то! Тита, мали, то е вруће!

тишица ж тиха и дубока вода у реци. — Ако не знаш добро да пливаш,

немо одит у тишицу, е може коловрат да те одвуче у дубину.

тљајат и тлаит, тлаим несвр. дрeмaти. — Ено га ђе тљаји крај ог

њишта. Немб ту тлајат цио дан. Доке ћеш, погани, тлаит крај упрeтal.

тмор м осојно и влажно место с бујном вегетацијом. — По овој жеги

ви уживате у она ваш тмбр, а ми сагоресмо у ова челопек.

то узвик за опонашање удара. — Наставник опали ђаку два задланка —

то, то!

топлик, -ика м извор који зими не мрзне. — Наша вода е топлик, ка

су највише цикoвине, она се пуши.

торипат, -ипам несвр. грабити, отимати. — Ја поштено живим и

мучим се за ову ђецу, не торипам од државе ка бн
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торњак м 1. пас који се веже крај тора. — Имамо доброга торњака, не

да ни тици пролећет. 2. сточно ђубриво. — Посади ту компијере, има

доста торњака, па те ти добро родит.

торофоја, -фбеж 6 торофочка. — Причува торофоју да ти не пукне по

њој. -

торофочка ж шаљ задњица, стражњица, исп. торофоја. — Млоги не би

радили, но мбра торофочка да се пуни.

тöт 1. прил. сасвим, потпуно. — Кат попије — тот ништа не зна. 2.

прид. непром, само у изр. то тебу дала потпуна будала. — Онакве

тöт-будале још нијесам видио.

точак, -чка м извор из кога вода отиче дрвеним жлебом, чесма. — Отиди

на точак и наточи ова брдак воде.

точурак, -рка м млаз. — Зрно му проби стегно, па му низ ногу појави

точурак крви. Све му се низ образе стачу точурци зноја.

траг м (поред уобичајеног значења "отисци ноге, точка и сл. ") потом

ство. — Од стрица није остало трага — сва су му ђеца помрла мала.

трага ж у погрдном значењу: род, сој — Боље и да ми се траг утре, нб

да се син ожени од оне поганске траге.

трагат, трагам несвр. марити, хајати. — Одавно су га отковали, па

више нико не трага шта прича.

трајат, траем несвр. дуго се задржавати. — Данас си дуго трајао на

посâ.

тракалица ж направа која при раду тракара, тандpче, чагрља. — Су

дија бљеше некаква злица, а она ђевојка што цука на ону тракалицу дāе

ми очима знак да не причам све што ме бн пита.

тракарат, -арам несвр. 1. испрекидано лупати, ударати, лупкати,

тандpкати; исп. чагрљат, чангарат, чангрљат. — Мајко, неко тракара

кваком на врата. Чуе се трактор ђе тракара озгор нис пут. 2. фиг. прича

ти којешта, блебетати. — Тако ти Бога — не тракара, но мисли мозгом

шта причаш!

тракарало м онај који тракара, брбља, блебеће, брбљивац, блебетало.

— Изводње ми мозак од овога тракарала.

тракарнут, -нем свp. тандpкнути; исп. чагрљнут, чангарнут, чангрљ

нут. — Нешто тракарну на таван, а мачак полеће.

трања ж рита, прња — Купи једном одијело и бачи те трање.

трања, трање ж одрпана женска особа, одрпаница. — Долазила е она

трања Миланова.

трањав, -а, -о поцепан, одрпан (о човеку). — Вазда иде трањав, па му

се спрдају ђеца.
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трањо м одрпана мушка особа, одрпанац. — Вазда е био трањо, никад

није био обучен ка чоек. - .

трапа, трапеж неспретна, трапава женска особа. — Виђи како иде она

трапа!

трапат, трапам несвр. 1. много, халапљиво јести. — Колико може да

изије, по цијели дан трапа. 2. ићи неспретно, трапаво. — Кут трапаш,

трапо!

трапом трапава, неспретна мушка особа. — Кут си затрапутлао, трапо!

трапутла ж неспретна, трапава особа. — Шта оно чини она трапутла,

сломиће нешто! Нагази ме ова трапутла, осуши ми ногу. Каква е она

трапутла Душана!

трапутлат, -утлам несвр. неспретно, трапаво ићи или радити; исп.

трпутлат. — Дано трапутла кад иде. Шта трапутлаш, но ради ка чоек.

трбу мв крља (3). — Ми се дијелимо на три трбуа.

трбуљат, трбуљата, трбуљато трбушаст. — Што су ти та ђеца тако

трбуљата?

трбуљача ж. 1. она која има велики трбух. — Она Милова трбуљача

ка да ће да роди. И како се напасла ова трбуљача. 2. врста пиле са

испупченим средишним делом. — Узми ту трбуљачу да испилимо ове

пöднице.

трбушић м грана трбуа, побочног породичног стабла, исп. трбушчић.

— Наш се трбу дијели на два трбушића.

трбушчић м в. трбушић. — Ми се дијелимо на трбушчиће.

трепнут, -нем свр. (поред уобичајеног значења “извести брз покрет оч

ним капком“) брзо појурити, јурнути, брзо побећи. — Трепну она божа

муња, ни угледат га не мож, а камоли стигнут.

трештит, -им свр. ударити, треснути, пући. — Трешти јуче гром у

јелу више куће Гаврове и запали јој вр. Трешти граната на три метра од

мене и како сам лежао, свога ме земља прекри.

тринго-нов, -а, -о сасвим, потпуно нов. — Ово е тринго-нова пушка,

није опалила ни пет метака.

триш три (само при бројању у Лијевој Ријеци). — Један, два, триш...

тркат, -ам несвр. подстицати ватру тркачем. — Мбраће неко да трка

сву нбј, е ће се огањ утулит. Čедим, цијели дан, крај огња, тркам и

гријем се.

тркач, -ача м дрво којим се подстиче ватра, жарач. — Ргни тијем

тркачем ту главњу, да се мало угријемо.

тркнут, -нем свр. подстаћи ватру тркачем. — Тркни та огањ да се не

утули.
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тркопиш мир. лакомислена и беспотребно ужурбана мушка особа. —

Што долази она тркопиш, ја млим немаде ти кад реј ни што е долазио.

тркопиша жир. лакомислена и беспотребно ужурбана женска особа. —

Дође она тркопиша и бјде, немаде кад ни каву попит.

трљапит, -ăпим свр. нагло скочити, јурнути, појурити. — Полако, кут

си трљапио!

трљат, трљам несвр. (поред обичног "масирати”) много, неумерено је

сти. — Ова ђеца по цијели дан трљају зелене јабуке, но се чудим како и

не заболи дрбб.
-

, трмешка ж остатак кукурузне стабљике пошто се кукуруз пожње. —

Ајмо, ђецо, да вадимо тpмешку, сутра ће њива да се оре.

трмун м петељка. — Трмун од вишње ељековит.

трнут, трнем свр. 1. прионути на какав посао, запети. — Трнуо народ

да бере бабушке, нека сиротиња нешто заради. Ако сви трнемо, ово сијено

ћемо жђенут за два сата. 2. навалити, насрнути. — У љето четрес и

четврте трнуше балисти и вулентари да ни траг по трагу утру, но им се

не дадосмо.

трокнут, -нем свp. испити надушак, наискап. — Трокнуо е двије-три,

па мало веснуо.

троп прил. у изр. б и т троп пропасти, оронути (од болести,

старости, тешког рада и сл.). — Збpка е троп, нема више здравља, млого

jбе преко главе прошло.

трошица ж мрвица хлеба. — Покупите те трошице, да се не газе.

трпутлат, -утлам несвр. в. трапутлат. — Коe e oно што трпутла уз

ливаду? Ваздан ту трпутла, а није иčека ни кубик дрва.

трса ж сој, пасмина. — Од оне се поганске трсе не треба женит нит им

ђевојку дават.

трсатон прил. у изр, тр с а т о н га било в. налет га било

(под налет). — Трсатон га било, што учиње од браће!

тртељат, -ељам несвр. причати којешта, брбљати, блебетати. — Ти

све нешто тртељаш, а от тога ништа нема.

трубецат, -ецам несвр. из свег гласа, а ружно певати. — Кое ли оно

трубеца уз Јелића платно?

, труљат, труљам несвр. јести преко воље, без апетита, мрљавити. —

Не могу да ијем, само што на силу труљам.

трупачке прил. с места, из места, без залета, исп. трупе. — Ја добро

скачем трупачке.

трупе прил. в. трупачке. — Милош боље скаче трупе, а Божо изатрке.
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трупина ж в. крља (2). — Ако то учиниш преćеј ћу те на трупину.

трупат, трупам несвр. 1. лупати, ударати ногом или ногама; исп.

труптат. — Трупа коњ ногом, нешто е осетио. 2. снажно ударати, лупати.

— Тврда дрва, па трупам и све снаге, но не могу им ништа.

труптат, трупћем несвр. лупати ногом или ногама, исп. труптат (1).

— Трупћу овце ногама, нешто су осетиле.

трус узвику песми при цупкању детета на колену. —Трус била кобила,

1 товар соли носила.

трусат, трусам несвр. цупкати (дете на колену), исп. трускат. — Ајде

кoт стрика да те мало труса.

трусит, трусим несвр. помало, слабо падати, сипити. — Снијег помало

труси. Труси чађа с тавана по кући.

трускат, -ăм несвр. в. трусат. — Čеди испрет куће и труска унуче.

труснут, -нем свр. 1. цупнути (дете на колену). — Трусни мало то

дијете, дако престане да плаче. 2. дати мало бацајући, сипајући, посути.

— Трусни тијема овцама мало сијена, пасле су данас старежи.

тршка ж1. трска. —Употок расте некаква тршка. 2. стабљика (кукуруза

и сл.). — Озглиједио сам се тршком коломбоћа.

- тубок м тек усирено млеко, сир из којега није исцеђена сурутка. —

Веле да е тубок здрав, нарочито коме с јетра обољела.

ту(в)ат, -ам несвр. 1. тумарати. — Шта то туаш тудије? 2. споро,

пипаво радити. — Цијело јутро тувам по кући, а не познае се да сам

нешто урадила.

тувијерат, тувијерам несвр 1. в. тувјат. — Шта ли она чоек тувијера

па ливади? Цио дан сам тувијерао око куће, а малу корис сам учинио.

2. кретати се без снаге, малаксало. — Слаба сам, једва тувијерам по

кући.

туга, туге ж (поред обичног значења "жалост“) непријатан осећај при

голицању — Немо да га гиличеш, видиш да му е туга.

тугаљив, тугаљива, тугаљиво голицљив, шкакљив — Гиликни га мало,

да видиш како е тугаљив. - **

тук (поновљено више пута) узвик за завађање овнова (увек у комбинацији

са ара-дара поновљено два пута). — Ара-дара, ара-дара, тук, тук, тукi

тукнут, -нем свp. I. 1. мало ударити. — Ја га мало тукну, а бн се

заплака. 2. убити, заклати свињу. — Тукнуо сам једно крме за Божић.

3. насећи, исцепкати мало дрва. — Узми секиру и тукни мало дрва да

наложимо огањ. II. - се 1. сударити се. — Гледао сам ка се тукнуше два

вагона у станицу. 2. ударити један другог у међусобној борби. — Овнови
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се једном тукнуше, па се разиђоше. Пуштисмо Миша и Милана да се мало

тукну, па и раздвоисмо.

тумацнут се, тумацнем се свр. појавити се накратко, појавити се и

нестати. — Тумацнуо се зец више куће. Тумацнули су се вукови, треба

мало боље припазит ове овце. Богами се тумацнуо ајдук.

тумоли -а, -о потмули. — Мучи ме некакав тумоли бол у стамак.

тумуша ж мрак, помрачина, тмина. — Таква е ноћес тумуша, да се не

види прс пред оком.

туњел, туњела м тунел. — Отиша сам ка кући тек пошто смо пробили

туњел Будош.

тупит се, -и се свр. безл. пасти на памет. — Мало размисли, па ми

се тупи да бјдем у школу и видим како ми ђеца уче.

Турћија ж зб. муслимански живаљ. — Кренула Турћија исПлава на

Андријевицу.

Турчелија ж зб. погрд. муслимански живаљ. — Навалила Турчељија

са сваке стране.

тутељак, -ăкам онај који је сувише спор у послу. — Неће она тутељак

мој ништа да уради.

тутељат, -ељам несвр. споро радити, одуговлачити, отезати. — Шта

тутељаш, но поита мало. Вазда нешто тутељам по кући, а ништа се не

Види.

туткун, туткунам невешта, неспретна, туњава особа. — Крсто е обич

ни туткун, ништа не умије радит, но ка узет. Ако ти ово не урадиш, она

туткун ништа не умије нако да ти иштети и ово што смо досад урадили.

Изр. т у рат т у тк у не смишљено говорити, ширити лажи,

обично да се код некога изазове страх. — Он тура туткуне, мисли е му

се неко боћ.

туткунисат, -ишем несвр. плашити некога лажима. — Немо ти мене

туткунисат, не боим се ја!

тутован м 1. хлеб од кукурузног брашна и зеља, зељаник. — Данас од

воље ијемо зељаник, а некет смо га јели од нужде и звали смо га тутован.

2. хлеб од брашна самлевеног од недозрелог кукуруза. — Те године би киш

на и студена јесен и коломбоћи не зренуше, те е народ огријешио ијући

тутован. 3. недозрели кукуруз. — Кат коломбоћ не зрене добро, народ га

зове тутован.

тутумета с мн. у изр. т у рат т у ту ме та избегавати да

се каже истина, увијати, врдати. — Нећеш ти мене турaт тутумета, нб

мбраш реј Истину, да се завреш!

тутумиша ж дечја игра у којој једно дете везаних очију јури децу по

затвореној просторији, док не ухвати неко, а онда се томе вежу очи, и

тако изнова. — Чим се смркне, ми играмо тутумише.
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тутумрцат, -рцам несвр. 1. тумарати по мраку. — Нешта се не види,

па тутумрцам и некако наодим пут. 2. причати конфузно, неповезано.

— Поче нешто тутумрцат, трта-врта, теке не знаде ми одговорит. Није

добро знао, али је нешто тутумрцао и зарадио двојку.

тућит се, -им се свр. сударити се главама. — Тућисмо се главама, док

су ми свици отишли на очи.

туцањ, -цња м кратко ваљкасто дрво проширено на дну за туцање

качамака од брашна и кромпира. — Што си се умијешао у ту ђецу ка

туцањ у кашћке!

тучењак, -ăка мв компераш. — За вечеру су ни дали тучењак.

тучит се, -им се свр. наићи, налетети један на другога, срести се. —

Крио се три године, док се једнога дана нијесу тучили насред Шедpвана.

Тучише се волови насред пута, па се учекрчише, једва смо и раздвоили.

туша ж пеј, особа ситна, неугледна и без већих моралних и других

вредности, јад; исп. тушица. — Драго е силан чоек, а отац му е, богме,

био једна туша.

тушица ж в. туша. — Ја сам мислио да е то некаква сила, кад онамо

— једна обична тушица.

Ћ

ћакулат, -улáм несвр. 1. галамити. — Умукните, шта ћакулате 2. при

чати лоше о некоме, оговарати некога. — Не тиче се мене шта погани

ћакулају, моја е сављес чиста.

ћакулаш, -ăша м причалица, галамџија. — Господине судија, парничаре

и ćедоке на банду, а ћакулаше на банду!

ћапарат, -арам несвр. брзо и много говорити на туђем језику, нера

зумљивом за оног који слуша. — Дуго су нешто ћапарали, а онда ми један

карабинер рече да идем ка кући.

ћáпат, ћапам несвр. погрд. халапљиво и мљацкајући јести. — Јеђи ка

чоек, не ћапа ка крме. Огладњела гуса па ћапа колико може.

ћапит, -им свр. зграбити, шчепати. — Немб пас да ти то ћапи.

ћафкат, -ăм несвр. 1. помало, повремено лајати, лајкати. — Што ли

ћафка пашче, нешто е осетило. Чије ли оно пашче ћафка сву нбј“ 2. погрд.

говорити пакосно, љутито (против некога, нечега), оговарати, увредљиво

грдити, кудити (некога, нешто). — Реци ти њој да она нећафка, e e ja

могу ласно уácулит! Не може бн а да не ћафка против власти.

ћафнут, -нем свр. 1. ланути. — Опазило пашче вука, па се сакрило

у избу и ни да ћáфне. 2. погрд. рећи, прозборити, зуцнути. — Немб,

мрчо, што ћафнут, па да те опет затворе.
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ћевачке и ћевачки прил. пушчаном цеви. — Ударали су народ ћевачке.

Кад му е нестало фишека, убио е Турчина ћевачки.

. ћемал, -ала м в ћеман. — Мићко бљеше момак на ћемал.

ћеман, -ăна м најбоље време у нечијем животу, исп. ћемал. — Ка сам

био на ћеман, све ми је било лако.

ћепит, -им свр. 1. јако пући, праснути, трештити. — Ћепи пушка, а

зрно ми фијукну право повр главе. 2. јако ударити, одаламити, млат

нути. — Ћепићу те овом мачугом право по мозгу

ћеремида ж ћерамида. — Двије куће су покривене ћеремидом, а остале

сламбм.

ћета ж белега спреда на глави краве или вола. — Галоња е међу рогове

имао велику ћету.

ћета, ћете ж крава која има ћету, белегу спреда на глави и име таквој

крави; исп. ћетуља. — Ћета елипсала уочи Дмитровадне. Крави ш ћетбм

на чело да емо име ћета или ћетуља, а волу ћетоња.

ћетас, -ста, -сто који има ћету, белегу спреда на глави (о гов-дима). —

Имали смо два ћетаста вола.

ћетоња м во који има ћету, белегу спреда на глави и име таквом волу.

— Ћетоња и баљоња су се вазда били.

ћетуља ж в. ћета. — Ћетуља се боље музе од жујке.

ћи везн 1. па, те — Ја пропао — ћи пропао, па ћу барем своијем злом

цара у главу. 2. или — Ћи Милија, ћи Андрија, ћи букова глава.

ћиверица ж погрд. глава, исп. ћонтаица. — Причува се ти, да не

добијеш поћиверици!

ћикара ж шоља за кафу. — Опери ове ћикаре.

ћикат, -ам несвр. ићи, кретати се у великом броју (о овцама). — Газда

е бн, ћика њему данас триста оваца успланину.

ћиком хип. стриц, стрико. — Ја више волим ћика но ујака.

ћикс узвик за вабљење оваца — Ћикс, ћикс, ћикс! Čј пппрс, бј пппрс

ћио узвик за терање овнова напред — Ћио, гашо, изели те вуци, 1 ни

јесу ти запанули Турци! (у новијој песми из Васојевића, отуд и акценат

Турци — према вуци).

ћипран, ћипранам шаљ висок и снажан човек — Fко иду уз ливаду

они ћипрани Čстоића.

ћипрана ж врло висока жена. — Виђи каква е она ћипрана.

ћипровина ж врста високе траве, која израсте и до висине човека. —

Устисала ова ћипровина, сву крчевину уфатила.
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ћипурија ж поврће. — Посадио сам доста некакве ћипурије.

ћићера прид (не чује се мушки и средњи род) чиста, гола, сама. —

“ e крава убљена, бура ћићеру крв. Вареника ничему не ваља, ћићера

ВОДа. -

ћифрит, -им несвр. лутати, скитати, дангубити. — Ово дијете кат

се заврши школа не иде одма ка кући, но ћифри по вароши. Шта ћифриш

сваки дан по Берана, но се сави и узми књигу.

ћишкапа ж врста игре у којој један играч чува капу, а остали се труде

да му је ногом отму и терају као лопту. — Овце су пландовале, а ми

играли ћишкапе. -

ћонтаица ж в. ћиверица. — Немб да ти разбију ту ћонтаицу. Немо да

идеш голе ћонтаице по овоме сунцу.

ћбрет, ћбрим несвр. лоше, јадно, примитивно живети. — Они не живе

но ћбре.

ћоретат, -етам несвр. радити нешто при слабом осветљењу, ићи по

мраку. — Што ћореташ, јадна, што не уждиш лампу? Кут ћореташ по овој

помрчини?

ћорило с слепило. — Што те нема толико дуго, нашло те ћорило!

ћоротиња ж 1. беда, јад, немаштина. — Не може се живљет од ове

ћоротиње. 2. луди који живе у беди, јаду, немаштини. — Она Бојова

ћоротиња није ни за куд.

ћöсање с гл. им. од ћосат (се). — Њему е вазда до ћосања.

ћöсат (се), -ам (се) несвр. збијати шалу, шалити се, шегачити се. —

Čеђели су и ћосали до поноћи. Ти мислиш да озбиљно зборе, а они се

ћöсају. -

ћошник, -ика м ћошак. — Сио е у ћошник.

ћубер м 1. иeтакнуто перје на глави петла или кокошке — Виђи

колик је ћубер ономе кокоту. 2. прамен косе који пада на чело. — Лијепо

му пристои она ћубер, љепше но ка се зачешља.

ћук (увек више пута поновљено) узвик за вабљење кокошака. — Кокошке

дотрче чим викнемо ћук, ћук, ћук.

ћукарица ж шаљ, кокошка. — Ове двије ћукарице ми позобаше сво жито.

ћукат, -ăм несвр. вабити кокошке говорећи им ћук, ћук, ћук. — Што

ћукаш те кокошке, нека и нек пасу!

ћукнут, -нем свр. вабнути кокошке рекавши ћук, ћук, ћук. — Ђукни

те кокошке, да и затворимо. -

ћуксфир м погрд (народна форма од цуксфирер) неваљалац, мангуп,

исп. цуксфир. — Удала се за некакога ћуксфира из Čблога Брда.
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ћулаф, -ăфа м бела шиптарска капа, кече. — Кад је одио у Метокију

за коломбоћ, носио е ћулаф.

ћумпа ж густо израсла трава или цвеће на малом простору (као оаза

на месту где нема траве односно цвећа (или их има мало); исп. ћунта.

— Ђетелина е скоро изумрла, остале су само ћумпе по ливади.

ћумпица ж дем од ћумпа. — Мани косом, не оставља те двије-три

ћумпице.

ћунта ж в. ћумпа. — Од ђетелине су остале само ћунте.

ћунтица ж дем. од ћунта. — Покоси још те ћунтице око шљиве.

ћупа, ћупе ж погрд. глава (део тела). — Разбићу ти ћупу ако ланеш

само једну ријеч!

ћућор м тих, поверљив разговор. — Шта ви је та ћућор цијели дан?

ћућорит и ћућорит, -им несвр. тихо и поверљиво разговарати. —

Читаве два сата су нешто ћућорили. Ваздан нешто ћућоре.

ћуша, ћуше ж 1. њушка, губица. — Шаруљу с змија печила у ћушу. 2.

пеј. лице у човека, посебно уста и нос. — Мани се ти спрдње, док нијеси

добио по ћуши!

ћушит се, ћушим се несвр. јако се љутити. — Нешто се ћуши на мене,

не знам шта му е.
-

у

уáбит се, уабим се свр. зачудити се. — Катб виђо, уаби се, па не

умљедo проговорит.

, уаврит, -им свр. набујати, нарасти (о трави, трсци и сл.). — Уаврила

велика трава око куће, треба ју покосит, е се не може прој.

yacулит, -им свр. 1. довести у ред, учинити послушним, умирити.

— Дао сам дијете у војну школу, дако га тамо уасуле. 2. ушкопити,

уштројити, ујаловити. — Уacулио сам крмачу.

уáшат, уапам свр. 1. погрешно обрачунати, на нечију штету, закину

ти. — Уашао ми је двадес и пет милиона динара. 2. преварити (у игри).

— Не волим ш њиме да играм, воли да уаша.

убажђела, -еле ж женска особа која не води рачуна о хигијени. — Код

оне убажђеле се не може уљеј у кућу.

убажђелом мушка особа која не води рачуна о хигијени. — Она убажђело

изгледа штеди воду.

убеутит, -утим свр. доспети у стање поспаности, сањивости, омам

љености. — Ја му причам, а бн убеутио и не чуе ништа, но само трепће.
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убичит (се), убичим (се) свр. в. забичит (се). — Убичио, па никога не

слуша. Убичио се, па старуши и оцу и мајци.

ублага ж (поред удлага у истом значењу) дашчица за имобилизацију

сломљених удова. — Зеко Секулић прво намљести сломљену ногу или

руку, онда тури ублаге и омота завоем.

убрембéчит се, -им се свр. 1. јако, превише се угојити. — Виђи како се

убрембечио, па једва иде. 2. прејести се толико да набрекне стомак. —

И, ја се убрембечи, доста ми је до прекосутра. 3. добити велики стомак.

— Жена му се бљеше убрембечила, дако роди сина! 4. стати негде и не

помицати се, укипити се. — Што си се ту убрембечио, помакни се да

прођем!

увáдит се, -им се свр. навадити се. — Увадила ми се лисица, па ми

покупи све кокошке.

увезат, увежем свp. I. 1. повезати. — Имаш доста узице, па то лијепо

увежи. 2. везањем причврстити за леђа. — Што ијеш удроби, што носиш

увежи (НПосл.). Увежи то, лакше ти е носит. 3. понети на леђима,

упртити. — Она жена Петрова вриједна е ка по један момак, погле

колико е бреме дрва увезала. Кут си увезао толико дијете, пушти га нек

иде. Фиг. Увезао онолике брке, да речеш бан-чоек, а овамо лаже — грање

не држи. П. - се в. увезат (3). — Увезасмо се, па кренусмо за њима.

увеља ж ситна, жгољава, неугледна особа. — Оволико бреме не би понио

Драго Благоев у свое вријеме, а не ова божа увеља.

увељица ж дем. од увеља. — Ја само не знам како оволика увељица

донесе осамдесет кила сијена. Чоек јој бљеше једна увељица, а поштен и

своетљив.

увијат се, увијам се несвр. (поред обичних књижевних значења) скла

њати се од некога, избегавати некога. — Увијате се од будале, е ве може

нај некаква мука.

увит, увијем свp. I. склонити, помаћи у страну. — Уви то дијете, да

га не закачим гранбм. П. - се 1. склонити се, померити се у страну.

— Уви се с пута, да те нешто не спршти. 2. склонити се од некога, избећи

некога. — Уви се, јадан, будали, нек прича што гој биће.

увитлит, -им свр. (нешто, нечим) усмерити, управити према неком

циљу, исп. навитлит (2) и утовитлит. — Увитли Милета каменом, па

Стојану право у главу. Увитлише ми га Турци, све су ми зрна кабаницу

испробијала. Увитлило ми сунце у ћелу, мозак ми провpe.

| угарат, угарам несвр. увек у одричном облику (најчешће у изр. о ко

му не у г а p a ) хајати, марити. — Пријете му Турци, но бн не

угара. Ранко е печено чело — да му на пут стане сто Шиптара, око му не

угара.
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угаса ж гашење породичне лозе смрћу мушког потомка, односно по

томства. — Од његове угасе није више излазио у народ. Није лако данас

отис на ону угасу. e -

угасак, -ска и угасек, -ска мв угаса. — Свакога боли угасак Савовбга

дома. Тога угаска и јада одавно није било.

угергит се, утергим се свр. упутити се у групи. — Ено су се угергили

ка кући Миљановој.

угич, угичам старији, кастриранован са вештачкиувијеним роговима

који предводи овце. — У собу држимо пустаћију од угича.

уговит, уговим свр. ућутати, умукнути. — Што си уговио, што не

проговориш? -

уголостpчит се, -им се свр. лако се обући, бити лако обучен. — Што си

се уголострчила на ова север? -

уготовит, -им свр. направити готов, цицвару, — Боље уготови, но да

смочаш качамак. -

| угрезат, -ěжем свр. в. загрезат. — Угрезао сам с обадвије ноге, па ми

је уљега снијег у цревље. Ја у такву муку не могу угрезат.

уд, уда, удо мршав. — Бљеше уд ка да си га на панте сушио.

удегенечит се, -им се свр. в. издегенечит се — Удегенечио се, па неће

ништа да уради.

удеpéпчит се, -им се свр. улењити се. — Мој син се ево неко доба

удеpëпчио, неће ни да учи, ни да ради.

удефит, -им свр. уништити, упропастити. — Ови све удефише. Поведе

старијега сина у четнике, те му га удефише на Зидани Мос.

удићат, -ам свр. добити, односно узети као згодитак у игри дићања.

— Ја сам ти ово удићао.

удрен, удрена, удрено даровит, надарен. — Мило е удрен за то, нико

не може да запљева и поигра ка бн. Није удрен ни за књигу ни за рад.

удровима ж в. враговима. — Сик, удровима, вук те изио!

удросиса ж в. враговима. — Не да се помуз, удросиса!

удубирожит, -им свp. I. в. надубирожит. — Не ваља то тако удубиро

жит. П. - се в. надубирожит се — Шта се оно тамо удубирожило?

удудучит се, -им се укрутити се, укочити се, укипити се, исп. удупчит

се, устапит се и утотрчит се. — Шта си се ту удудучио, узми нешто па

ради! Удудучио се ту, а неће да узме косу и помогне ни.

удупчит се, -им се свр. в. удудучит се. — Удупчила се на врата, па

мбрамо да ју заодимо.
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удут, удута м посед, власништво. — Речине су некад биле удут Муића

ис Колашина. -

ужикат, ужикам свp. I. 1. загрејати гвожђе до усијања. — Ужикао сам

шипку и пробио ову рупу. 2. фиг. ојачати, очеличити некога. — Ужикали

су те љетбс, чим си косио мљесец дана. П. - се 1. усијати се. — Гвожђе

се добро ужикало. 2. фиг. очврснути, очеличити се. — Циганчад иду

гола и боса и по највишбј зими, ал су се ужикала, па им ништа не може

бИТ.

ужџáпит се, -им се свр. укочити се од страха. — Видим ја — ужџáпиле

ми се овце, кад онамо — два вука иду подно горе.

узалудњи и узалудњи, -а, -ě в. залудњи. — Све ти је то узалудња работа.

Узалудњијема е сваки дан петак.

узарочит се, -им се свр. Ајде да се узарочимо да ће Божо скочит више

Ми смо се двоица узарочили, ко изгуби, добија десет милиона.

узврћет (се), узвртим (се) свр. 1. постати немиран и сметати некоме.

— Čеди, мали, видим лијепо да си узвртио да те добро измерам! Што си се

узвртио, изгледа ти гузица тражи офук 2. почети поступати непромиш

љено, почети радити нешто што не треба, нешто недозвољено и сл. —

Сави се ти, узвртио си да нађеш затвор. Узвртио се бн да настрада, ако

га милиција уфати.

узграцијат, -ијам свр. почети претерано испољавати веселост. —

Узграцијао си нешто данас, причува се да ти не искија на нос.

уздāица ж особа у коју се може поуздати, узданица. — Богме е био

брацка уздāица и љуцка перјаница, дика и понос браства и племена.

узет, узмем свр. у изр. о вђе у зми, он ђе по ту р и каже

се кад неко скаче с теме на тему, кад почиње разне теме а ниједну не

доврши. — Боже мили, како прича, овђе узми — онђе потури, ниједноме

разговору краја ни почетка.

узина, узине ж врста домаћег сукна од тање пређе. — Мајка е изаткала

узину. -

узма и узма, узме ж само у клетви уз м а те (га, и сл.) у зела!

не било те (га и сл.), нестало те(га и сл.) — Узми то, узма те узела мајци

Шта ти је, Господ те убио! Узма ми те узела таквога!

узнавиђет, -идим свр. в. унавиђет. — Узнавидио га е учитељ, па му

не да да прбће.

уиљат, уиљам свр. преварити у игри. — Кад гој играмо карте, бн ме

уирит, -им свр. укиселити сурутку. — Уирила сам за вечеру.
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уисетит се, -им се свр. (некоме) узети исе, део. — Миро се уисетио

pђђацима у гору, а нема право, пошто е његов отац, кад је продао имање

— продао и исе у комун и у планину.

уишћилит, -им свp. (у игри коза, прстена) погодити где је сакривен

прстен, погодити уопште. — Како га гој сакрије, ја му га уишћилим.

Мило е ово давно уишћилио.

| уј (увек више пута поновљено) узвик за терање птица. — Чије оно

дијете цио дан виче уј, уј, уј, уј“

ујавит, ујавим свр. 1. утерати стоку у тор или стају. — Ујавите,

ђецо, те овце, да и помуземо. 2. ући у тор или шталу (о стоци). — Čвце

нете да ујаве у тор док и не напоимо.

ујадечит се, -им се свр. опкладити се ломећи јадец. — Ујадечили смо

се ја и Мика и преварио сам ју навp два мљесеца.

ујапрачит се, -им се осилити се (о младој особи). — Ујапрачио се, па

никога не слуша. Ујапрачио ми се син, па не чуе кад му вељу да ме нешто

послуша.

ујардумит, -им свр. припремити јадрум. — Ове године сам само

двапут ујардумила.

ујдурма ж1. подвала, смицалица. — Створиће ми некакву ујдурму, јад

ће ме најот погани. 2. висока и незграпна особа. — Жена Милова е једна

ујдурма од два метра.

ујевит, ујевита, ујевидо ћудљив, незгодне нарави. — Добар је и поштен

чоек, али је, брате, на маове ујевит.

ујкат, ујкам несвр. терати птице вичући уј (поновљено више пута).

— По цио дан ујка тице.

ујнут, ујнем свр. отерати птице вичући уј (поновљено више пута). —

Ујни те вране, позобаше коломбоћ.

ујсту узвик којим се во тера назад. — Ујсту, сивоња, вук те изио

укаламат се, -ам се смести се, збунити се. — Дошли ни гости, па смо

се укаламали.

укалушат, -ушам свp. I. упрљати, умазати. — Тако ћеш укалушат то

мало робе на себе. II. - се упрљати се, умазати се. — Ђеца се укалушала

глибом, па не наличу ни на шта друго до на прасад.

укапит се, укапим се свр. настрадати од студени, хладноће. — Укапио

сам се данас от студе, ево су ми и руке отепале.

укарашичит се, -им се начинити метеж, гужву, сукобити се, исп. укр

челит се. — Укарашичила се говеда, полуковите се. Изгледа су се синој

комшије укарашичиле.
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укивит се, укивим се свр. (некоме) постати киван (на некога). —

Укивио ми се ђетету, па га сваки дан бије.

укимчат се, -ам се свр. в. накимчат се — Брвнаре се брзо укимчају.

уклетва ж лоша, јадна, никаква особа, особа без вредности. — Каква е

она Радованова уклетва, цркла, дабогда!

укбњит се, укбњим се свр. 1. укрутити се, укочити се од лењости,

неспретности и сл. — Што си се укоњио, јадан, мрдни се 2. в. забичит

се (2). — Оно се дијете укбњило и не слуша никога, но ради што му памет

TèШč.

укопечит се, -ечим се свр. в. искокечит се (2). — Нећу — па да ћеш се

сад ту укопечит!

укрвит се, -им се свр. дојадити, дозлогрдити. — Укрвила ми се ова

сланина, очима је не могу гледат, а не да ју сваки дан ијем.

укреса ж в. усека. — Вазда е имао добру укресу, бн отпрве укреше.

Извади ту укресу да припалимо.

укрљит, -им свp. I. одузети могућност кретања, укочити. — Бог га

укрљио мајци! П. - се изгубити могућност кретања, одузети се. —

Дабогда се укрљио, па никад не устао мајци!

укрчелит се, -им се вукарашичит се — Ено се оне пљанице укрчелиле,

оте да се бију.

укубет, укубети ж 1. лоша, рђава особа, рђа. — Каква е оно укубет,

налет га било 2. зло, невоља. — Нађе ме данас укубет од онија погани.

укубетница ж лоша, рђава женска особа. — Удаде се Васова укубетница.

укулит се, -им се свр. 1. јако ослабити, смршати. — Нешто се у задње

вријеме укулио, ништа од њега нема. 2. погрд. умирити се, ућутати се

— Откат су га затварали, укулио се, жив се не чуe.

улажат се, улажем се свр. додворити се, придобити некога ласкањем.

— Снај ће се та, бн ће се улажат и новијема руководиоцима.

улаживат се, -жуем се несвр. улагивати се. — Ко е гој на влас, бн му

се улажуе и тако вавијек олако пролази.

улакшит се, улакшим се свр. лагано, нечујно прићи, прикрасти се. —

Голуб може да се улакши да дође право иза тебе а да не осетиш.

улекнут, улекнем свp. I. увући (стомак). — Кад ме учитељ претресао,

ја сам улекнуо стамак. П. - се увући стомак. — Тата седла коња, па му

вели “улекни се“. Улекнуо сам се о глади.

улигат, улигам свp. I. учинити клизавим. — Улигала ђеца пут, не може

се прој. П. - се постати клизаво. — Улигало се испрет куће, поспите

мало пепела да се неко не сломи.
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улисит се, улисим се свр. лукаво се ућутати. — Шта си се улисио, што

нешто не проговбриш?

улитат, улитам свp. исп. ушлитат (се). П. испрскати житком балегом.

— Улитале су ми краве обор. П. - се испрљати се житком балегом. —

Крава ми се сва улитала, изгледа се прејела младе ђетелине.

улбтиња ж в. лотиња. — Вазда базде на улотињу.

улубак, -пка м 1. улубљено место на нечему. — Та се улубак може

испеглат. 2. оно што је негде улубљено. — Ова ти улубак не веља, купи

нови блатобран.

улуковит, -им свp. I. јако истући, утући. — Упуковила е крава Радоњи

на нашу ћету, II. - се добро истући један другога. — Краве су се улуковиле,

а чобана ниђе да и разваде. Синбј су се оне пљанице улуковиле испрет

кафане.

уљеј, уљегнем и уљежем свр. 1. ући. — Оћу ли уљеј да видим како е?

2. свратити. — Треба неђе да уљежем код Милоњинија и да дам нешто

на колијевку, придало им се мушко дијете.

уљепак, -пка м 1. улепљено, замазано, запрљано место на оделу —

Шта ти је та уљепак на панталоње? 2. оно што је слепљено, што није

набухло, нарасло. — Није ти тијесто надошло, па си испекла ова уљепак

љеба. 3. ситна, закржљала, неугледна особа. — Згодна и лијепа жена, а

чоек јој бљеше један обични уљепак. Виђи овога Петровога уљепка, какав

je!

уљепчад ж зб. им. од уљепче. — Она Нешова ђеца осташе сва уљепчад.

уљепче, -ета (супл. мн. уљепчад) с ситно, закржљало дете. — Какво е

оно Милово уљепче, нема се шта виђет од њега.

уљубавит, -им свp. спријатељити се, заволети се. — Они су ти сад

увелико уљубавили, па докле ће и држат — не знам.

уљућет се, уљути се свр. постати превише кисео. — Велика врућина,

па се ово млијеко уљућело.

умаица ж ситна особа. — Онако силна ђевојка, па узе ону умаицу.

умамит се, умамим се свр. навадити се. — Умамило се нечије пашче,

па сваке ноћи крца кости око куће.

умацуфат, -уфам свp. I. умазати, испрљати, укаљати. — Поправљао

сам камибн, па сам умацyфáо ово прња на себе. II. - се умазати се,

испрљати се, укаљати се. — Глиб до кољена, па сам се вас умацyфao.

умашит се, умашим се свр. навадити се чинити неприлике другима.

— Умашио ми се ђеци, па и сваки дан задијева. Умашили се Петрушићи,

те ми сваке године арају ливаду. Ако ти се Мићко умаши да пушћа стоку

по ливада, нећеш у њи турaт косе.
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умакнут, умакнем свр. (поред обичног значења “кришом се извући, уте

ћи, побећи“) смакнути, одузети петљу, очицу при плетењу. — Умакнула

сам овђе двапут. Једну дода, двије умакни.

умерат, -ам свр. 6. измерат. — Умерао сам добро ову гњилу, сад мо

жемо да начинимо црепуљу. Бљеу ону пљаницу синој у кафану добро

умерали.

уметат се, умећем се несвр. 1. мешати се, уплитати се у нешто

(посао, разговор и сл.). — Не умећи им се ти у то, нека и, нека се они

сами носе. 2. претварати се, правити се. — Умећу се ту један по један

да су бони, само да и не ћерају на пругу.

уметак, -тка м мешанац, мелез. — Ова во е уметак, отац му е бијо

државни во.

уметка ж женско младунче уметак, мелез. — Добра ти је ова уметка,

cá ћеш имат краву да ваља.

уметнут се, уметнем се „свр. 1. умешати се, уплести се у нешто

(посао, разговор и сл.). — Čћају они да се инате, но им се ја уметну у

разговор па скрену на друго и они заборавише око чега су се споречкали.

2. претворити се, учинити се друкчијим него што јесте, направити

се. — Поћераше ме Талијани от куће, но се ја уметну да сам бон и да не

могу да идем, те ме они оставише.

умече, -ета с младунче мелез, мешанац. — То теле е умече, оћу да га

држим за напредак.

умилит се, -им се свр. 1. учинити да некоме будеш мио, стећи нечију

наклоност. — Кад му нешто ваља, тако зна да ти се умили, да му се не

можеш одговорит. 2. постати примамљив за некога, допасти се, свидети

се. — Умилило му се да сваке године иде на море, па му и сад фикло, нб

ове године се не може.

умицат, умичем несвр. (поред обичног значења “утицати, бежати”) сми

цати, одузимати петље, очице при плетењу — Вријеме е да умичеш,

оширићеш то. Не умичи толико, да не бидне млого.

умородавит се, -ăвим се свр. преморити се. — Умородавио сам се данас

по овој врућини.

умбpштина ж велики умор, премор, исп. преморштина. — ОД Голе

умбpштине није мога да вечера, но елега и одма заспао.

умутит се, умутим се свр. ујурити, улетети у неко мноштво напа

дајући га; исп. уплакат се. — Боже мили, какав и кукањ стаде кат се

умутише у њи ова троица.

унавиђет, -идим свр. почети осећати и показивати нетрпељивост,

мржњу (према некоме), почети причињавати непријатности, тешкоће;

исп. узнавиђет. — Унавидио ми дијете, па му душу узе.
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уорец, уорца м 1. креста. — Иш, кокоте, ђаво ти у уорец 2 фиг. лице

здраве, румене, једре особе. — Лако е за њу кад јој се онако црвени уорец.

упанут, упáнем свp. I. нанети некоме трун у око, мало повредити

нечим око. — Јбле ме упануо прстом у око. II. - се натрунити себи око,

мало повредити себи око — Упануо сам се у око.

упицунит се, -уним се свр. накинђурити се, нагиздати се. — Бљеше

се Мило данас упицунио.

уплакат се, уплачем се свр. в. умутит се. — Уплакало се пашче, па

ћера овце, фабни га овамо.

уплекат се, -ам се свр, умешати се, уплести се у нешто. — Уплекao

ми се Ђуро, те ме само омета.

упњат, -ам свр. замаћи изгубивши се из вида — Čвце упњаше доље у

Гору. Упњасмо млого наниже, са се морамо опет чеперит.

уповршичит се, -им се свр. заледити се по површини (о снегу); исп.

уподит се. — Не крећите преко планине док се снијег добро неуповршичи.

уподит се, уподи се свр. в. уповршичит се — Уподио се сниjeг, па

можеш преј преко Кома, а да ниђе не погрезнеш.

упођај м велики снег који се дуго одржава. — Наступи ова упођај, никут

се не може.

упозорит се, -брим се свр. уобразити се. — Нешто се млого упозорио,

па дига главу.

упота ж јако ситна, неразвијена и неугледна особа. — Видиш га, једна

упота, један јад!

употан, -тна, -тно и употен, -тна, -тно ситан, неразвијен, неугледан.

— Боже мили, како су му она ђеца употна! Не гледа ти што е бн онако

употан, не да се он препанут. Како е употен, нема се шта виђет од њега.

упрдевељит се, -ељим се свр. погрд. 1. осилити се. — Јеси ли видио

како се ово дијете упрeдевељило, па не претвара кад му се нешто рече да

послуша. 2. уобразити се, постати умишљен. — Упрдевељио се, чини

му се његове памети ниђе нема.

упркач, -ача м жарач. — Ргни тијем упркачем у огањ, дако се разгори.

упростит се, упростим се свр. онесвестити се. — Мирко е толико био

жену мокријем конопцем док се упростила.
-

упуљат се, -а се свр. убуђати се. — Сирова дрва се у подрум упуљају.

- уработат, -ам свр. урадити женски ручни рад (оплести, опрести и

сл.). — Ниједна жена неће уработат нешто прије Милеве.

уратит се, уратим се свр. ослободити се нечега, или некога. — Имали

смо зле комшије, но срећом нашом одигоше, те се уратисмо од њи. Држали
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смо двадесоваца, но нема ко да чува, па смо се уратили и од њи. Уратили

смо се от кулука и добровољнија акција свакога љета.

урдупан, -пна, -пно оштар, љут, незгодан. — Божо е и добар и поштен,

али ако га нагазиш, умије да бидне и урдупан, плане ка огањ живи.

урегементит се, -им се свр. поређати се, наређати се. — Čедите, ђецо,

што сте се урегементили!

уреф, урефа му изр. о стат на у реф пропасти. — Нема ко

да ради, коломбоћ стасао, шљиве зреле, остаће ми све на уреф.

урештит, -им свp. I. наређати; постројити. — Куд ли је учитељ уре

штио ђаке? II. - се наређати се, постројити се — Урештили се ђаци

испрет школе, оте учитељи да и воде неђе у шетњу.

уривак, -вка м конопац од козје длаке. — Узми уривак па ајде у сијено.

усáпит, -им свр. 1. углавити, наместити у одговарајуће лежиште,

прорез и сл. — Усапио сам ову греду у проруб те друге — када е саливено.

2. урамити. — Лијепо ми је Васиљ усапио ову слику.

усегетит се, -им се свр. осетити тежину и тромост после обилног

јела или пића; исп. усиндрећит се и усићит се. — Наједе се, па се усегети,

а онда се избалећи на кревет и зарка. Толико сам се преијо, да сам се

вас усегетио.

усиндрећит се, -им се в. усегетит се. — Преједо се и препи, па сам се

вас усиндрећио.

усирит се, -и се свр. у изр, тако ти (му и сл. ) се у си

рил о тако прошао у животу; исп. уштавит се. - Тако ти се усирило

како ми добро мислиш!

усићит се, усићим се свр. в. усегетит се — Аи, ја се усићи!

усканут се, -ăнем свр. досадити се, изгубити жељу за неким јелом. —

Ако сваки дан ијеш печење, или друго јело кое највише волиш, ускáне ти

се, па ти текне за нешто друго. И печење ти се усâкне ако га ијеш сваки

дан.

ускок, ускока м онај ““ је дошао из другога села, племена, краја. —

Он је ускок у наше село. Е, мој синко, не пушти ускока у село.

ускопрцат се, -ам се свр. 1. почети се бацакати, праћакати. —

Ускопрцала се крмача, па ју не можемо свезат. 2. фиг. побунити се,

успротивити се. — Шта си се ускопрцао, а сам видиш да ти не може бит

друга.

ускосит се, -öсим се свр. узнемирити се, узнервозити се. — То се дијете

ускосило — врућина му е.

ускофистат се, -ам се свр. 1. постати немиран, узнемирити се. — Ус

кофистала се крава, не даду јој обади живота. 2. узљутити се, разбеснети

се; исп. ускофиштит се. — Кад му то реко, ускофиста се ка луд.

234



Из лексике Васојевића 353

ускофиштит се, -иштим се свр. в. ускофистат се (2). — Нешто се

ускофиштила, па само јури по кући.

усонтат се, -ам се свр. узвртети се, узмувати се око некога или нечега.

— Та се мали усонтао коњу око ногу, може коњ да га нагази. Не нагази

маче, ето ти се усонтало око ногу.

успар ж јака врућина, жега, запара. — Не може од ове успари да се

č.

успопрђет се, -pдим се свр. погрд. уплашити се. — Бљеше ли се

Микаило успопрдио од испита?

успрт, -а, -о стрм, исп. припрт. — Čдовле до куће е успрто.

устапит се, -им се свр. в. удудучит се. — Устапио се насред пута, па

неће да се помакне.

устисат, -ишем свр. 1. много порасти, набујати, иждикљати (о трави,

шуми и сл.). — Устисала велика трава. 2. подићи се у великом броју,

навалити. — Устисао божи живистијан народа, па беру бабушке. Устисао

народ, па смируе ливаде, граби док се на закиша.

усудтит, усyотим свp. склонити, сместити на суво место (где нема

кише, снега и сл.). — Начињели смо добру кошару, те смо овце усуотили.

усупашит се, -им се свр. удружити крда ради заједничке паше. — Ове

године смо се усупашили с Радојком.

усцикат се, усцикам се несвр. почети упорно плакати (о беби). — То

дијете е нешто ббно, видите ли како се усцикало.

уé узвик за подстицање магарца да иде. — Ус, вук те изио

yćека ж примитивни прибор за добијање ватре: огњило, кремен и труд

са кесицом у којој се чува; исп. укреса. — Изгубио сам неђе усеку, немам

чим припалит цигар дувана.

утајгат се, -ам се свр. утишати се, ућутати се, умирити се, исп.

ућићат се. — Заузели ми положај, не види се ни прс пред око, а утајгали

се, би река нема ни живе душе.

уталаћит, -аћим свр. 1. набрекнути, учинити набреклим. — Уталаћи

ме ова водуpина. П. - се набрекнути се, надути се. — Препи се ове

водуpине, док се вас уталаћи.

уталумит, -им свр. уништити. — Уталумићу ја њега, неће ми га жив

по земљи одит.

утáљат, утаљам несвр. престајати (са причом, плачем, нaрицањем и

сл.). — Наљутила се на мене, па цијело јутро не утаља. Мајка и сестре

плачу и кукају, читав дан нијесу утаљале, а имају за кога, па им је

невоља.
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утентат, утентам свp. I. утрапити, утрпати (у руке). — Утента ми

Милан некакву књигу пљесама што штампају ови пљесници за кое нико

не зна. П. — се ући, доћи непозван, утрпати се. — Радош се утента у

нечија кола и бјде, а ми свуј пљешке. -

утетријебит, -ијебим свр. загледати се нетремице, забуљити се. —

Утетријебио у ону ђевбку, не смеће очи ш ње! Шта си утетријебио у мене,

ка да ме не познаеш? -

утина ж пеј, велика коса. — Пошишка се, видиш колика ти је утина.

утовитлит, -им свр. в. увитлит. — Утовитли Милета московком, па

Турчина у перчин. Утовитлило сунце право у главу, оће мозак да проври.

Утовитлило сунце у ова бријег, сагоресмо.

уток, утока м уточиште. — Нема јада утока ни у род ни у дом. Е,

вала си доша на уток!

утолит, утолим свр. ућутати. — Утоли више, колико можеш роит.

уторник м уторак. — Уторником се не стригу овце.

утотрчит, -им свp. I. дићи, усправити. — Утотрчио мачак репину. Ми

чи ту мачугу, шта си ми ју утотрчио испред очи! Није ме страо. П. -

се в. удудучит се — Шта е, шта си се утотрчио, нијеси колац прогунуо.

Шта си се ту утотрчио, помакни се!

утоцилит, -иљим свр. 1. усмерити се према некоме или нечему — Ено

га, утоциљио право овамо. 2. (нешто) нанишанити, узети на нишан. —

Утоциљио Турчин, па само мене пуца.

утријет, утрем свp. I. уништити, сатрти. — Утријеше му погани траг,

убише му јединика. П. - се 1. уништити се, затрети се. — Траг му

се по трагу утро, 2. јако озепсти, смрзнути се — Утрли смо се јутрос

потемељу. "

утринит се, -им се свр. претворити се у трину. — Пласти онамо у

бријег да се не чагори, е би се послије сво сијено утринило.

утринтат, -ам свр. потрошити олако, проћердати. — То мало пара

што е зарадио, све е утринтао по кафана.

утумац прил. насумице. — Пропита се шта е и како е, не иди тамо

утумац. *

утуфит, -им I. утувити, увртети у главу, исп. уфитиљит. — Кад бн

нешто утуфи, узалуд му причаш да није тако. II. - се увртети се, утувити

се у главу. — Нешто ми се, љуђи, утуфило да му е неко подвалио.

утучењак, -ăкам во. — Не бој се, не бије се, то е утучењак.

ућићâт се, -ам се свр. в. утајеат се — Ућићала се војска у шанчеве,

ка да нико жив нема.
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уфакирит се, — ирим се јако оронути, смршати. — Шта е ономе чоеку

те се онако уфакирио? Она му се жена уфакирила, но није ни чудо, невоља

jбе поред онаквога орјата. -
-

уфат се, -ам се несвр. уздати се, надати се. — Најгоре е, сине, кат се

старо чељаде не уфа у само себе.

уфитиљит, — Иљим свр. в. утуфит. — Кад бн нешто уфитиљи у мозек,

нема те силе да га може с тога свргнут.

уфиштат се, -ти се свр. покварити се, ускиснути (о киселом млеку). —

Уфиштало ми се млијеко на ову врућину.

уфишћет се, -ти се свр. постати превише кисео. — Уфишћело се ово

млијеко, кобилу би изјаловило. |-

уфбњат се, -уфбњам се свр. 1. нечујно пустити ветар, упувати се,

исп. уфујат се. — Уфбњао се, па побљега напоље. 2. усмрдети се. — Ако

бидне гријало ка данас, уфбњаће се онолико месо на таван.

уфркестит, -естим свр. упрегнути, ангажовати за неки посао (обично

преко воље). — Уфркестише ме Костовићи да им преносим пластове.

уфујат, уфујам свp. I. учинити клизавим, уклизати. — Уфујала ђеца

пут, па кат помрзне, уцакли се ка цкло. Ц. -- се в. уфоњат се (1). —

Изгледа се неко од ђеце уфујало.

учáгорит се, -им се свр. превише се осушити, пресушити се. — То ти

се сијено учагорило, пола ће ти се просут кад га биднете пластили.

учекрчит, -им свp. I. поставити у нереду изукрстивши. — Шта сте

учекрчили ове виле и грабуље, сложите и фино. П. - се направити гужву,

метеж у тучи, сукобу, обрачуну — Бљеу се синој жестоко учекрчиле оне

погани преко Лима.

учетит се, -им се свр. кренути, поћи у колони. — Кут су се оно учетили?

, учиљет, училим свр. престати постојати, нестати, ишчилети. —

Нема му више оне ранице, посве е учиљела.

учиниоц м онај који је спреман да чини добро другима, онај који чини

добро другима. — Никола е велики учиниоц, помојће ти што гој може.

учињен, учињена, учињено који хоће да учини добро другима, који чи

ни добро другима. — Та чоек је учињен, то му е душа да некоме помогне

само ако може.

учињет, учиним свp. I. 1. учинити, урадити. — Немб некоме учињет

оно што не желиш себе. 2. направити, израдити. — Мама ми је учињела

опанке. 3. уштавити (о кожи). — Не учињесмо ону кожу, но се оштети.

Изр. у крв у ч и ње т испребијати, истући до крви. — Прекини

ка ти вељу, е ћу те у крв учињет! Смири се, ђето, е ћу те свога у крв

учињет! II. - се 1. начинити се, постати. — Нијесмо се надали да ће
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се Јоков син учињет чоек. 2. учинити се, причинити се, привидети се.

— Учиње ми се да неко прође.
-

уџибрит се, -им се свр. претворити се у џибру. — Шљиве су се у кацу

веј уџибриле. Фиг. Што гој поијем, то се у стамак уџибри и бјде напоље.

ушáпит, ушапим свр. узети нешто веће у руке. — Ушапио вељи одусек

погаче, па руби.

ушаван, -вна, -вно 1. лепо васпитан, учтив, исп. уштиван. — Сва су

му ђеца ушавна, иако о њима не вози бригу нико. 2. паметан, способан.

— Он мисли да е бољи чоек но му брат, а није ништа ушавни од њега,

нако е и гори.
|-

ушербетит, -им свр. 1. заволети се. — Она су двое ушербетила, убрзо

ћемо им одит на свадбу. 2. узвеселити се, почети се понашати врло

весело, раздрагано. — Ђеца бљеу ушербетила.

ушикат, ушикам свр. уљуљати дете у колевци. — Ушика то дијете, да

ТИ Не ПЛáЧč.

уширит се, уширим се свр. постати широк у пределу стомака, добити

велики стомак, заоблити се. — Што си се тако уширио? Добро си напаса

краве, ето су ти се ушириле. Бљеше се Драга Лекова добро уширила, ка

Да НČСИ ДВöе.

ушлитат (се), ушлитам (се) свр. в. улитат (се). — Са ће ти крава

ушлитат то што си брисала. Прејела ми се ћета отаве, па се сва ушлитала.

уштавит се, -и се свр. у изр. тако ти ( му и сл. ) се у

шта в и л о тако ти (му и сл.) било, тако прошао у животу, исп.

усирит се. — Како е то што причаш истина, тако ти се, дабогда, уштавило!

уштиван, -вна, -вно в. ушаван (1). — Мило еуштиван чоек.

уштропит се, -öпим се свр. пропасти, заглавити св (у муљ, блато). —

Коњ Иванов се једне године уштропио у Шеваре, једва су га извукли.

ушћеpéпит, -епим свp. I. узети и дуже не пуштати. — Ушћеpéпио

Мићко боцу, укрутио ју, јуначе божи, па не да никоме да прогуне капљу

ракије, а љуђи се поодираше од рада. 11. - се посвађати се — И, што су

се они двоица нешто ушћеpëпили.

ушушуран, -рна, -рно и ушушурен, -рна, -рно 1. спретан, вешт. —

То е ушушуран чоек, зна све да подеси како треба. 2. угодан, пријатан,

љубазан. — Саво е ушушуран, па га зато свако воли. Он је према свакоме

ушушурен, умије лијепо са сваким.

ф

фабит, фабим несвр. дозивати животиње вабом, вабити — Čвце

фабимо, ој пппрс, ој пппрс!
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фабнут, фабнем свр. зовнути животиње вабом, вабнути. — Фабни овце

да дођу, вријеме е да и пријављуемо.

фaja, jaе ж а фаша (1). — Од чега ти је та фаја нис чело, чиме си се

то огреба?

фајда, фајде ж 1. корист, добит, вајда. — Ја о тога немам фајде.

2. интерес, камата на новац, вајда. — Дае паре на фајду да му се плоде.

фајдосат (се), -öшем (се) свр. и несвр. извући, извлачити, добити, до

бијати корист од нечега. — Фајдошеш ли што о тога имања? Сијем га у

невакат, нећу се фајдосат од њега.

факијер, факијера м јако закржљала особа, исп. факир. — Ово су све

- некаки факијери — ниједно није више от чеперка.

факир, -ира м в. факијер. — Ја сам мислио да е то некаква силесија

от чоека, а оно обични факир. Драга, она здравица, па нашла некаквога

факира.

фалетат, -етам несвр. гатати. — Некаква Циганка иде от куће до куће

те фалета женама, а оне јој, аветнице, дају шаком и капом.

фаљит, -им свp. и несвр. 1. недоста(ја)ти, (по)мањкати, фалити. —

Не фaљи му, фала Богу, ништа. 2. (по)грешити, фалити. — Ти фaљи што

не дође. Фаље сви кои нете да се врну у Метокију.

фањела ж вунени џемпер на закопчавање с рукавима. — Оплела сам

ђетету фањелу.

фаслак, фалсака м в. фаслаче. — Не можемо живљет од онога фаслака.

фаслаче, -ета с пробисвет, мангуп, преварант, исп. фаслак. — То е

фаслаче једно, бљеж од њега!

фаћкалица ж жена лаког морала. — Веле да се тамо боље удају фаћка

лице но поштене ђевојке.

фаша, фаше ж1. бразготина, огреботина (обично дужа), исп. фаја. —

Шта ти је та фаша нис стегно, на шта си се то огреба? 2. трака, појас

сланине који се сече са свиње од главе до репа. — Скини једну фашу

сланине с тавана ако бидне сува.

фелиица ж 6. филиица. — Даде му фелиицу љеба и мало сира.

фелија ж в. филија. — За вечеру ни дадоше по фелију љеба и сира.

фелијат, -ам несвр. в. филијат. — Фелијам тикву да сварим крмадима.

фета ж в. филија. — Поијо е двије фете љеба са скорупом.

фијо узвик којим се изражава неки брз покрет, поступак, исп. фјо. —

Крену ја да га избијем, а бн — фијо, утече ка зрно ис пушке.

фијурин, -ина 1. врста новца. — То ти не ваља ни по фијурина. 2.

пропалица. — Не вљеруј ништа томе фијуpину.
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фикат се, фика се несвр. имати нагон за парењем (о крмачи). — Та се

крмача фика, што је нијесте устроили?

фикнут, -не свр. безл. пасти на памет, прохтети се, ћефнути се —

Ако ми фикне, нећу се ни врћат из Данске.

фикти, -а, -о исти, истоветни. — Он је фикти отац.

филиица ж мала филија, кришчица; исп. фелиица. — Поћјо е само

филиицу љеба.

филија ж кришка, исп. фелија и фета. — Посијеци филију љеба. Намажи

томе ђетету филију љеба.

филијат, -ијам несвр. сећи на кришке; исп. фелијат. — Мама филија

крушке, да суши за зиму. |-

филдечит, -ечим свp. скочити у великој љутини. — Опсова га снаa, a

бн филдечи, па е скопа за грло, да не одбранисмо, оћаше е удавит.

филит, филим несвр. в. фрљит. — Немб га задијеват, е ако фили,

можеш добит по пркну.

финда, финде ж име крави. — Имали смо двије добре краве — Финду и

Финдуљу.

- финдан, -ăна м врста дивље крушке. — Пр, в. под слаткаја.

финдуља ж име крави. — Пр. в. под финда.

фир м дубоко место у потоку или реци. — У Лим има млого дубокија

фирбвá.

фиранија ж велика и хладна просторија. — Уведоше не у ону фиранију,

те се посмрзасмо.

фис оном, узвик којим се подражава, опонаша удар прута. — Измиље

змија из њиве, а ја прутом по њој фис, фис, фис, док ју не уби.

фисак, -ска м јак, оштар бол. — Нијесу то тумоли болови, но такви

фискови да ти се с мозгом вежу. У, што осети фисак у руку.

фискат, -ам несвр. ударати прутом; исп. фрскат. — Отац ме често

фискао фрбоваком. Да те чешће фискају, бољи би ти бијо!

фискат, фиска несвр. жигати, пробадати (о болу). — Стално ми фиска

у прси. Фиска ми један крњатек зуба, нећу га ноћас заспиват.

фиснут, -нем свр. ударити прутом; исп. фрснут. — Фисни га мало

прутићем, па ће слушат. Фисни га по ногама, ништа не мари, боље нб

да се испализИ.

фиснут, фисну свр. в. фиштит (1). — Фисну ми испод ребара, изгледа

сам озеба. Фисну ми ова зуб што ми е доктор вртијо.

фита, фите ж жена лаког морала. — Није срам ону фиту да дира поштене

жене, она мисли да е свака ка она.
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фитат се, фитам се несвр. живети неморално, блудно, развратно. —

Фитала се она свашточиња са сваким ко ју е стијо.

фић м чокањ — Донеси ни по фић ракије.

фић узвик за означавање брзог покрета. — Ја узмем нож, па фић —

прекинем конопец.

фићер, фићера му изр. о јде ми ( му и сл.). фи ћер паде

ми (му и сл. ) на памет, помислих (помисли и сл.). — Чим сам чуо

пиштољ да пуца, бјде ми фићер да ти се син родио — и тако и би, Богу

фала! Чим сам га видио на врата, бјде ми фићер да е доша за паре.

фићнут, -нем свр. одсећи једним потезом, фикнути — Фићни вр кра

ставице, па е огули. 2. брзо, као стрела пројурити, изјурити и сл. — А,

брзо ли фићну преко врата!

фишечина ж чаура од метка. — Ево ви, ђецо, ове фишечине да се играте.

фиштит, -им свр. 1. секнути, жигнути, пробости (о болу), исп. фиснут.

— Фишти ме нешто више бубрега. 2. јако, интензивно погодити, ударити.

— Фиштило га зрно више лијеве сисе. 3. забости, укуцати. — Фишти ти

ту једну добру чивију, да се не може отковат.

фјо в. фијо. — И фјо, побљеже ти бн,

фонда ж лош човек, поган, гад. — Која си ти фонда, да ти је само знат!

фöња, фбње ж 1. смрад. — О чега е она фоња кад им се уљеже у кућу? 2.

она која нечујно пушта ветрове, пува; она која заудара, смрди. — Убажђе

се фоња, и утече. Оној се фоњи чељаде не може примај. 3. погрд за човека.

— То е једна обична фоња, па га не треба ни дират, да не базди.

фоњат, фоњам 1. нечујно пуштати ветар, пувати. — Преију се шљива,

па фоњају сваки час. 2. смрдети, заударати. — Ово месо е почело да

фоња, бачи га пашчету.

фбњом онај који нечујно пушта ветрове, пува; онај који заудара, смрди.

— Čеде фоњо и убажђе се. На што вазда базди она фоњo?

фöшња ж 1. мало, неодрасло дете. — Кума-Милове фошње се дижу прије

зоре. 2. погрд. лоша, рђава особа, нитков, олош. — Ти мене да учиш,

фöшњо једна, шта да радим! Не дозволи да те свака фошња може прекорет.

фöшњица ж дем, од фошња. — А што шиље кум-Мило оне фошњице саме

у дућан? Е богме е оно једна обична фошњица!

франгијат, -ијам несвр. тући, бити. — Да те мало више франгијају,

бољи би ти био.

фрба, фрбе ж врба. — Одјавише говеда у фрбе покрај Лима.

фрбöвак м фрбов, врбов прут. — Ђега се умире кад виде фрбовак.

фрбовача ж 6 гpкаја.
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фрбопуц м време када врбе развијају пупољке и почињу листати. —

Сад је ова фрбопуц, па њукнуло свакоč, не знају куд ударају.

фрга, фргеж хип назив за мачку — Фрга лежи и преде.

фрго м хип. назив за мачка. — Мац, фрго, не сонта ми се око ногу.

Фрго не воли никуд искуће.

фрегат, -ам несвр. рибати, прати трљајући. — Ове ђевојке често

фрегају под, па те сатрунут поднице прије времена.

- френ м сифилис — Они често болују от френа.

френав, -а, -о оболео од френа, сифилиса. — Чувате се од оне френаве

ПöГáНИ. -

фригањ, -ăња м јак плач, вриска више особа. — Код њи се вазда чуe

фригањ. Шта ли је оној ђеци, те и стои фригањ?

фригањит, -ăњим несвр. јако плакати, врискати (о више особа). — По

сву ној фригање, па ми не дају заспат. Фригање жене, не дају чут љуђе

кад лелечу.

фригат, -ам несвр. в. пригат. — Мама фрига приганице за предpучак.

фријесло с полукружна метална дршка на котлу, бронзину и сл. која

служи за ношење и вешање. — Морам турит фpијесло на бронзин. Добар

ова кота, фријесло му е бакарно.

фриска ж вриска. — Истрчасмо чим чусмо фриску.

фриштат, фриштим несвр. вриштати. — Марко фришти, а ђеца му се

смију.

фрк и фрка узвик за опонашање звука који се чује при наглом покрету,

брзојрадњи и сл. — Узећу прут па — фрка, фрка — сву ћу ти гузицу навез.

Узе čекиру па фрк, фрк, фрк — посече цер за пет минута.

фркадеља ж двокрака игла којом жене причвршћују косу, укосница. —

Купила сам три фркадеље.

фркат“, фрчем несвр. в. пуват (3). — Фрче, а не знамо шта му е.

фркат“, фркам несвр. брати све редом, до последњег плода — Фркају

воће док не заруди. 2. једним потезом руке скидати лишће с гране. —

Вно тата фрка љесковак, са ће ти га дат по ногуј.

фрктат, фркћем свр. в. пуват (3) — Наљутила се, па фркће по кући.

фркунић, фркунића м дечачић од 13 — 14. година. — Кад је почео рат,

Душан и Бојо бљеу фркунићи.

фркуница ж девојчица од 13 — 14. година. — Маркова фркуница иде на

игранке. Ка сам се довела, Даница бљеше фркуница.
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фрле узвик којим се изражава котрљање, откотрљавање. — Испадоше

ми пет банка, па — фрлеeе — очетураше, те у траву, једва сам и наша.

фрљакат (се), -акам (се) несвр. бацати (се). — Ђеца фрљакају шљиве,

све и разбачише. Немб да се фрљакаш, можеш некоме избит очи.

фрљакнут (се), -нем (се) свр. бацити (се). — Фрљакни ти ово нис

поток, ничему ти не ваља. Фрљакни се каменом на она говеда, иду право

у ливаду.

фрљачит, -ăчим свр. в. зафрљачит. — Ја би мога ова камен да фрљачим

чак преко Лима. Уфатио га е и фрљачио три метра низ ливаду.

фрљит, фрљим свр. 1. бацити, хитнути; исп. фpљнут. — Идем путем,

а оно дијете Радошево фрљи на мене некакву кутију от картона. 2. скочи

ти. — Ја изненада викну, а бн се препаде па фрљи два метра у висину.

3. јако се наљутити, разбеснети се. — Кад му исприча шта му раде ђеца

по селу, фрљи чоек, оће са мном да се инати, ка да им ја подваљуем.

фрљнут, -нем свр. в. фрљит (1). — Фрљни ми овамо те шибице, да

припалим.

фрндат, -фрндам несвр. трљати. — Ако добро не фрндаш четком, та се

глиб не може смакнут.

фрњат се, фрњам се несвр. 8. pњат се — Фрњаш се ка да те буве пецају.

Фрња ми се мачек о ноге. -

фрњушар, -ăрам в. фрњушара. — Прође она фрњушар, умијесиће некоме

колач. Роса е вељи фрњушар.

фрњушараж особа која све претражује, свуда загледа да би нешто сазна

ла, њушкало, достављач, ухода; исп. потуара, пошњуара и пошушњара. —

Не можемо живљет од оне фрњушаре Мома. Не може од некија фрњушара

Да се ЖИВИ.

фрњушит, -ушим несвр. 1. њухом тражити, претраживати, њушити.

— ЧИли пас фрњуши око куће? 2. цуњати радознало испитујући или

тражећи нешто, уходити, шпијунирати. — Шта фрњушиш тудијен, не

завируј свуј ка кула! Она поган фрњуши по селу, пазите, немоте што

проговорит 3. красти наситно, крадуцкати. — Он фрњуши што стигне.

фрскат, -ам несвр. в. фискат. — Не фрска то дијете по глави. Узео

прут, па фрска ђецу по голијема ногама.

фрснут, -нем в. фаснут. — Фрснуо сам га двапут прутом, па се сад

дере ка магаре.

фрћ узвик за означавање брзог покрета, одласка. — Ја подно оне греде

— фрћ, па у Андријевицу.

фрћнут (се), -нем (се) свр. извести неки брз, спретан покрет преме

штајући се с места на место. — Фрћни преко плота, ближе ти је, Фрћни

се испод ове греде, само пази да не виде.
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фруг, -а, -о пљоснат, спљоштен. — Шаруља е фруга и кад је сита и

кад је гладна. -

фруга, фруге ж црта, линија, пруга. — Зебра наличе на коња, ал има

бијеле и црне фруге. Избио сам сина ремником, све су му остале фруге

по ногама. -

фрут м једногодишњи род на земљи. — Радим му цијело имање за фрут

с једне њиве. Лани је био бољи фрут но ове године.

фрутит, -им несвр. 1. користити, стицати корист, извлачити корист

из нечега. — Мој брат фрути имање. Он о тога живи, те му ништа и не

тражим. 2. искориштавати, експлоатисати некога. — Фрути ме откад

знам за себе, па ни фала ни плата.

фрш узвик за опонашање звука при паљењу шибице и сл. — Нема чоек

машине, те ја — фрш, припалим му цигар.

фршкат, -ам несвр. вући палидрвцем преко фосфором премазаног дела

кутије од шибица изазивајући ватру, крескати. — Што фршкате џабе те

шибице, нећемо сутра имат чим уждит свитак?

фршнут, -нем свр. повући палидрвцем преко фосфором премазаног дела

кутије од шибица изазивајући ватру, кpecнути. — Фршни, дијете, једну

машину, не видим да прођем.

фрштит, -им свр. 1. ударити прутом. — Фршти га по стегну, па поб

љеже. 2. безл. искочити, нагло се појавити у облику пруге, линије. —

Јеси ли видио како му ка се наљути фршти жила уш чело.

фузат (се) фузам (се) несвр. в. фујат (се). — Не фузате та џак, просућете

брашно. Заледила се бара, па се фузамо. Не могу крочит, фузају ми се

опанци.

фузлат (се), фузлам (се) в фујат (I и II, 1). — Не фузлате та куфер, но

га узмите између себе и унесите. Што се фузлаш нис то брдо?

фујат, фујам исп. фузат и фузлат I. вући, повлачити по подлози. — Не

фуја то, но га дигни и донеси. П. — се 1. клизати се, тоциљати се —

Ајмо да се фујамо по леду. 2. бити клизав, клизати. — Раскиселили су

ми се опанци, па ми се фујају.

фујнут, -нем свp. исп. пофујат I. повући нешто по подлози. — Фујни

то мало от прага. П. - се 1. изгубити равнотежу, посрнути на клизавој

- површини, оклизнути се, исп. пофујат се. — Нагазио сам на лед и фујнуо

се. 2. клизнути по леду, клизнувши измакнути, оклизнути се - Фујну

ми се опанак и падо.

фука ж пуштање карактеристичног гласа приликом одбране (о змији,

мачки); исп. фуктање. — Измије стои фука кат се препане — нешто слично

ка мачка.
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фука узвик за опонашање звука који се чује при удару, брзом покрету и

сл. — Загрне јој рашу, па мокријем конопцем по њој — фука и фука, док

- помодри ка чивит.

фукарија, -ије ж лоши људи, поган, фукара. — Нестали су добри и по

IIITèНИ луђи, нб се накотила некаква фукарија. Нико не зна ко е ова наша

фукарија!

фукат, фукам несвр. пеј. добро и обилато јести. — Ми гладуемо, а они

фукају из државнија магазина.

фукнут, -нем свр. на брзину појести, смазати. — Био е један комат

сира, па га неко, изгледа, фукнуо.

фукнут, фукнем свр. наљутити се, надуpити се — Фукну насред вечере

и бјде, а нико јој ни ријеч није река.

фуктање жв фука. — Шта е оно фуктање?

фулат се, фулам се несвр. ићи кришом, шуњати се. — Шта се фулаш

тудије — фукаро једна!

фундос узвик за означавање брзог промицања, кретања и сл. — Да сам

га уфатио, би га замака, но ми побљеже, па — фундос, затвори се у кућу.

фундук, фундука м крупно, напредно дете — Што носиш толикога

фундука, може да иде сам.

фунцуп, фунцупа м мангуп, несташко. — Што те нема, фунцупе један!

фурет, фури несвр. дувати, пирити (кроз пукотине, рупе нечега). —

Зажгељате те прбзоре, да не фури споља. Ако не зажгељате прозоре, фуреће

сву нбј и озепшћете. Одмакни се од врата, ту те фури, па ћеш преладит.

Добро затисните све рупе између подница, е ће проз њи да фури.

фурит, фурим несвр. носити нешто тешко. — Заметнуо пуну врећу ко

ломбоћа, па фури у вођеницу. Ено га Драго ђе јури велико бреме сијена,

има у њега сто кила.

фурсат, -ăтам оптерећивање наметљивошћу, спопадањем различитим

захтевима. — Не могу да живим од његовбга фуpсата.

фуpсатит, -ăтим несвр. наметљиво спопадати, заокупљати различи

тим захтевима. — Фурсатио ме док је гој мога. Не дам ја да ме бн

фуpсати.

фурсаџија монај који радо фурсати некога, тј. оптерећује наметљи

вим захтевима. — Љубо е фурсација, треба се од њега чуват.

футо с део женске одеће сличан прегачи, али се припасивао одостраг.

— Покојна баба е носила футо и прегљачу.

футогуза ж овца која отпозади има црну вуну — Футогуза се боље музе

нб колбка.
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фуцат, -ам несвр. мрдати, мицати се. — Ваздан му вичем да бјде у

дрва, а бн не фуца.

фуцнут, -нем свр. мрднути, макнути се с места. — Молим га да ми

дода мало воде, а оно ни да фуцне — ка да е глуво.

фучат, фучим несвр. 1. испуштати карактеристичан глас приликом

одбране (о змији, мачки). — Приприје ја нечију мачку, а она поче да

режи и фучи, богами реко — очи ми извади. Кат се препане, мачка фучи

и нарогеши се, па често ни пас не смије на њу. 2. једва чујно испуштати

ветрове. — Ово се дијете помело, па цијелу ној фучи. 3. в. пуват (3). —

Фучи на мене, а неће да каже зашто.

фучка ж позамашан, обилат комад, количина. — Поћјо сам двије фучке

качамака и три ужице скорупа.

фуштурма, -турме ж јака кијавица. — Спопала ме ова фуштурма, очи

Ми испадоше.
-

Х

хуј узвик олакшања када се одахне при збацивању терета после на

порног ношења. — Спушти врећу с леђа и учиње хуј,

хујкање с гл. им. од хујкат. — Досадило ми је његово хујкање и

одмарање.

хујкат, хујкам несвр. говорити "хуј” приликом одахивања, предаха

после напорног посла. — По цио дан хујка, а ништа не ради.

хујнут, хујнем свр. рећи "хуј” приликом одахивања, предаха после

напорног посла. — Немам кад ни хујнут.

Ц

цаптат, цаптим несвр. I. (поред обичног “дрхтати од страха и сл.”)

сијати од чистоће. — Веља ето чисница, све јој у кућу и око куће цапти.

II. - се сијати се од чистоће — Све јој се цапти чега се рукама дофати.

цевељит, -ељим несвр. брзо и љутито причати, викати циктавим

гласом. — Шта цевељи она поган свр онога бријега?

цепен, цепена, цепено чист, уредан, дотеран. — Она е жена вазда

цепена.

цецер, цецера м јако слано, пресољено јело — Како ти је ово слано,

голи цецер!
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циб, циба и цибе узвик којим се гоне јагњад. — Циба, вукови те одрли!

Циб, циб, кy ћеш овамо! Цибе, бре, мрдните се!

циганин м (мн. цигани) у изр., и з и ј из ц и га на осво

Јити, добити више од половине (више од 50) поена (коза) у игри коза,

прстена. — Седам пута су не побиједили, ал смо сваки пут изишли ис

цигана, о стат у ц и га не освојити мање од половине (мање

од 50) поена (коза) у игри коза, прстена. — Ви сте ноћас неколико пут

остали у цигане, а ми ниједном.

циганит се, -им се несвр. лоше се понашати, понашати се као неки

Циганин. — има ђеце, па се по Беранама цигане умљесто да уче.

цигуњат, -yњам несвр. 1. споро млети. — Једва сам ово самлио, во

ђеница само што цигуња. 2. споро ићи, возити. — Дујо споро вози, само

цигуња. - -

цијев ж дрвени ваљак на ткачком разбоју на који се намотава пређа. —

Посијеци једну обзову и начини ми двије-три цијеви, ова ми се разбила.

º цијурит, -им несвр. гласно, цичећи плакати. — Избио га тата, па е

два сата цијурио.

цик м (само у изр. до бит по ц и к у ) глава. — Припази се

ти да неђе не добијеш право по цику.

цикат, цикам несвр. 1. жалити се, јадати се. — Задовијек си цикао,

а имао, а немао — никад задовољан нијеси био. 2. тврдичити. — Вазда

е имао, но опет је цикао и цицијао и от самога себе. 3. тешко, једва

2кивети, животарити. — То е била веља сиротиња, једва су цикали и

полу душу одржавали.

цикнут, цикнем свр. (поред обичних значења “вриснути” и “цијукнути”

— о мишу и сл.) умрети (о малом детету). — Цикну јој дијете у збљег

од голе глади. Да ово дијете не однесосмо у болницу, цикнуло би.

цикoвина ж велика хладноћа, цича. — Бљеше стегла цикoвина, не мо

гаше се изис искуће. Велика е цикoвина, пуца ками и дрво.

цимбаљ м дошљак, досељеник у Васојевиће. — Čни су цимбаљили преко

брда у наше село, па смо и прозвали цимбаљи.

цимбаљит, -аљим свp. скочити. — Цимбаљи, јуначе божи, два метра

у вис.

цингара ж звоно на крави, овци и сл., меденица. — По цингари знамо

ђе су ни краве. -

цингарат, -арам несвр. производити звуке цингаром, меденицом. —

Жујка цингара у шуму, па вазда знамо ђе е.

цингарица ж дем, од цингара. — Јагњету смо привезали цингарицу.

ципцио, -цијела, -цијело сав, цео, исп. ципатомцио. — Ципцио се

данас на кишу измокрио.
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ципатомцио, -цијела, -цијело в. ципцио. — За ној сам прочитао ци

патомцијелу књигу. * .

циpикнут, -нем свр. рећи или викнути пискавим гласом. — Чим Јана

цирикну, ми ућутасмо.

цириктат, -икћем несвр. говорити или викати пискавим гласом. —

Нико се жив не чуе по селу, само Мара циpикће свр онога бријега. Не

цирикћи ту, но збори ка чељаде.

цирикуша ж језичара, торокуша, алапача. — Не дао ти Бог да те узме

на зуб Тодорова циpикуша.

цифун м дрвени цилиндар који се умеће у “букву” да би се сузио и

појачао водени млаз пре него што удари у лопатице воденичнога кола.

— Ђоко е турио нови цифун и сад вођеница боље меље.

цица ж овећи камен. — Гађао га е једном цицом, да га е погодио, не

би га дануо мајци. Оно дијете не да коме прој путем, но се гађа цицама.

цкврња, шкврње ж1. змија. — Велика врућина, па су измиљеле цквpње.

2. лоша, подла, безобразна особа. — Радева ми цквpња покраде јабуке.

цклад, цклада м наслаге набацане земље или камења при дну њиве,

склад. — Отиди у цклад, па набери серуше за крмад.

цкло с стакло. — Никола е сломио једно цкло от прозора.

цмиљет, цмилим несвр. (поред обичног значења “слабо светлети“) гле

дати полуотвореним очима, шкиљити. — Дриjeма ти се чим цмилиш

очима.

цöцаљ м балавце, дериште. — Имање мало, а треба ранит онолике

IIђЦáље.

црвена, црвене ж коза црвенкасте длаке и име таквој кози. — Имали

смо двије козе, шуту и црвену.

црвенка ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.

црвењак, -ăкам здрава и румена мушка особа. — Пало ономе црвењаку

нам да се жени.

црвењача ж здрава и румена женска особа. — Бљеше довео једну црве

њачу, једра и лијепа — да му чбек позавиди.

црвит, црвим несвр. скупљати мало по мало. — Црвио е и штедио

годинама, но, богами, ето сад купи кућу и имање.

цревља ж ципела. — Купио ми ђедо нове цревље.

цријевит се, цријевим се несвр. 1. бити плачљив, кењкав. — Шта е

томе ђетету те се цријеви? 2. лутити се. — Цријеви се ти колико гој бј,

а ја не могу друкше до онако како е.
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цријево с (поред обичног значења “део органа за варење“) љута, на

прасита особа. — Љубо е велико цријево, кат се бн нацријеви, бљежи од

њега на дан ода. -

цријемоша ж врста дивљег лука, који расте у шуми где има влаге; исп.

сриjeмоша. — Колико смо само изели цријемоше!

цркаљив, цркаљива, цркаљиво завидљив. — Знаш ти њега како е црка

љив, за малу ствар душа му е у грло.

цркнут, цркнем свр. процурити, проточити. — Забрекло се бурило,

неће ни цркнут.

црнгаљ, -ăља м изразито црна особа. — Виђи оне црнгаље, ка да су

испот черге. -

црноглава ж име белој овци црне главе. — Пр. в. под жуја.

црчат, црчим несвр. тећи у танком млазу — Точак само што није

пресушио, једва црчи.

цука ж чука. — Кое ли зове свр оне шуке?

цуксфир м в ћуксфир. — Ђе ти је она цуксфир?

цyфуљак, ака м особа издужене, шиљате главе. — Како е грдан она

Савов шуфуљак.

цyфуљас, -ста, -сто шиљат, незаобљен (обично о глави). — Наљути ме

оно шуфуљасто, незавршено Стефово дијете. На кога су му она ђеца онако

цуфуљаста? Ово сијено е цyфуљасто.

цyфупче, шуфуљчета с дете цyфуљасте главе. — Како е оно Стефово

цyфуљче, не било му живо!

Ч

чабулит, -им несвр. извлачити корист, окориштавати се. — Од сва

кога си чабулио ако си што гој мога.

чавит, чавим несвр. 8 чајат. — Старчевичаве сами, немају кога ни

дозват да се разболе.

чајат, чаим несвр. бити у осами, чамити, исп. чавит. — Ђед и баба

чае у ону самштину, нико нема ни у око да им пуне.

чакарас, -ста, -сто 1. разрок, зрикав. — Мало е чакарас од једнога ока.

2. који има очи различите боје. — Згодан би био да није чакарас — једно

му е око црно, а једно кафене боје. 3. hakнут, луцкаст. — Исто е он мало

чакарас, нема памети на претек.

чалабаком ћакнута, луцкаста мушка особа. — Још нема онога чалабака

да коčи ову ливаду.
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чапарат, -арам несвр. 1. ударати стварајући слабе, потмуле звукове,

лупкати, добовати. — Најљепше је спават љети у стан кад удара киша,

па чапара по штицама. 2. газити ситно лупкајући ногама. — Чапарају

öвце преко моста. Каква сте ви војска, чапарате ка козе, што не газите

мушки!

чар му изр. не ма чар а нема друге, нема друкчијег решења,

друкчијег излаза, исп. нема чарета (под чарет). — Нема чара, мораћу му

дат паре.

чарет, чарета ми чарет, чарети ж у изр. не м а ч а рета (ча

рет и ) в. нема чара (под чар) — Нема чарета, морам дат краву за

вишек. Нема чарети, мораћу да бјдем да га видим, добро е, веле, бон.

- чафураж зелени омотач ораха, чахура. — Ораси су добро зрели, па

сами испадају исчафуре.

чавpдисат, -ишем свр. 1. спопасти некога, навалити на некога. —

Чаврдисала ђеца Бранка да им поправи слабе, но бн не да ни у штит

ударит. 2. опколити. — Чаврдисали су га онако рањенога, но бн се убио

бомбом да им не пане жив у руке.

чагрљат, -рљам несвр. в. тракарат (1). — Не чагрља, дијете, не

претура по тијема стварима.

чагрљнут, -нем свр. в. тракарнут. — Чу само да нешто чагрљну, кат

ćутра имам шта виђет — лупежи понијели све што су нашли на таван.

чакма ж даска, летва као грађевински материјал. — Данас нико не

прави куће от чакме, сви зиђу.

чакмара ж кућа од чакме, дасака, дашчара. — До рата су све куће у

наше село биле чакмаре.

чáкмит, -им несвр. облагати чакмом, летвама. — Јуче смо чакмили

Милану преграде у кућу.

чактар, -ăра и чектар, -ăра м лимено звоно на крави, овци и сл. —

Привезала сам гаљану чактар. Чектар се не чуе далеко ка цингара.

чамрга ж 1. чворуга. — Аутобус нагло укочи, па су млоги путници

понијели чамpге на чело. 2. испупчење између обрва које се направи при

мрштењу чела. — Ја се шалим, а њему скочи чамфга на чело.

чангарат, -арам несвр. в. тракарат. — Не чангара тијем алатом,

пробудићеш дијете.

чангарнут, -нем свр. в. тракарнут. — Шта оно чангарну на таван?

чангрљат, -рљам несвр. в. тракарат. — Ђедо чангрља по тавану,

тражи алат.

чангрљнут, -нем свр. в. тракарнут. — Нешто чангрљну на таван.
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чвога, чвбге ж несташна девојчица. — Сави се, чвоге, е ако се дигнем,

навешћу ти гузицу.

чвöгат, -ам несвр. I. ударати некоме чврге. — Главоњу сва ђеца чвогају.

П. - се ударати један другом чврге. — Ено и ђеца ђе се чвогају.

чвогнут, -нем свp. I. ударити чвргу, чвргнути; мало ударити, кврцну

ти. — Само сам га мало чвогнуо, а бн се дере ка да сам га нагрдио. II.

с“ се мало се ударити, кврцнути се. — Мало сам се чвогнуо држалом по

глави. Није ништа, чвогнуо се мало по челу, те му е искочила чворужица.

чевре, -ета с марамица. — Тури то чевре у џеп. Тата ми е купио два

чеврета.

чеврљат, -рљам несвр. причати много закерајући, приговарајући, брб

љати, блебетати. — Маринко е права чеврљуга, поваздан нешто заглаба

и чеврља.

чеврљуга ж особа која чеврља, чангризало, закерало брбљало, блебетало.

— Пример в. пoд чеврљат.

чекеренда ж 1. гломазан, компликован, необичан предмет са много

делова који штрче. — Некаква чекеренда прође путем, такво возило досад

нијесам гледао. 2. неприлика, незгода. — Начиње ми она аветиња јутрбс

читаву чекеренду. 3. особа незгодне нарави. — Она јбе свекрва некаква

чекеренда.

чекулада, -адеж чоколада. — Ми ниjeсмо знали за чекуладу.

челопек, челопека м место изложено сунцу — Погано може да угрије

у ова челопек.

чемињат, -ињам несвр. в. комињат. — Што не чемињате та коломбоћ,

оћу у вођеницу.

чемуњат, -yњам несвр. в. комињат. — Седимо крајфуруне и чемуњамо

коломбоћ.

чеперак, -рка и чеперек, -рка м мера за дужину једнака размаку између

врха палца и врха кажипрста кад се испруже. — Ми смо мљеpИли педбм

и чеперком. Нема у њега ни чеперак. Виша е от чоека за чеперек.

чеперит се, -ерим несвр. пети се високо, пентрати се. — Ка сам био

дијете, волио сам да се чеперим на воћке. Није се лако чеперит читав

дан на шљиве, може чоек зачас да сломи врат.

черембабе прил. ухвативши за раширене руке и ноге при ношењу. —

Унесоше некога у болницу черембабе.

черен, черена м горњи таван. — Тури кош на черен, ту е житу најси

гурније од миша.
-

чесов, чесова, чесово прид зам, када се пита од чега је нешто. —

Чесове су ти ове греде?
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четурат, -урам несвр. П. котрљати. — Не четурате, ђецо, то камење,

можете некога убит. II. - ce котрљати се. — Шта се четура низ бријег?

Ђеца се четурају низ бријег.

чечвар м 1. чворновато, искривљено, закржљало дрво. — Онђе нема ли

јепе букве, но све некакви чечвари. 2. цепаница од чворноватог дрвета.

— Ућути, е ћу те гађат овијем чечваром увр главе!

. чечверит се, -им се несвр. дизати увис руке и ноге. — Она ђеца се

ваљају и чечвере по ливади, сву ће траву поваљат.

чешагијат, -ијам несвр. чешагијом чистити осушено блато и прљав

штину с коже и длаке крупне стоке (обично коња и говеда). — Зекан је

волио да га чешагијам.

чешагије ж мн. метално оруђе с назубљеним гребенима којим се стру

же осушено блато и прљавштина с коже и длаке крупне стоке (обично

коња и говеда). — Изгубили смо чешагије, па немамо чиме очешагијат

кобилу.

чизма, чизмеж име белој овци са црним ногама. — Пр. в. под жуја.

чикâрит, -им несвр. донекле погрдно 1. селити се. — Комшије сутра

чикаре за Беране. 2. селити некога. — Морали смо усред зиме да и

чикаримо у Беране.

чисница ж чиста, уредна жена. — Милена е била велика чисница, ш

њенога си пода мога меда лизат. Велика е то чисница и данас у старбс.

чичмáге ж мн. пеј, ноге — Шта си опружио чичмаге, ćеди ка чељаде.

Изр. о те гнут ч и ч м а ге вулг. издахнути, умрети. — Кат

чоек отегне чичмаге, доста му е и метар земље.

чкење ж мн. стара одећа, прње. — Дода ми течкење да се обучем.

чкиња, чкиње ж течност која истиче из стајског ђубрета, осока. —

Ископа јажицу да ова чкиња јави у њиву.

чкланак, -нка м чланак, зглоб, исп. шкланак. — Заболио ме чкланак

од десне Ноге.

чкpкнут, чкpкнем свр. в. шкpкнут. — Чкркнуше врата, неко уђе.

Чкркну, поган, зубима и исколачи очи!

чкрчат, чкрчим несвр. в. шкрчат. — Сву ној чкрчи греда, љуља ју

вљетер. Не чкрчи, дијете, зубима!

чмичак, -чка м гнојаво запаљење лојне жлезде на ивици очног капка.

— Искочио ми чмичак на око, па ме јако срби.

човурина жекспр. лудина. — Е вала е човурина, свуј је пристао.

чöкље ж мн. погрд. пртљаг. — Купи чокље, да крећемо за Метокију.

чоплискат, -искам несвр. оговарати. — Шта чоплискају ту једно по

једно, што не оставе поштену чељад с миром.
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чоплит, чоплим несвр. откидати од нечега мали, ситан део, штрn

коii/11/. — öвце чопле ове старежи. Шта се зове овој ђеци те чопле чивијама

малтер са зидова! -

чукљас, -ста, -сто који има деформисане, искривљене прсте. — Пого

дило га е турско зрно у прсте десне руке, па е остао чукљас.

чукљом онај који има деформисане, искривљене прсте. — Нагрди га

бомба, те остаде чукљo.

чунгар, -арам в ђутурум. — Какав је оно чунгар испрет куће? Имам

два стара чунгара у кућу.

чунгарит се, -арим се несвр. држати се, понашати се као чунгар, ста

ра, оронула особа. — Старчеви изнемогли, па се по цијели дан чунгаре

порет шпорета.

чунтура ж пеј, глава, тинтара. — Има велику чунтуру, но шта е боље

кад му е празна.

чупат, -ам несвр. (поред основног значења) невешто шишати. — Ђедо

чупа ђецу маказицама.

чуручит, -им несвр. 1. 1. премарати напорним радом. — Црнога Бран

ка чуруче браћа свакога љета. 2. тући, бити. — Ено крава Радулова ђе

чуручи ону Мијаилову. П. - се 1. преморити се напорним радом. —

Чуручим се свакога љета косећи оволике ливаде. 2. тући, бити један

другог. — Почешће се они чуруче. Почуручише се она говеда.

II

шакање с галама. — Доста ми је било њинога џакања.

џакат, џакам несвр. 1. бучно разговарати, галамити. — Čни ништа

не раде, но цио вијек џакају и фале се. Џакају неђе оне пљане работе.

2. хвалисати се. — Ти љуђи млого џакају и мисле да нико није ка они.

цакља ж торбица од тканине ручне израде. — Некад су ђаци носили

књиге у џакље.

цаклица ж дем од џакља. — Чобанице су носиле плетиво у џакљицу.

, џандамерија ж жандармерија, исп. жандамерија. — Кријемо дуван од

цандамерије. Није лако утеј од џандамерије. Добро су га испребијали у

цандамерију. -

цара ж1. галамџија, причалица. — Она џара ми је пробила уши, но

колико може да џака — Господ га убио. 2. хвалисавац. — Не слуша ти

ону џару, бн ништа не ради, но само ије, пије и фали се.

џагрљат, џагрљам несвр. причати свађалачким тоном, чангризати;

исп. шоголити џогрљат. — Право е чудо колико може она поган да џагрља.
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цáскав, -a, -o 1. који се трза од страха. — Милоњин коњ је џаскав, чува

се да те не бачи. 2. Љутит, напрасит. — Миљан је поштен и истинит,

али му е мана што е џаскав. Добар би био да није мало џаскав.

цáскавац, -вца м љутита, напрасита особа. — Добар је и поштен чоек,

али му е мана што зна бит и џаскавац. -

џаскат, -ам несвр. 1. трзати се (од страха). — По сву ној ми дијете

цáска, а не знам шта му е. Џаска кад неђе пукне пушка. 2. јако се

љутити. — Саслуша што ти чоек збори, не џаска унапријед.

цáснут -нем свр. 1. тргнути се (од страха). — Џáснуо е у сан и ударио

главбм у зид. Пуче пушка, а бн џáсну ка луд, Викну ја иза Мила, а бн ти

цáсну — излудио сам га. 2. јако се наљутити. — Кад му то реко, џáсну

чоек, имаде ме убит. -

цеза ж посуда за кување кафе, џезва. — Та е џеза за двије кафе.

ценабет, џенабета м враголан, несташко. — Ова су ђеца некакви џена

бети.

џигла, џигле ж јако мршава женска особа. — Колика е она џигла Мило

радова.

циглав, -а, -о жгољав. — Милиша е био џиглав за дуго, а сат се попунио.

џиглом јако мршава мушка особа. — А, дугачак ли је она џигло.

- џилибазат, -азам несвр. пеј, ићи. — Куд џилибазаш цио дан?

цилибазе, -аза ж мн. пеј, ноге, ножурде, исп. Џилибани. — Скупи

цилибазе да прођем!

џилибаним мн. в. цилибазе. — Скупи те џилибане да прођем! Смири

се, мали, е ћу те исфискат по тија голија џилибана!

џифа, џифе ж смоласта материја која настаје у лули и сл. при пушењу,

зифт. — Пуна су ми плућа џифе.

цоголит, -олим несвр. 8. Џагрљат. — Милица е сво јутро џоголила,

толико ме исичијала, да е кокошка меса с мене опала.

цогрљат, -рљам несвр. 8. Џагрљат. — Колико може она поган џогрљат,

не запада никога да проговбри.

цöјат, џбим несвр. дреждати, џеџати. — Џбјао сам два сата на ста

ницу, а аутобуса нема.

цöка, џбке ж ружна и превелика хаљина или неки део горње одеће. —

|Шта бљеше она џока на њега?

цöкав, -а, -о преширок и ружан (о одећи). — Богме ти је та капот џокав,

боље то поклони некоме.

цуда, џуде ж женска хаљина. — Мама ми је сашила џуду. Носила е

црвену џуду изаткану у двојанец.
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цукат, -ам несвр. викати, издирати се на некога. — Не џука ти на

мене, није мене ни мало страо ни од бољија!

}]]

шабура ж 1. шубара. — Носио е бн шабуру с кокардом. 2. погрд. овца.

— Изимио сам тридес шабура овчија, но не знам што те ми кад нема ко

о њима да ради.

шакец м непром, шаљиви израз при руковању — б., шакец, како си,

шта радиш?

шања, шање ж 1. хип. рука (у обраћању малом детету). — Да, мали,

шању. 2. назив одмила за девојчицу. — Ти си, богами, мамина шања.

шањом назив одмила за дечака. — Ајде, шањо, да ручаш, ти си гладен.

шара ж шарена овца и име таквој овци. — Пр. в. под жуја.

шара, шаре ж шарена крава и име таквој крави, исп. шаруља. — Шарене

краве зовемо шара и шаруља, а шаренога вола — шароња.

шарабадат, -адам несвр. жврљати, шкрабати. — Лијепо пиши, шта ми

ту шарабадаш!

шараман, шарамана м направа за глачање дрвета већа од глачице. —

Ми смо имали глачицу, а шараман смо позајмљивали.

шарена, шарене ж шарена коза и име таквој кози. — Пр. в. под шута.

шарбв, -ова и шаров, шарова м име шареном псу. — Шарова и гарова

су ни однијели вуци, Бљеж от шарова да те не изије!

шароња м шарени во и име таквоме волу. — Пр. в. под шара.

шаруља ж деф и пр. в. под шара.

шатулат, -улам несвр. ићи тетурајући се, посрћући. — Шта шатулаш,

јеси ли опет пљан?

, шашко м луцкаста, лакомислена, али доброћудна мушка особа; исп.

шашое. — Јеси ли видио ђе онога шашка, вријеме му е да иде на поса.

шашовац, -вца м даска специјалне обраде која повезује греде на тава

ници. — У наше село нема више ниједне куће са шашовцима.

шашое м в. шашко. — Је ли Čедио синој код вас она шашое?

шапутка ж (обично у мн.) 1. плетена плитка обућа од дебље вуне

која обухвата стопало до чланка, наглавак. — Оплела сам брату лијепе

шапутке. 2. патике. — Купијо сам ђетету у "Бату” шапутке, па еућефило.

шврднут, -нем свр, шмугнути, клиснути. — Шврднуо е неђе у село.
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шевељит, -ељим несвр. ићи тромо, врлудајући — Ено га Миљан ђе

шевељи уз њиву.

шемакије ж мн. празна обећања. — Све су то његове шемакије, боим се

да о тога ништа неће бит.

шепелит, -елим несвр. ићи лагано, врло ситним корацима. — Напио

се, па шепели, мисли да му се неће познат.

шер м веома немирно дете. — Не можемо да живимо од онога Радуновога

шера.

шеран, -рна, -рно јако немиран. — Сва су му ђеца шерна.

. шероват, шеруем несвр. бити немиран. — Ђеца шерују ка су им отац

и мајка меки.

шибут м жбун. — Змија уљеже у шибут.

шибуће с за им од шубит — што не искрчите то шибуће око ливаде?

шикат, шикам несвр. Љуљати дете у колевци. — Мама шика брата у

собу, нешто се усцикао.

шикнут, шикнем свр. заљуљати дете у колевци. — Шикни то дијете,

како ти га није жао да толико плаче.

шиљбок, шиљбока м бодеж који се натиче на цев пушке, бајонет. —

На блок бљеше карабињер са шиљбоком на пушку, па нијесам мога да

прођем.

шимша ж пеј, олош, багра. — Накотило се некакве шимше — божи живи

стијан. Нијесу то љуђи, то е једна обична шимша која ће и да убије и да

опљачка и свашта да учини.

шингат, -ам несвр. обављати неки ситан и лак посао. — Ђедо не може

да ради нешто тешко, али шинга понешто по цијели дан.

шинда ж зб. кратка даска за покривање кућа и других зграда, шиндра.

— Кућа ми је пот шиндом, а ако биднем жив — покрићу е цријепом.

шинут, -нем свр. јако ударити (руком). — Ако те шинем, неј се дизат!

- шипак, -пкам нар. — Из Бара сам донио врећу шипака.

шипит, -им свр. ударити, лупити. — Шипио га е песницом право у

нčс.

шипрага ж врло ситан град. — Удари некаква шипрага.

ширевина ж ширина, простор, пространство. — Ка се покосе ливаде,

отвори се за стоку ширевина, те е чобанима лако чуват.

шиш м са обе стране оштар нож који се носи у корицама. — Сваки

Биорец носи шиш.
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шиша, шише жв јада. — Ој, ђевојко, шише, јаде, 1 што се ланине удаде? И

Динарати дава двљеста, 1 сад би била ти невљеста.

шишарица ж плод четинара, шишарка. — Смрчек наличе на смрчеву

шишарицу.

шишарка ж (поред обичног значења "плод четинара”) клип кукуруза. —

Ајде донеси исколомбоћа пе-шес шишарака да испечемо.

шишкара ж дугуљаста храстова шишарка. — Одили смо у шуму и брали

шишкаре. - -

шишкат, -ам несвр. I. шишати. — Мене е вазда шишкала стрина-Радо

сава. П. - се шишати се (код бербера, фризера). — Ђаци су морали да

се шишкају свакога мљесеца. -

шишуља ж в јада. — Она шишуља с имала петоро ђеце, па су јој сва

помрла.

шкала ж 1. пролаз, просек преко планинскога гребена. — Чека га на

шкалу, нема куд друго. 2. ситни камен, туцаник. — Има та пара ка

ШКале.

шкланак, -нка м в чкланак. — Пао сам и озглиједио шкланак.

шклаптат, -апћем несвр. ударати зубима о зубе тако да се чује. —

Шклапћу вукови по сву ној.

шклопац, -пца м мишоловка. — Колик се миш бљеше уфатио у шклопац!

шкpкнут, шкpкнем свр. шкрипнути, шкргутнути. — Шкpкнуше наго

реле штице и почеше да падају греде. Погледа ме попријеко и шкpкну

зубима.

шкрчат, шкрчим несвр. шкрипати, шкргутати; исп. чкрчат. — Треба

подмазат инглезине да не шкрче ови прозори. Вала е ружно кад неко

шкрчи зубима у сан.

шлам м отпаци. — Не теши то, дијете, и не прави шлам по соби.

шлáмит, шламим несвр. 1. чинити нешто неуредним набацујући разне

отпатке. — Не шламите, ђецо, у собу, но идите напоље. 2. скупљати без

пробирања, све“ — Не плами то, но бира зреле и крупне боровнице.

3. пљачкати. — Талијани по селу и шламе све што стигну, а највише

кöкошке.

шлáња, шлање ж неуредно обучена и обувена женска особа. — Каква е

она Бојова шлања, гадно ју е и виђет!

. шлањав, -а, -о неуредно обучен и обувен. — Она му ђеца вазда иду

шлањава. -

шлањат, шлањам несвр. ићи неуредно обучен и обувен. — Вазда шлањају

око куће.
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шлањом неуредно обучена и обувена мушка особа. — Ономе Радуновоме

шлању се панталбње вуку по земљи, а прсти му се не виде из рукава.

шлапарат, -арам несвр. 1. бучно газити, гацати по води, блату и

сл., шљапкати. — Не шлапара по томе глибу, ето си се вас изглибао.

2. бучно ударати ногама или рукама по води. — Не зна добро да плива,

но плапара ногама и рукама по води. Сави се, мали, не шлапара по тој

BöДИ.

шлапат, шлапам несвр. 1. шамарати. — Тата, Милорад ме шлапа.

2. пљескати, аплаудирати. — Упропастише ову лијепу земљу они коијема

смо некад шлапали. Вас му народ шлапа.

шлапит, -им свр. 1 лупити, ударити пљоштимице тако да се чује

шум, пљеснути. — Умљесто да скочи у воду главачке, бн је шлапио пљош

тимице, па га е болио стамак. 2. ударити шаком; ошамарити. — Шлáпио

ме брат, па ми зучи уво. Шлапио сам ју двапут по плећима.

шлита, плите ж1. жидак говеђи измет. — Вазда му краве леже у плиту.

2. житко блато. — Једва прођо путем од некакве шлите. 3. пеј. лоша,

рђава особа. — Нема ти ту чоека, то е обична плита.

шлитат (се), шлита (се) несвр. 8 литат (се). — Шта е тој крави те

шлита? Не да да ти се те краве шлитају испред врата.

шлбта, шлоте ж в. кљечкалица. — Сва ми е обућа мокра од ове шлоте.

шлунтав, -а, -о повучен, тих, миран, спорих покрета. — Чини ти се

онако шлунтав, но умије он от сваке руке.

шлунто м повучена, тиха, мирна, спора мушка особа. — Шути она

шлунто, но не зна му се шта мисли.

шљунут, -нем свp. смањити се, опасти, спласнути, ослабити. — Поко

сисмо сијено младо, па е шљунуло, ништа од њега нема. Шта е Миловану

те е ево неко доба шљунуо, па му кожа некако постала велика.

шмрдат, -ăм несвр. кришом одлазити. — Шмрдаш ли ђе у село?

шмрднут, -нем свр. в. шврднут. — Досад је Ђоко био ту, шмрднуо е

некуд у село. Сад је био ту, не знам кут шмрдну.

шмркљат, шмркљам несвр. шмркати. — Засопиле су ми се овце, па не

могу да пасу но само шмркљају.

шмукнут, шмукнем свр. разгорети се, почети добро горети. — Сирова

ова дрва, па нете ни да шмукну.

шмуктат, шмукћем несвр. учестано шумно увлачити ваздух у нос,

шмркати. — Шта ти је, шта шмукћеш на нос”

шмуљат, шмуљам несвр. јести непрестано и кришом. — Шта то шму

љаш цијели дан?

258



Из лексике Васојевића 377

шњу(в)ат, -ам несвр. 1 ићи њушећи и тражећи нешто. — Оно пашче

шњува око куће, изгледа е осетило јаја. Загар нешто шњуа, мбра да е

наша траг од нечега. 2. фиг. погрд. тражити нешто, испитивати,

интересовати се за нешто. — Вујо вазда шњува око наше куће, не знам

шта тражи. Она поган шњуá по селу и јавља у милицију.

шога ж 1. шуга. — Послије рата е по села имало шогу. Искочила му

шöга по руку. 2. фиг. пеј. подла и пакосна особа. — Задовијек је био

öбична шога, свакоме е зло желио.

шöга, шоге ж 1. шугава женска особа. — Не иди код оне шбге, да ти не

пријене шога. 2. фиг. пеј. подла, пакосна женска особа. — Она е обична

шóга, шога е разнијела! 3. коза са раницама око њушке (добијеним од

трња док брсти) и име таквој кози. — Пр. в. под шута. 4. в. сијерек.

шогав, -a, -o 1. шугав — Учитељ је шогаву ђецу оћерао ка кући да се

лијече. Свака му е овца шогава. 2. подао, пакостан. — Нијесам ја шогав

ка бн, мое је срце чисто.

шогавац, -вца м шугава особа, шугавац, исп. пого. — Учитељ ме избио

што сам река да е Рајко шогавац.

шогаљ м запуштена, неуредна, неугледна особа. — Радунови синови су

прави шогаљи.

шогат се, -ам се несвр. добивати шугу, шугати се — Овце му се шогају,

а бН НИШта.

шöго м 1. онај који има шугу, шугав човек, исп. шогавац. — Добио е

шогу, па га зову шого. 2. фиг. пеј, подао, пакостан човек. — Какав је она

шóго — кућа му се ископала!

шöдање с врста игре каменчићима, исп. шодат се. — Доста е било

шöдања, припазите ту стоку да некоме не поара.

шöдат, -ăм несвр. померати се, мрдати. — Шода ти та горњи дио,

нијеси га добро утврдио.

шбдат се, шодам се несвр. играти се игре каменчићима, и то тако што

се ископа у земљи дванаест рупица, "кућица“, и у сваку се стави по пет

каменчића; онај који почиње игру узима произвољно каменчиће из једне

кућице са своје стране и баца редом у сваку; кад баци последњи, узима

из те кућице све каменчиће и баца тако све дотле док не баци последњи

у празну кућицу, а онда наспрам ње узима све каменчиће; затим игра

партнер и ко накупи више каменчића, тај је победник. — Док сте се ви

шöдале, говеда су ви допрла у компијере Ђуканове.

шöднут, -нем свр. померити се, мрднути. — Неће ти то ни шоднут с

мљеста.

шбкат се, шбкам се несвр. исмевати некога, спрдати се с неким. —

Мисле они да се могу шокат са мном ка што су могли здругијема. Напије

се, па се мафија шока ш њиме.
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шöма, шоме ж лоша, сувише мека, неукусна ракија. — Боље би му за

фалио да ме није ничим частио, но што ми је донио шому, па ни је могу

пит, ни му реј да му ракија не ваља.

шóпас, -ста, -сто затупастог носа. — Нико незна коe она поганшопаста

порав, -а, -о великих, нелепих усана — Чије с оно шораво дијете?

шорт му изр. в у јш о рт извлачити краће или дуже дрвце из

већег броја дрваца (када се одређује ко ће да уради, изврши нешто). — Ко

смије да вучемо шорт, па ко извуче — да иде у поној на Стражницу.

шпар м 1. део танког дрвета, трске, кукуруза и сл. који остане на

корену изнад земље кад се дрво, трска, кукуруз и сл. посеку. — Одио сам

по мраку, па сам се набоо на некакав шпар. 2. део посечене гране на

дрвету. — Остави на острву подуже шпарове да ти стане више пасуља.

шпатула ж 1. дрвена или дефектна нога. — Опружио шпатулу, па не

може од ње да се прбће. 2. хром човек. — Шта ће она крива шпатула?

штевир, -ирам подсмех, спрдња — Смирите се, чељади, не стварате

штевир по селу.

штевирит се, -ирим се несвр. подсмевати се, изругивати се, исп. ште

кат се. — Ђутите, не инатите се, да се народ не штевири. Ућутите јутрос,

да ви се катун не штевири.

штевирница ж љута, пргава, напрасита жена. — Она штевирница

створи јутрос звек, нападе жену Рајкову да јо е поарала раж.

штег м преграда у јазу или бразди за одвођење воде приликом наводња

вања. — Брат је правио бразде, а ја штегове.

штек м 1. брука. — Не брукате се јутрос, да не пуца штек по селу. 2.

љута, пргава, опасна особа (обично жена). — Ђути, може чут она штек,

те да не данас нађе јад.

штекат се, штекам се несвр. в. штевирит се. — Почупаше се оне двије

обличнице, сво се село штекало.

штит му изр. не дат ни у штит у да рит не хтети ни

чути за нешто. — Зборимо јој да се удае, а она не да ни у штит ударит.

В. и пример под чаврдисат.

штракалица ж језичак на брави. — Не дирате ту кваку, покварићете

штракалицу.

штракарат, -арам несвр. в. штрактат. — Не штракарате, ђецо, тбм

кваком, да ју не оштетите.

штрактат, штракћем несвр. шкљоцати; исп. штракарат. — Не штракћи

толико тијем затварачем, е можеш сломит иглу.

штрига ж пргава, љута, опасна женска особа; исп. штpигна. — Даничи

на свекрва е опасна штрига, живот јој узе.
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штригна ж в. штрига. — Јелица е била веља штpигна.

штропит се, -им се несвр. пропадати у муљ, блато, житко тле, за

глибљивати се. — Она се коњ, меши, штропи, тpк да га извучемо.

штукат, -ам несвр. П. штуцати. — Немо ту да штукаш, иди напоље.

П. - се штуцати се. — Нешто му се млого штука, шта ли му е?

шуковача ж већа чаша за ракију (по Шуку, власнику кафане који је упо

требљавао овакве чаше). — Рашо не воли да пије из мале чаше, но ис

шуковаче. -

шула, шулеж хип. име кози без рогова. — Пр. в. под шута.

шуљ м балван, трупац. — Немб да ти шуљ прeбије ногу.

шуљак, -љкам закржљао и често несазрео клип кукуруза. — Коломбоћ

је лоше родио, сами шуљци.

шумоглав, шумоглава, шумоглаво празноглав, лакомислен. — Не може

се од онога шумоглавога створа нешто паметније ни очекиват.

- шунда, шунде ж име крави. — Нијесмо имали боље краве от шунде.

шуња, шуње ж задњица, стражњица. — Зна бн шта му ваља шуњи.

шута ж коза без рогова и име таквој кози. — Козе данас не држи нико,

a ćећам се како смо и некад звали: шута, шула, шога, рога, шарена, реса,

грбња и црвена. -

шутан, шутана м ован без рогова и име таквом овну — Пр. в. под

гарушан.

шушкор м опало суво лишће са дрвећа. — Скупите мало шушкора, па

прострите кравама.

шушта ж 1. врста копче из два дела који се закопчавају утискивањем,

дpикер. — Имам некакву блузу на шуште, а не на пуљке. 2. дугме као

део неког механизма чијим се притискивањем тај механизам ставља у

погон. — Уљегу у некакав ковчег (лифт), па упру у једну шушту и спуште

се у подрум. 3. опруга, федер. — Сад не ваљају ни кревети на шушту, но

свака кућа до испот Кома има кауче.

шчагорит се, -им се свp. скорити се. — Опанци от коже се не могу обут

кат се шчагоре.

шчунгарит се, -арим се свp. скупити се, снуждити се. — Шчунгарио

се крај фуруне, па не проговара.
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PaДа СТИИОВИЧ

Из лексики племени Васоевичи

РеЗКоме

Настоишан работа представлает собои диференциалннии словарљ,

слова которого до накладак сопoстaвленљи со Словарем сербохорватского

литературного и народного изнка Сербскои академии наук и искусств, а от

наковања приведени по свободному вибору автора. Записани, за редкими

исклкоченичми, толњко слова не авликошиеси в опубликованних томах

упоминутого словари или недостатoчно там подтвержденнце. Отмечени

также и значениа некоторних лексем, непредставленнше или засвидетелњ

ствованние недостатoчним числом примеров в зтом самом подробном

словаре сербохорватского извика. Осталенље слова, еше не обработаннце

в Словаре САНУ, вибранљи следукошим образом: слова, значенин которних

известни в литературном изнке /нпр. трбушић“дем. и хип, от трбух“! —

отброшенљи а, наоборот, учтени слова, значенин которних неизвестни или

недостатoчно известни (нпр. трбушић "побочнан отраслњ родословного

дерева”). Хорошо засвидетелњствованнше слова, несмотри на то, что в

Словаре САНУ не имекот подтверждении из говора племени Васоевичи,

а также и недостатoчно засвидетелњствованнше слова с подтверждением

из зтои области — в основном не учитљивани. Однако, вредких случаих,

бљивакот отклонениа от зтого принципа, с целњко целостного изложенин

определенних групп слов (нпр. лексемљу љукач, љукат, љукнут и љук или

названин и клички домашних животних и названии фруктов).

Даннан работа не ивлаетcн диалектологическои штудиeи, но она, при

ниман во внимание текстн-источники, должна битњ скромнљим приложе

нием к изученико говора племени Васоевичи.
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