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РЕЧНИК“

А

ајманише несвр. ленствује, бадаваџише, скита, понаша се као ајмана.

-Сава само ајманише: у школу не иде, дом не добди код требе, на кво

четбј да излезне, не знам.

ајманише се несвр. прави се на ајману, постаје ајмана, претвара се у

ајману, понаша се као ајмана. —Беше елис добро дете, ал од неко време

поче да се ајманише: те кажеш му да уработи овој, он нече, те кажеш му

дауработионбјбнсепраиданечуеитекавача маовии постањуeајмана.

—Ајманише се по сало, туџе жене јури, на работу не отоди.

ајмансhи, -ска, -ско који се односи наајману, који припадаajмани. —Цвет

ко живи ајмансhи живот, има га најду неко јутро како се укорел покре

нећи плот.

ајснут, -а, -о бачен, одбачен. —Ајснут у рбвину.

акблbн,-лна, -лно паметан, разуман, разборит. —динаеакблbнчовек, све

убаво нареди и има напредак у кућу.

акнут, -a, -o 1. ударен снажно, ударен у слабине. —Од како сам оној бил

акнут у мешину, не мог се доведем у ред љуђе, стално некво из мен

излази и боли ме на леву стран. 2. бачен у нешто, одбачен. — Едан стар

ауто, без таблице, ене га акнут у Длбöћи поток.

алавуждес, -та, -то који има особине варалице, покварењака и врдаламе.

-Станимир ми дојде малко алавуждес, не ми бн сигуран да му се

повери таква работа.

*РЕЧНИК ТИМОЧКОГ ГОВОРА објавио сам 1988. године у ХХХIV књизи Српског дија

лектолошког зборника у издању Српске академије наука и уметности и Института за

српскохрватски језик, а две године касније (1990) у ХХХVI књизи Зборника штампао

сам око осам стотина нових речи под насловом ДОДАТАК РЕЧНИКУ ТИМОЧКОГ

ГОВОРА. Сада томе придодајем преко три хиљаде ново прикупљених речи насловље

них као РЕЧНИК ТИМОЧКОГ ГОВОРА (други додатак).
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алошкаждем и хип. од алога, мала шума, шумица. —Зајакат утече ејонам

у онујалошку. —Големуну алогу остаљамсина сина, а алошкунуу Баба

веселу, на ћерку. —Ене там под онујалошку требе да пројдеш да би

дошбл у Трс.

äлуга ж шума, в. алога. —У Радичевци има големе алуђе, код нас нема

такве.

аљина ж хаљина. —Госпе носе аљине, а сељанће дреје и бошче.

андулација ж ондулација, наковрџана коса код фризера. —Чуд им код

вризера да си напраимандулацију на нек кошта колко кошта.

андулира несвр. прави ондулацију, ондулира. —Мене че Руса, вризер, да

андулира.

андулира се несвр. прави ондулацију. —Чу се андулирам, кво ми мож, не

даваш ми ваљда ти паре за тој.

андулиран, -а, -о који је ондулиран. —Овамандулирана како госпа, а онам

на нође носи опбнци.

**бнћанесвр. говори кроз нос(збогмане, умора или кад желида постигне

неки ефекат). —Он не вреви кбљуђе него бнћа, има велу неку валинку

у нос. —Сасипал се дbнбс од работу па не можни да вреви, него бнћа.

—Не бнћај, знам да ти ништа не.

bнћање с говорење кроз нос. —Не мог га одучим од бнћање.

апљам неодрасла особа, ветропираста особа, особа која не пази много шта

говори. —Ћути там, апљо едан, мисли малко квоч да вревиш а не само

да си ломбтиш.

апљонтија м пеј. од апља. —Апљöнтијо, ел виде у новинете кво има за

ручбк?

апнут, -а,-о 1. загрижен зубима па остављен. —Една тиква апнута два пут

и тека си седи. 2. уједен, угрижен (од стране пса). —Добро си се

провлкбл те оста не апнут, ел наша Изабела никyга не пропушта. 3.

коме као да је одгрижен један део, коме је одузет део. —Панталонете му

малко апнуте у подупину, па дошбл косбпет.

априлсhи, -ска, -ско који се односи на месец април, априлски. —У

априлсhиан рат времиште беше јако гадно, и ћиша и снег измешано.

арабат прид. индекл, дотрајао, стар, склон паду. —Купил некаарабат кола,

само што се не разнижу и бн вели има ауто.

**Полугласник се у тексту уазбучава као да је у питању слово А.
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арабатан, -тна, -тно који је дотрајао, који је стар, који је склон паду.

—Кућицата му арабатна, али си његова.

арам прид индекл. проклето ти било. —Еве ти паре, арам да су ти.

арвалија жнепримерено великазграда, зградуpина, в. арвалица. —Остала

пуста онај арвалија. -

арисуе несвр. одобрава, слаже се. —Мои ми арисују да се женим сbс њу

али само кbдислужим војску.

арлија узв. срећно, нека је са срећом. —Арлија, мераклија...

apтишљаци зб. им. од артија. —Моме стално претура по онија његови

apтишљаци.

атаросуе несвр. одбацује, одстрањује. —Све квб му не требе он га одма

атаросуе. -

атаросуе се несвр. ослобађа се некога или нечега, одстрањује, одбацује.

—Атаросуј се из тој друство и почни да си гледаш дом и децу. —Ата

росуј се од туј сипљиву кобилу доре време.

атарбше свр. одбаци, одстрани, ослободи се некога или нечега, прода

нешто у бесцење. —Еве иде вашар, узни па атароши тија волови да ти

не напрае комендију, кbд боду.

атарбше се свр. ослободи се некога или нечега, одбаци, одстрани. —Ата

роши се од туј курвбљину доре време, ел после можда буде коцкан. 2.

мане се, дигне руке. —Атаросал сам се од риболов. 3. лекне се негде,

нестане, неприметно оде, изгуби се. —Боже, где се атаросала онај жена,

па сbг беше туј.

аџилбкм хаџилук, путовање на Христов гроб. —Од тија Аџи-Настичи

мбра да енећи ишблу аџилбк. -

Б

б56b несвр. 1. бије, удара, удара некога песницама, удара некога песница

ма у пределу грудног коша тако да одзвања. —Поче да га бобb пред

онблби народ. 2. грува, тутњи. —Бббbју топови. 3. једе, једе с великим

апетитом. —Бbбb све што му се принесе.

бобbње с. 1. туча, бијење. —Да не беше оној бобbње измеџу Десимира и

Живбтију елис би се убаво спровели на свадбуту. 2. грување, тутњава.

—У неће доба ме разбуди бобbње у врата, 3. једење, прекомерно једење,

ждерање. —Видим пошбл си и ти на бобbње код Луку на светбц.

бабашљак м ауг и пеј. од баба, бабетина. —Тија бабашљак ми живот

загорчуe.
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бабешљакмауг и пеј. одбаба, бабетина, упор. бабашљак. —Ел имададојде

још нећи бабешњак, ел сте си ви доста?

бббње несвр. бубње, тутњи, грува, —Кbднакладеш кубе сbccувадрва, оно

само бббње и позипкуе. —Чуеш ли како бобњу топови од кbм Видин?

бави се несвр. касни, закашњава, доцни. —Бог се бави, али не забораља.

бавчес, -та, -то који је попут јаме, који је удубљен, који на себи има јама.

-Добрб њивче, самодојде малко бавчесто и вододражљиво. —Не мазно,

него дојде некако бавчесто.

бађавашница жленствовање, бадаваџисање. —Едон пут мора да се плати

тај бађавашница.

бађер м тешка грађевинска или рударска машина за откопавање земље

или руде, багер. —Пред овија последњиав рат проодил је овде бађер за

у Градиште, да копа злато.

балантажамбуланта. —Cбгсвако сало имабалантупачовек не морад иде

у Паланку за некције. - -

баљизгање с говорење којешта, баљезгање. —Од женско баљизгање мука

да те увати.

бантање с 1. бунцање, говорење којешта. —Толко њојно бантање ми веч

почело досаџа. 2. гатање, нагађање. —Да видиш, у тој баба Видино

бантање има понекад и нешто од истин.

бантрљање с говорење којешта, баљезгање. —Од тој твое бантрљање е

едина вајда што ти уста не мож зарасту. -

банчица ж дем и хип од банка (десет динара). —Целдбн копам за едну -

банчицу.

бапчица ж дем. од бапка, јамица. —Краставице садим у редови, не у

бапчице.

барам прил. бар, барем. —Барам да сам га видела не би ме било жал, ал

несбм. -

барапштина ж. ауг и пеј. од бараба. —Тај чете, сине, барапштина на зло

наведе, немој да имаш никву послу с њег, моли темати.

баре с бере, округла капа без штита. —Која е девојha oдaвна ишла у

ђимназију морала е да носи баре и на њега бpбј.

баретка жбере, округла капа без штита. —Cбг излезла мода и код нас да

и мушћи носе баретће, одавна тој носиле само девојhе.

баром прил, бар, барем. —Баром да сам видел неку вајду од теј паре.

батaлисан, -a, -o, батаљен, напуштен, остављен. —Тија плуг одавна ба

талисан, сbгоремо страктор.
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батее несвр. отиче, натиче (им отокоedema). —Почела му батее и модреe

нога, не добро.

боцкон, -а, -о боцкан, шаран боцкањем. —Овија младенчичи су ббцкbни

cbc дрен.

бачвaрма), мала бачва. —Свогpбзјестануло у едбн бачвaр. б) стара бачва.

—Искaдaвидимодалможовијабачвaрдасе попраи, елдагаразнижемо

па да га изгоримб, овак ни само заузима место.

бачвaрче с дем, од бачва, мала бачва, веће буре коме су отворена врата и

прорезан врањ. —Комињак че да пијемо прво из голему бочву, а у

бачвaрчено нек застане па понатам.

баџа ж (поред изнетог значења) озидано ложиште ракијског казана.

—Убили га и загњели га у баџу и потклали огањ.

баџин, -а, -о који припада баџи тј. који припада пашеногу. —Чуда узнем

јутре баџинога коња д им у дрва.

баштојћам исти отац, потпуно личи на оца, прави отац по лику. — Лена

си личи на матер, а Тадија е прави баштојha.

беден, -а, -о клеветан, оптуживан без доказа, сумњичен. Он је више пут

беден за неће краџе, али никад не уватен.

безредно прил. без реда, преко реда. —Делили у задругу семе безредно, а

не како се кућ уписувал. -

белалиа ж невоља, белај. —Спопадле га некве белалие едноподруго, не

мöж се човек избаи. -

бели ветар м јужни ветар у селу Штрпцу.

белилка ж бељење платна, белило. Кbд се напривечер вртам од белилку

ја сам јако гладна и уморна, испије ме онај вода.

белка ж зоол. 1. врста слатководне рибе коштуњаче, беовица Аlburninus

alburnnus (lucidus). 2. кучка беле боје и име такве кучке. —Наша е Белка

млого паметна кучица.

белица ж зоол. врста слатководне рибе коштуњаче, беовица, в. белка

Alburninus alburnnus (lucidus). —Белице су блађе рибе али траже пиво.

беличка ж зоол. дем и хип, од белица. —Дbнбс вaчам само беличће,

скобаљ нече да узима.

белоча ж белина, сјај белине. —Заслепи ме онај белоча од снег.

бељам зоол. во беле боје и име таквог вола. —Бељу презамо у бразду, ел

он је појак вол од Рујчу.

бенебрецим чакшире турског кроја, в. бревенеци.
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берачка ж корпа која служи берачу да у њу ставља плодове при брању.

—Сваћи берач да си понесе берачку.

бербат млом, неред, русвај. —Напили се па у кавану напраили бербат, све

потрошили.

беруе несвр. бере. —Беруе грбзје за на пијац.

бесниче с бот, бесник, зубачица, дигиталис вунасти Digitalis lanata Ehrh.

бесуе се несвр. спарује се, пари се кучка. —Наша Белка почела па да се

бесуе, гле колко кучичи иду по њу.

биљћа ж биљка, трава. —На Свети Јован Биљобер, ми жене, рано јутром

јидемо у биљћу.

бичђкм 1. зоол. дем и хип. одбик, мали бик, бичић.-Бичбкbт му не лош,

али кравичката му добре слаба. 2. дем. одбич, мали бич. —На ти, сине,

овија бичбк патерајтелци у пашу.

бичало с држаља бича, бичаље. —Влајко Плоча има бичало напрано од

увијенитбнћи прутје.

благотаж оно што је слатко и укусно за јело. —Какву тој благоту едеш?

—Oч ли да узнеш оди мојуву благоту?

блажишћежизузетно слатки плодови неких воћакаа нарочитојабуке или

крушке.

блана ж сига, бусен. —На брану туримо неку блану да ббље завлачимо

орање.
-

блатанце с дем. од блато. —Замажи га малко с блатанце.

блатенце ждем. од блато. —Овде требе да додадемо још малко блатенце,

па да га после све измазнимо.

блека несвр. повремено кратко заблеји. —Овцана још блека, жал сију за

јагње.

блесаж блесавко, блешча. —Кbдсмо билидеца варали смо се овак: „Погле

у небо“. Он погледа а ја му кажем: „Свака блеса гледа у небеса".

блешчам блесавко. —Блешчо, блесави у кbквó си гледал кbд си га ку

пувал?

близничен, -а, -о чему је накован нов челик. —Сећира е бстра затбј што е

скоро близничена.

блника ж бот, буника Нуовсyamus niger L.

блобункaж плитко имало удубљењеу земљи, плиткајама полулоптастог

облика. —У едну блобунку, обраслу сbстраву, најдоше деца зајче.

блобунчица ж дем. од блобунка, мала блобунка. —У другуту блобунчицу

се беше навирила водица та си напои козу.
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блсне свр. удари, удари тупим предметом, удари некога у главу, удари

главом. —Немој те блснем само еданпут, це успиш па се нембж

разбудиш. —Кbдблснеш с главу у дувар, тбг чети буде јасно.

блcне се свр. удари се, удари се у главу. —Блсни се у главу.

бљуцнесвр. 1. мало и брзо поврати део садржине из стомака. —Кbд се дете

насиса, оно бче понећипут и да бљуцне, ал ти се немој плашиш, тој

такој мбра. 2. јуpне нагло и у великој количини (вода или нека друга

течност) кад јој се намах склони препрека. —Кbд подигоше онејдбcће

на ћереп, бљуцну вода право на витлови и камење почеше да мељу.

бог м. (поред познатог значења) поднебље, клима. —Од Змијанац па на

горе узТимоке друђи бог: слнце грее, љуђе риљају, жене саде лук, а на

доле магла, ћиша, а још си ни снег не отишбл.

ббдљав, -а, -о бодљикав. —Овој сено што смо косили покре пут млбго

ббдљаво, тешко чега стока еде.

бојаги прил. тобоже, бајаги, кобајаги. —Бојаги се договоримо како чемо и

што чемо, кbд јутре оно испаде другако. -

бојана ж батине, батинање, бој. —Буди миран боље ти е, да не издеш

бојану.

бојbк м дем од бој (батине). —На дете малко бојbк никад не шкоди.

болај м белај, напаст, ђаво. —Не дава му нећи болај да мируе.

бблван мбалван, труп. —Помогни ми да натоваримо овија болван.

бонбаж бомба. —Накачил ббнбе заповас а преко рамена реденици.

бонбардување с бомбардовање. —Кbдно беше бонбардување Београд ја

сам бил там у Вабрику леда код шестопола. -

бонбардуе несвр. бомбардује. —Узели Енгелези да бонбардују Београд

ббш на Велигден.

ботица ж пљоснато дрвено буре од десетину литара за ношење воде.

—Чича Јаћим узне едну ботицу и неку тикву и донесе воду од Бајчину.

боца ветровбљћаж бот ветровац, ветроваљ, ветровољ, бела боца Еringium

campestre L. |-

бразди несвр. оре прву бразду, почиње да оре, оре. —Вита ошблу Грезбн

ску реку да бразди њиву. —Док браздим требе едбн да ми води волови,

после симбг саморем.

брабињакм мрав. —Брабинци ни улезли у грне и наплнили ни вариво, а

ббђи га закачимо у крушку да га не мождовану.
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брабињало с мравињак. —Перашку од Велигден закопамо у брабињало на

Ђурђовдан.

брањаник м део у ваљавици у који ударају маљеви који ваљају сукно.

брба несвр. 1. тражи, њушка. —Брба суде редом, по сву ћушетију, где сам

мислела да сам га остаила и не могб га најдем. 2. претура по туђим

стварима ради крађе. —Деца, куј ми брбал по џепови и узимал ми

цигаре?

брвbкмдем. одбрв. —Едбнбрвbк беше намештени прекоЛитићев поток,

али га вода пролетос однела.

бременце с дем. од бреме. —Сваку вечер код појдем од колибу дом, ја

понесем едно брeмeнце сено.
-

брзгав, -а, -о хитар, жустар ал не увек промишљен. —Ббра дојде брзгав, не

можда сачека да човек каже квб бче, него бдма све знае.

брзи несвр. јури, гони. —Ел га брзиш да гибијеш?

брзне свр. јурне, нагло јуpне (да га стигне и да га ухвати). —Немој да те

брзнем.

бритвен, -а, -о бријан. —Деда Корча, види се да е бритвен, али не добрит

вен, мора да му е бил туп бритвачћи нож.

| бритвење с бријање. —Ел си чул ти за бритвење на суво?

брка несвр. (поред изнетог значења) претура по туђим стварима, 32BJIаЧИ

руке у туђе ствари. —Женице, па си ми бркала по џепови!

брњec, -та, то који има мало подигнуту горњу усну и прћаст нос. —На

Каменћини старбно девојче дојде брњесто, а гбрдо се и држи.

бробунка ж кврга, бубуљица. —На неко лисје сам видел бробунће, а и на

нос на Петра се дигла неква бробунка.

брушњача ж канија за косачки брус, упор. кутлица.

буав, -а, -о бујан, нездраво бујан (о човеку), као да је надуван. —Ма млого

ми дошбл некако буав, не тој нормално.

булес, -та, -то који је велике кудараве главе и крупних очију тако да

подсећа на теле-буле. —Дојде малко булес, ал по душу јако добор.

булчеc, -та, то- који је велике кудраве главе и крупних очију тако да

подсећа на вола-булчу. —Дооди некbв булчес човек да питује за теб.

бумбурана ж пуна девојка дебелих усана. —Јовћина ћерка се напраила

елис бумбурана. 2. женски полни орган.

бумбурат, -а, -о којије буцмаст идебелих усана. —Бумбурато им девбјчето.

10
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бундукување с тумарање ноћу по кући услед немогућности да се заспи.

—Човече божији, докле тој твое бундукување ја требе да подносим?

буни несвр. збуњује. —Нембј ме буниш у работу, гле си твоју послу.

бунтее несвр. пламти, гори великим пламеном. —Бунтеала су селата

често, а дојду Бугари, они и запале. —Че избунтеешедну нбч и ти, бч.

буриште сауг и пеј. од буре. —Има там неква буpишта по подрум, една

плна, една празна.

бурличкање с дување у помије. -Kbд сипеш помије на свињуту, оно се из

кóчину чуе само едно бурличкање.

буруличкање с дување у помије. —Где се чуе буруличкање там нема маз.

бутање с гурање. —Одеданпут наста некво бутање и псување.

Буџак м крај око Калне у источној Србији.

Буџаклијам становник Буџака.

Буџаклика ж становница Буџака.

Буџакличе с дете из Буџака.

В

вабрика ж фабрика, индустрија. —Три годин сам радел у вабрику леда у

Београд. |-

вабрикантмвласникфабрике, фабрикант. —ЗбраПотиће човек вабрикант

и капиталес, има табану у сред Књажевац.

вабричан, -чна, -чно израђен у фабрици, фабрички. —Овај сећиравāбрич

на, не циганска.

вакултет м факултет. —Старбтога сина си дал на там некав вакултет да

учи за профисера.

вакултетлијам онај који је завршио факултет. —Дbнбс нешто побољу

платицу имају вакултетлије, а друђи слабо. —Дошло такво време да се

ни вакултетлије не мож запбсле.

вbлбцмокруглиречникамен који је водауобличилаиуглачала. —Нашбл

сам вbлбц како јајце.

валида жинвалиднина, инвалида. —Ес да нема ногу, али за тој прима

валиду па има паре, а ми имамо нбђе, али че исрцамо од глади.

валта ж набор на одећи, фалта. —Љубинка има бошчу на валте.

ваљуват, -а, -о који је округлог, лоптастог или овалног облика. —Сва су

јајца ваљувата, нема четвртаста.

11
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вамилијаран, -рна, -рно који има фамилију, породичан. —Он е човек

вамилијаран нече ти напраи нећи пакос.

вамилијарно прил. породично, фамилијарно. —Идемо на свадбу вами

лијарно.

ване се свр. ухвати се, прихвати се. —Томбн реко да се вaнем у бро, оно

стануше свирачи. —Иње се вануло за грање.

варакање с лелекање, запомагање, жаљење, кукњава. —Ел знаеш да не

смем дом д идем од њојно варакање.

вараче несвр. лелече, запомаже, жали се на све и свашта. —Немој да

варачаеш, има код друђи љуђе полоше и од тој.

варба несвр. боји, фарба. —Жика иска јутре да варбамо капију и тој у

зелено.

варба ж боја, фарба. —Узели смо зелену варбу за ограду.

варне свр. 1. (дем.) скува, скува мало, скува на брзину. —Чуварнем малко

млекцe за ручбк, и тој виe. 2. превари, извара. —Варну га док се обрну.

3. изненади, затекне, ухвати на делу. —Варну га ја ббш кbде брал моe

краставице, нану му његову. 4. уграби, спаси. —Сено ти е ђаволска

работа, ћиша падне елдор косишел дор шушиш, затој требе да гледаш

да га варнеш од време.

варне се свр. превари се, погреши. —Варну се едbнпут та пину рећију и

сбг не мог без њу.

Васиљевдан м в.п. Свети Василије, 14. јануара.

васуљетина м ауг. и пеј. од васуљ. —Досади ми се више овај васуљетина.

васуљчина м ауг и пеј. од васуљ. —Сваћи дбн кусам васуљчину, че ми

никне на мешину.

вача несвр. (поред обичног значења) полази, одлази. —Овде више да

издржим не могу, ел чу да полудеем, ел чу да вачам свет. —Дошлбе

време да вачам пут под нбђе.

вашарлија м онај који је био на вашару, онај који иде на вашар. —Ва

шарлије се врчају дом пред зору, гоџа њи су пијани.

вbшна ж вашљива жена, вашљивица, неуредна и лења жена, запуштена

жена. —Тај вbшначе намен да прича како се испрача и дочекуе муж.

ведричка ж дем. и хип. од ведрица, мала ведрица. —Намлзал у ведричку

млеко па пошблу колибу да га свари.

вез м турска капа, фес. —На главе натурали везови.

везаница ж снопић од неколико штапића или биљака или чега другог.

—Купил две везанице лук по два динара.

12
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везаничка ж дем, и хип. од везаница. —За едну везаничку од пешес

стручича тражи банку.

вéjћа ж1. дем, и хип. одвеја, мала веја, неколико лиснатих гранчица лепо

сложених једна на другу припремљених за сточну исхрану. —Кbд

развршуеш лисник, ти стурај вејђу по вејђу. 2. нешто нежно и крхко.

—Беше тој крупан човек, а сbг стал ко вејђа.

векуе несвр. 1. живи вековима, живи бесмртно. —Ти мислиш да ч да

векуеш на овија свет, има, бре, да умрешити ко и сваћи друђи. 2. живи.

—Ја сам мој век векувал како сам ја теал.

велиципет мвелосипед, бицикл. —Мишко Богданац први имал вели

ципет у Дубраву и не ни давал да га малко, ми друга деца, потерамо.

венчђкм дем, и хип. од венац, мали венац, венчић. —На љуту рећију, кbд

ју заклатишу влашу, ухвати се горе венчбк. —На Свети Јован Биљобер,

од онеј травће што и беремо, напраимо по венчбк за свака врата.

верижњакм гредица у оџаку о коју се вешају вериге. —Верижњакан скоро

прегорел, че да ћупне котблу огњиште.

веријеж школски распут, ферије. —Едва чекам да дојду верије да ме деца

малко одмене од бвце.

верма несвр. поштује, цени, ферма. —Олга си мужатога ама ич не верма.

ветровањ м бот, ветровац, ветроваљ, бела боца Еringium campestre L.

вечерњача ж. славски обредни хлеб који се сече увече уочи славе, упор.

вечерница. —Јутре је Свети Јован и кнбчи мора да пресечемо вечерња

чу.

веџбанка ж школска свеска, вежбанка. —За књиђе и веџбанће и тој за први

разред, дадо гоџа паре.

виверица ж зоол. веверица Sciurus vulgaris.

вигурира несвр. привидно обавља неку службу, представља, фигурира.

—Он туј само вигурира ко управник, а сви си работе како си они бче.

Текáе дbнбс у предузеће.

видрување с претурање тек овршеног жита лопатом да би се боље и брже

осушило. —На рујну пшеницу требе гоџа видрување док се сипе у

пресек.

виђ императ. од види. —Де виђ квб работе децата.

визичћи, -чка, -чко телесни, физички. —Господа ништа не работе визич

ћи, затој су тbкви мрледни.

13
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вијаћер м фијакер. — „За мој живот још се несбм возил ни у вијаћера

камоли у ауто”, казувал деда Симибн.

вијен,-а,-о кастриран увијањем мошница. —Шереноно јунејучервијено.

вијенаћибаницаж питасавијача. —Матидонбспраилавијену ћибаницу.

вијока жладица, фијока. —Да знаеш да паре стоју у дољну вијоку.

вирма ж предузеће, установа, фирма. —Његова вирма че скоро да пропа

ДНe.

вирмез муљаста течност за премазивање дрвенарије ради заштите, фир

нис. —Иди купи едно ћило вирмез, че ни требе да варбамо тишљерај.

висоном. узвик којим се опонаша фијукбича, штапа и сл. —Вис, виспреко

жиле.

висканесвр. 1. шибатанким прутићем. —Акотребедатевискам, ја те нечу

питуем, само чуда узнем прутлено, а тиче си гачће сам стураш. 2. мери

виском при зидању. —Сваку циглу коју тураш на ћуше мбра да вискаш.

виска се несвр. удара сетанким прутићем. —Велу акоте боли грбина требе

да се вискаш по њу стбнћи прутје.

висне свр. (поред изнетог значења) шибне танким прутићем. —Само га

едbнпут висни по голо дупе пач да видиш како че после да слуша.

висне се свpe. удари се танким прутићем. —Само се еднbнпут висну, да

видим дал боли, оно боли нану му њигову.
-

витлошка жмало витло за затварање капије и врата настајама и торовима.

—Ел си ударил витлошку на капију, ел неси?

виџ императ. од види. —Девиџ квб писye, já не видим без набчари.

виџевање с виђање. —У sâдње време нашето се виџевање бреди.

вишеклија ж кожна торбица на појасу у којој се носе меци, фишеклиja.

—Радоја се упртил у каиши и вишеклије па личи на кумиту.

вишек м фишек. —Купиледбн вишек љуте бонбоне.

вишем прил. више, већ. —Вишеммидошладо гушу његовата пијанка, очу

га убијем неку нбч.

вишма ж фишбајн. —Одавна у елечичи турали вишму да држи груди.

Влаж Влах. —Купил сам волови од еднога Вла.

Влаина ж Влахиња. —Влаине продавају сириње на пијац.

Власурина м пеј. од Вла. —Тија Власурине су млого нечисти.

влачи се несвр. (поред познатогзначења) курва се, иде са неким изљубав

них разлога. —Још ли се влачиш сbс онуј албјду?
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Влашчичим сазвежђе Влашићи. —Изведрилога нbнбс па Влашчичи само

трепају.

влк м зоол. вук, курјак. —Влци те изели да те изеду, да Бог даде мили.

—Нbчбс додил влк пред трљак, види се на снег.

влкодавина ж1. оно што су удавили вуци па остало недоједено. —Од три

бвце најдбмо само влкодавине. 2. место где вуци најрадије нападају

стоку. —Извлачи се из туј влкодавину да не најдујутре само опбнци од

Тебе.

влница ж 1. дем. од хип. од влна. —Узе малко влницу да попредем. 2.

вуница - фабричка пређа од вуне за плетење и везење. —Да ми купиш

три камчелђе влницу да навезем черапе.

влче се несвр. 1. вуче се. —Одврзалти се конопацпа се влче позам. 2. курва

се, иде с неким из љубавних разлога. —Влчу се ко свињска лајна.

возничђк м дем, од возник, мање буре. —У едбн возничђк смо оточили

винце, колко е дал Бог, а у едбн има малко рећија.

возниче с дем. од возник, мање буре. —Овој возниче ни праил Тима,

пинтер.

војак м војник. —Пројдоше неквивојаци.

вољуе несвр. извољева, живи како воли. —Ништа не работи, само вољуе,

те овој ми, те оној ми.

вбрмес, -та, -то који ималеп облик, лепу фигуру. —„Мисмо сви вбрмести”,

прича за себе и своју брајћу Мишко Богданац.

врарм врх дрвета или које друге биљке, највиша грана на дрвету. —Сечем

шуму за бвце и на дрвб остаљам само врари, све друго очегарим.

грарак и прорак м Зб. им од грар. —дебељи и подебеле грање сечемо на

Метрови а враракат остаљамо за лисковаче.

враска се несвр. пуца се. —Зреле праскове се враскају.

враскање с 1. праскање, пуцкетање. —Чим туриш цербвину у огањ, бдма

настаневраскање по кубе. 2. реска свађа у којој се чују праскави гласови

високих тонова. —По њину ижу иде целдбн враскање и окање. 3.

цепљење, расцепљивање. —Акотополбведбcђе седу на слнце, враскање

им не ђине.

врасне се свр. расцепи се, распукне се. —Враснуле се дбcће на слнце.

—Понека праскова се враснула и почела да се пбшка.

врача несвр. враћа. —Узима пареа послене врача. —Ветар врача чуру собу.
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врвољак м огризак, остатак непоједеног дела воћа. -Овија врвољци да

сабереш па да дадеш на козу. -

врвушкажуже, врвца, дебљи канап, тањи конопац. —Дај ми врвушку да се

увржем у сено.

вргуља се несвр. 1. увија се, вије се, покушава да се ослободи. —Вргуља се

козмијау процеп. 2. снебива се. —Вргуља се, тел би нешто,ал га срамота

да каже. 3. умиљава се. —Вргуља се окол старцатогаега би овијадал неку

пару.

врека несвр. вречи или мекеће ситно и с прекидима. —Врека си козата за

њбјно јаре.

времиште с ауг и пеј. од време. —Гадно неко времиште: ћиша, снег и

ветар. —дbнбсе стануло такво времиште да човек мора да пази кво

вреви. -

вретенарка ж Циганка која прави или продаје вретена. —Украде ми

кокошку една вретенарка.

врл, -а, -о стрм, узбрдан. —Овај њива млого врла, нит се можоре редом,

нит се можоре на горе — на доле.

врлоча ж врлет, врлетно место. —Свако јутро требе да излезнеш уз овуј

врлочу и сваку вечер да слезнеш, атој нелбсно. —Нема више никуј луд

да живи у овуј врлочу, све се исели.

врља се несвр. баца се. —Не врљај се с камење по њег, мож га убијеш.

врњен,-а,-обачен, одбачен. —Ел врљен старијан лавор, ел сте га остаили

НéГДе?

врљи се свр. баци се, хитне се. —Ако те куче залае, ти се врљи с некво по

њег.

врбнт м фронт. —Сви мужје ошли на врбнт, остале само жене и деца.

вртаљ м четвртина, четврти део, четврт. —Вртаљ ћило вино за ручбк ми

сасвим доста. —Cбгје вртаљ до седом.

вртаљче с дем и хип. од вртаљ, боца од четврт литре. —Да оборим још

едно вртаљче па да отодим, до мрак требе да стигнем у Кондолицу.

вртигуз м особа која врти задњицом, која заноси задњицом, која изазива

- задњицом. —Ој девојhoвртигуз, вртигуз, куделиемојтопуз, мој топуз.

вртолијаж 1. вртача, великоудубљењеу земљи. —Нембјда пробдиш покре

онуј вртолију, мождаупаднеш у њу. 2. речни виру коме се врти вода. —За

бабу Стевку рекоше да се удавила у онуј вртолију код Бараницу.

вруштук м доручак. —За вруштук чу ви сварим по едно јајце и тој виe.
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вруштукуе несвр. доручкује. —Чедавруштукуемо окол девет сати,адотле

че да копамо.

вузне свр. (поред изнетих значења) утера, утера глатко, гурне. —Он га

псуе па му вели: „Мајће ти га вузнем”.

вужљав, -а, -о клизав, клизак. —Кbд падне поледица, тбге јако вужљаво

под нође.

вузав, -а, -о клизав, клизак. —Риба у воду дојде вузава под руће и не мож

јулбсно уватиш.

вузаљав, -a, -o, клизав, клизак. —Ђибаница напраена сbс повише маздбјде

вузаљава низ гушу, а кbде по посна, она некако гребе.

вузаљив, -а, -о клизав, клизак, упор. вузаљaв. —Вузаљиво подруће.

вузање с клизање, клизање на леду или снегу. —Имад им на вузање дако

знам да чеме бију кbд се врнем.

вуксаж курва, блудница, фукса. —Код вуксе идеш, чума те убила, а деца

ти боса оде.

вуксетина ж ауг и пеј. од вукса, курветина. —Па си се влачил с онуј

вуксетину, главу чути стрбшим.

вуни несвр. хуји, хучи, бруји, зуји. —Слушам озгор, од моју колибу, како

аута само вуну доле по друм. —Толко ме некво заглушило да ми само

вуни у уши.

вунsи несвр. в. вуни. —Целдбн вунsу аута подрум, прећид нема.

вућумача ж неискрена особа. —Кbд се најмалко надаш, вућумача ште

зафркне.

вуцкари несвр. в. вуцкара. —Детенце, несмо се погодили да едномbн

ВуЦКарИШ.

Г

гавеља се несвр. дави се и при томе се котрља. —Кучичи се гавељају, не

мож се трпy.

гавне свp. тркне, скокне. —Чуда гавнем часком до продавницу да донесем

пиво.

гbздbлbк м богатство, газдинлук. —Нечеш гbздbлbкbт да понесеш у

грббишта, ко што несу ни друђи.

газдее несвр. богати се, постаје газда. —Док друђи сиротеу, он газдее.

гамила се несвр. гомила се, множи се. —Само се гамила овде разни

железбр, однеси тој на бтпад, да ни не смита.
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гараган м црномањаста особа, Циганин. — Он је од онија гарагани код

Кадисћи крс, што воде мечће по вашари.

гарда и гарде ж направа за хватање риба исплетена, као асура, од танког

правог прућа или дебљих конопљиних стабљика. Ставља се савијена у

облику левка на подграђени брзак, тако да предњи део, (отвор левка)

лежи на подгради, а задњи свезани део на сохи. У току ноћи риба из

брзака заједно са водом уђе у гарду при чему вода пропадне а риба

остане на прућу и уколико се више праћака утолико више улази у реп

гарде. Ујутру власник покупи и рибу и гарду.

гачник мучкур за притезање гаћа или бревенека. —Гачник ми се пре

ћинул, че ми падну бревенеци.

пачошљакм зб. им. од гаче. —Не перем ти више гачошљак, ало една.

гаџање с гађање. —Угаџање с пушку никуј ми не равбн.

гвозје с гвожђе, железо. —Алексиће савијал гвозје у зуби.

главуран м особа велике главе, тврдоглава особа, не много паметна особа.

—Чуеш ли ти бре, главуране, кво се по сало прича од твоју жену?

гладначbк, -чка, -чко који је прилично гладан (о детету). —Гладначко ми

детенце јако сbгче баба да му даде да поеде.

гламња ж угарак, недогорело дрво које се још жари, в. главња. —Кbд

овчари бче да уплаше курјака, они бкају: „Гламња на курјака у дупе“.

гламчина ж 1. ауг, и пеј. од глама, каменито брдо. —Кbд прејдеш преко

онуј гламчину,тбгчешда стигнеш у Причовци. 2. ауг и пеј. од гламња,

велики угарак. —Запречи две-три гламчине да имамо бгањ за јутре.

глистаив, -а, -о који је цепидлака и врдалама, непоуздан. —У дупенце га

глистâиво, че ми падне и бн намен еданпут.

глобљеван, -а, -о који је глобљен, који је кажњаван новчано. —Глобљеван

е више пут за пуштање стоку по туџе њиве, ал се не мањуe.

глова ж глава. —Млого ме боли глова.

глодне свр. поједе што на брзину, поједе нешто мало. —Глодну неколко

залога колко да зbлbжем гладат.

гложbкм бот.дем. и хип. од глог, мали глог.

глбџе невр. (поред наведеног значења) малтретира, малтретирањем

исцрпљује. —Немој више да ме глбџеш, остај ме на мир.

глошање с гласање. —Цело сало било наглошање, сви морали.

глтнижабаж блебетало, блебетало које и физички подсећа на жабу. —Не

мог да слушам више туј глтнижабу.
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глувна ж пеј. наглува женска особа, недотупава женска особа. —Глувно,

глува ел не чуеш, ел се праиш на де не чуеш?

глчије императив од глчи, јасније, гласније. —Де малко глчије, слабо те

чуем.

глчка ж врева, разговор, ћаскање. —Такој у глчку ми се опитамо, куи смо,

што смо и одбкле смо.

глуми се несвр. разгранава се младо дрво при чему му се крошња згуш

њава и формира у виду лопте (глумте). —Посадимо едну вишњицу и

она лани едва преживе, а сbг почела бош убаво да се глуми.

гмацање с 1, гацање, гажење по блату. —Деца, та маните се од тој гмацање

по блатиштето, све чу ви побијем. 2. гажење некога или нечега. —Не

помага ни њега ни карање, ни бијење ни гмацање, он си работи како си

öн бче.

гмечен,-а,-огњечен. —Коминамуљана на муљачу, негмечена сbcгмечку.

гмечење с гњечење. —Прво дојде бербе, па гмечење, па тbroгакање.

гмура се несвр. гњура се, рони. —Кbд смо били деца ми смо се у Тимбк

купали и гмурали, па ни после очи црвени одвбду. —Млбго смо волели

да се гмурамо у јаз под ћуприју.

гмурне се свр. гњурне се, зарони. —Беше нећи Жела из Трговиште и кbд

смо се купали у Тимок, бн свако дете увати за шију и гмурне га с његу

вбду.

гњасање с 1. снажно ударање некога песницама или коленима, поготово

у слабине или у трбух. —Од онолко гњасање и вол би душу испуштил

а не ли човек. 2. халапљиво и прекомерно једење, ждерање. —Онија

аламање гледају само где има поубаво за гњасање па там иду.

гњáсне се свp. свом тежином се баци на нешто. —Кbддојде пијан, само се

гњáсне на бдара ја му после стурам панталоне и собувам га.

гњáснут, -a -o акнут, снажно ударен у стомак или у слабине, ударен о

земљу. —Душан се жали како е два-три пут гњаснут у онуј гужву у

слабине. —Најлонсhи џак плн сbс грбзјетиће гњаснуту подруму ћуше

и туј се расцепил.

гњезди несвр. прави гнездо. —Туј сваку годин славеј гњезди гњездалце.

говеџи, -а, -е говеђи. —Говеџе месо дојде доста жилаво за едење.

говеџинка ждем и хип. од говеџина. —Имам паре колко да купим малко

говеџинку да напраим варивце за децу.

говноедица ж особа која рекне па порекне, нестабилна и непоуздана

особа. —Ја сам знал да си ти говноéдица ал сам пак рачунал...

годињакм брав од године дана. —Имам за прбдаву два вепра годињака.
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гозјем гвожђе, железо. —Г6зје никад не било евтино, па не ни донбс.

гол -ā, -ö лако одевен, слабо одевен. —Што излазиш гола надвор, можда

oséбнеш на овија студ. —Стамена иде елис гола, прецве носи едну дреу

и едну бошчу која се веч расењила.

големство слажнавеличина, покондиреност. —Ињинотоголемство нече

млого да трае.

голoкaтрес, -та, -то који није домаћин, који је ванцага и олош. —Ти да се

мешаш сbс љуђе одред, а не сbcoнија голокатpeстини.

гољиштарче сдем и хип, одгољиштар, голуждравиптић. —Едногољиш

тарче испадло из гњездало и некво га поело.

горолесник м немиран дух, пустолов, нехајник, уз то јак и снажан. —Не

излази сама надвбр потавнин можте однесе онија горолесник.

готвење с готовљење јела, припремање јела. —Лbсно е за готвење, само

ако има квб.

готви несвр. кува јело. —Моја баба Милева јако е убаво готвила.

гочка прил. дем. од гоџа, прилично много. —Гочка си ми сипала у тањир,

не знам да л чу да мог да га поедем. —Гочка че да будемо на ручбк, ал

ваљда чеда има да се сви наеду.

граба несвр. хитро и много захвата. —Кbд си у љуђе, на светбц, ел на

свадбу, не грабај, него глед како друђи љуђе еду, па тека и ти.

грабња ж журба, хитња, рад на дохват, рад на брзину, рад у временској

оскудици. —Све квб чу да уработим, уработим на грабњу: на грабњу

коси, на грабњу превpчај, на грабњу збирај.

градинар м незвани гост на свадби, обично момак, који са осталим гради

нарима седи у дворишту или башти (градина) и тражи да им се изнесе

јело и пиће, у противном направиће неку пакост домаћину (упор. гра

динсhи).

градинсhи м (мн) в. градинар. —Тија градинсhи можда буду млого

незгодни, не само туј нбч него и јутре и зајутре. Тека причају да е у

Потркање едан газда, куји е женил сина, тел да и насамари видел

голему муку од њи. Узне бни закоље куче, опече га на режbњиуспраи

у подрум, где се секло печење, уз врата да га онија градинсhи виде и

лбсно украдну. Тека и буде. Украдну они опечено куче, али несу знали

да е куче и поеду га у градину. Газдата им дал још и вино. Али бн не

могбл млого да трпи а да им не каже кbкво су синочели, него им јутре

дbн рекне. Они си оћуту. Али кbд друго јутро у газдинијат бунар

насипан гас и плева. Од тој се бунар не могбл очисти, ел плева се

умаснила од онија гас и навачала се на камење и тека си седела и

смрдела. Бунар морал ел да се затрпye, ел да се разидуе и тека очисти,
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трејђо неимало. Затој сви гледају да на тија градинсhи угоде, ел да им

се ббр млого не загрбзе.

грађовина ж грађевина. —Летем работи на грађовине по Београд, а зиме

си добди дом.

грањуpина жауг. од грања. —Бешесе над пут надвила една грањуpина па

морамо да ју оцечемо да би прошли сbс сено.

грасне свр. сине, блесне, гране, огреје одједном (о сунцу). —До пладне

беше бблачно и пада ћиша, а поручђк грасну слнце и тичичи почеше

да поју.

грбавéе несвр. грбави се. —Кbд остарееш, почнеш да некадрееш и да

грбавееш, док се не сhинеш.

грбњицаж леђа, грбина. —Мен пуца грбњица одработу а ти се лелееш по

Паланку с курвбљине. —Пресекло ме некво преко грбњицу па нити мог

да се савијем нити да се успраим,

грваљање с котрљање оних који су се ухватили у коштац, котрљање

завађених кучића. —Трава у Горњу ливаду сва угажена, мора да е било

неко грваљање. -

грвељање св. грваљање. —Напривечер се деца разиграју и настане едно

грвељање, едва се смире.

гргурави несвр. прави наборе, прави таласе. —Мира на Нату гргурави

косу с некав колмаз, мисли да е тека поубава. -

гргурави се несвр. 1. прави наборе, прави таласе. —Пак узела колмаз да се

Гргурави. 2. лучно извија леђа кад се протеже или напада (о животињи,

првенствено мачки). —Маче кbд види збр од куче, одма почне да се

гргурави.

грдење с благо роктање свиње. —Сви поспали, све се примирило, само се

из кочину чуе ситно грдење, мбра свиња да се опрасила.

грдина ж градина, башта. —Напривечер д идеш да пољиеш грдину.

гребуљћа ж дем, и хип. од гребуља. —Миче да вилчимо сено а ти по нас

згрибај с гребуљћу. -

грешка ж (поред обичних значења) накратко прекинута бразда због

исклизнућа плуга, оплаза, оплазина, оплазак. —Млад орач, ал нема да

праи млого грешће.

грине (чешће у множини: грину) свр. одједном навали, одједном сви

навале, сви нападну, нагрну као мрави. —Кbд отворише границу, грину

народ преко оној поље и седну и с другу стран и зачас се измеша. — Ја

се свијам и трпим, ал кbд они сви у глас грину на мене, ја мора да се

успраим, ббш да им се не дадем.
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грбз м грозд. —Едон грбз грбзје и комотбклебитој ми е за ручбк.

гроздbкмдем. и хип. од гроз, мали грозд, гроздић. —Ела, сине, дати тетка

даде едbн гроздбк.

грозjенце с дем, и хип. од грозје. —Лозјето овуј годин понело убаво

грозjенце.

грбмнесвр. лупне, звекне, тандpкне. —Ел чути да грбмну некво натован?

—Грбмнуше прапорци, крену свадба.

грбмса несвр. ауг и пеј. од грома, лупа. —Жено, не грбмсајcbcтија судови

толко, главу ми проби.

громсање с ауг, и пеј. од громање, лупњава, тандpкање. —Чим почне

громсање сbc судови, знам колко е сати.

гртка несвр. дем, и хип. од грди, тихо и ситно грди (о свињи). —Нашата

свиња нема да скучи кbд чуе да е нбсим помије, него само гртка.

грчи се несвр. 1. цицијаши, шкртари. —Дава и грчи се, жал га за пару. 2.

устеже се, снебива се, стиди се. —Ми га канимо да еде, а бн се грчи.

грува несвр. 1. потмуло пуца, тутњи. —Целу нбч су грували топови од

Јаблен. 2. круни кукуруз: а) круни кукурузу нарочито зато исплетеном

кошу чије је дашчано дно избушено. Кукурузни клипови у кошу се

ударају маљевима а отпала зрна кроз оне рупе испадају на под; б) круни

кукруз на ручној круњачи фабричке израде. — Јутре че да грувамо

момурузу за у воденицу.

груваљћа ж круњача за кукуруз фабричке израде. —Груваљћу сам си дал

на Доброслова и сbг кbд требе јада грувам момурузу, ја немам с кво.

грувачка ж круњача за кукуруз фабричке израде. —Иди, сине, згрувај

неколко корена на грувачкуну, да има квб да врљим на пиличи.

губина ж труд за паљење ватре. —Мој деда не носил машину него само

кремен, губину и огњило.

гуведо с говедо. —Ти си, бре, едно гуведо, да знаеш.

гугутан м зоол. мужјак гугутке. —Гугутка и гугутан напраили гњездало

на наш тован.

гудење с 1. отетнуго, благо и дубокогрлено скичање свиње. —Из кочину

се чуе гудење. 2. брујање, хучање, хујање. —Од овој вашарско гудење,

не мож човек да спи.

гуди несвр. 1. бруји, хуји, хучи, зуји. —Гуди ми у главу ко да сам целу нбч

пијанчил. —Ел чуеш кbко гуди едbн ауто оздблуз друм? —У ратав по

целу ноч су гудели авиони, едни иду кbм Румунију, едни се отудврчају.

2. тихо, благо и дубокогрлено скичи свиња. —Прасено само гуди, нема

да скучи.
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гужви несвр. 1. гужва. —Нембј да гужвиш туј артију че ни требе да

запишемо нешто на њу. 2. отеже, одуговлачи, гњави. —Кbд требе негде

да идеш, ти немој млого да гужвиш, него се спремуј и отоди.

гужви се несвр. отеже, одуговлачи, гњави, мајесе. —Ајде, пооди, не гужви

се толко.

гумеpáблика ж гумарабика. —Гоџа пут несмб имали гумеpáблику, ал ми

смоу сами праилиодцрешњбвелсливов мед, од праскову не билдобар.

гунгур м чвор на дрвету настао дугогодишњим кресањем грана за лис

ник, упор. чунгур.

густочbк, -чка, -чко прилично густ, довољно густ. —Напраила сам густо

чbк скроб, ббш како ти волиш.

гуџурм зао дух, упор. гушул.

гушљак мауг, и пеј. од гуша. —Пак га заболел гушљакат.

Д

дбм дах, ваздух који живо биће удахне и издахне, душа. —Дb му смрди

давијарка ж она која прави давију, која потказује, која оптужује невиног.

—Тај давијаркаш ти напраидавију, па да си прав колко бч.

давначко прил. прилично одавно. —Тој било давначко, тој панте само

постари љуђе.

данбска идонбска прил данас. — Јучерка смо жели а данбскаче да свбзи

мо снопје.

дbнбске прил. данас. —Дbнбске се од ђаци у школу млого тражи.

дбне свр. 1. увуче ваздух и испусти га, дахне. —Толко е голема зима да не

мбждадбнеш. 2. одмори се, предахне. —Дестани душу дадбнемо.

датка ж дем, и хип. од дада, старија сестра. —Датће, датће, молим ти се

немој да ме бијеш, несбм ја казал сbс куга си синоч утавнин стовала.

дбшче несвр. дахће, дише ситно, дише убрзано. —Овце се на пладне

замркту и сâмодбшчу. —Дојде, дбшче и вели јурили га нећи да га бију.

девојжљак м 1. девојчурак, девојчица. —Она е још девојжљак, нече ју још

женимо. 2. зб. им. од девојha. —Девојжљак само пробди за на вашар.

девојчeнце с дем, и хип. од девојче, женско дете, девојчица. —Имају едно

девојчeнце и две мушкарчету.

девојчурљак м 1. девојчурак, девојчица. —Добрб чети е дор си још девој

чурљак, а кbд постанеш девбјћа, тбгче да буде по 6збиљно. 2. зб. им. од
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девојha (дем.). —Има девојчурљак колко бч, само нече да се жене за

сељаци, бче да су у варош па макбр и гладне биле.

дедичка м дем, и хип. од деда, дециа. —Едон дедичка сврча код наста се

малко бдгреја, па бтиде да крати пут кbм Дејановци.

делка несвр. дем. од дела, деље бритвом, ситно и овлаш деље бритвом.

—Чеда чува јаганци и делка си едбн прутбк.

делне свp. a) једномзадељете отсечемали ивер. —Свакодрвб коéрекнеш

да сечемо ти делни сbс сећирче, обележи га. б) мало задеље, задеље

колко треба. —Чепат мора још малко да делнеш ако бч да добро легне

и да држи, в) мало деље, деље неко време. —Делну дbнбс неколко

гредице, па чујутре још и ега и доделам до Божич.

детињак м. дечак, дечак који тек што није постао момак, В. детишњак.

—Тој су детињаци, још они несу зрели.

дечурлбк м дечја посла, детињарија Ес да е дечурлбк, ко што велиш, ал

можда буде и бпасно.

дибинаждубина. —Немој се купешуТимок,там имаголемедибине, мож

се удавбшеш.

дивја курвица ж бот. попонац, савлак Соmvolvulus arvensis L.

дивја ббринка ж бот. дивљи слез, ситни слез, коњска трава Маlva negleta

Wallr. - -

диза несвр. диза, диже. —Ако требе да диваш нешто тешко, добро да се

потпашеш сbc тканице ел сbсвојичћи опасач.

диsaлo с дрво којим се у воденицама пушта вода са ћерепа. —Кbд се зајази

доста вода, тbг узнемо дизала и пуштамо вбду низ буку.

длгачак, -чка, -чко прилично дугачак, дужи него обично. —Капутат ти

дојде малко длгачак, алче да помине.

длгобразес, -та, -то који је дугих образа. —Из њинo сaлб сви љуђе дојду

црни и длгорбразести. Тbкбв им сој.

длгошијес, -та, -то кји је дуге шије. — Исцибрил, па дошбл некав

длГОшијес.

длибина ждубина. —У онуј големуну длибину, причају, удавил се нећи

човек.

длшко прил. подуже, дуже него обично. —Сbг се носи длшко, прошла

мода на кратко.

добос доба. —Тај црква е још из римско добо.

дованут, -а, -о који је убран руком. —Овеј јаблне довануте, несу бsaм.
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довлачи несвр. вукући доноси. —Сваку вечер довлачи по едно дрво из

Орешак, да се греe. 2. доводи. —Довлачи некве девојhетуј, ал не знам да

л намерава да се жени.

довлче свр. 1. довуче. —Довлкоше га за краци. 2. доведе. —Едну вечер

довлче едно дев6јче и рече: „Овој ви снаa“.

довлче се свр. ауг и пеј. а) дође, дође непозван. -Eте тека, довлче се кbд че

да ручуемо и мае ме цело послепладне не зна дом да си отиде. б) дође,

дође у неко доба, дође кришом. —Довлче се дом пред зору.

доврља несвр. добацује (о предмету). —Он ми оздбл доврља ћеремиде, а

ја и горе редим по басћиe.

доврљасе несвр. добацује се, добацује седо неке даљине. —Дако е менечbк

бн се доврља до онбј дрвб онам.

доврљи свр. добаци. —Ел можда ми доврљишчукат, да не слазим?

доврљи се свр. добаци се. —Ако се мбж доврљиш до онија онамореј, чу

ти признам победу.

догавеља свр. једва дође, дође некако, дође шепајући. —Деда Микајло

догавеља некако до Лице, поседе малко па бтиде кbм Јаблен.

догавеља се свр. једва дође, дође некако, дође шепајући. —Волови се од

некво поплашише, кола се изврнуше, ја падо и јако се уби, едва се

догавеља до пут и туј ме најдоше.

додела свр. заврши дељање. —Да доделам овуј греду па чу га мањуем.

дожегаесвр. постане жега, постане врућина. —Овце да истераш да пасу

поладавину, а кbд дожегае да и отераш у Сакуљицу да се напију воду и

да пладњују под онија брес. —Кbд ми дожегае ја балдишем и не мог

ништада работим.

дожешчае свр. постане топло, постане вруће. —Некво ми дожешчало,

отворете малко вратата да се проладимо.

дбзам прил. до земље. —Баба Тодора се изграбавила дозам. —Жетвари,

жњете дозам!

дозем прил. в. дозам. —Исекал сву гору дозем.

докаран, -а, -о дотеран, довезен. —Још ни несу докарана дрва испланин.

докрајчаесвр. дође до краја нечега, дође до краја живота. —Добра ни беше

ћерушата, јако евачала зајци, али веч докрајчала.

долбкм дем и хип. од дол. —Доле у долбкbт најбоља трава расте.

домучнее свр. постане мука, смучи се. —Домучнело ми више да слушам

њојну вреву.
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доодење с долажење. —Њбјно е доодење мене вечем дојадило.

добка свр. дозове, гласним дозивањем дозове. —Пробај, ти имаш појак

глас, да га добкаш, бне горе у Тумбар, коси сено.

доприда несвр. довршава предење, преде последње остатке. —После три

недеље, еведbнбс, допридам влну. —Допридам друго вретено.

доработи свр. 1. доврши неки посао, заврши неки посао. —Питање е да л

мöгдbнбс да доработим овуј работу. 2. ради још мало да би испунио

радно време, да би испунио радни стаж. —Има да доработим још две

годин до целу пензију.

дорабочуе несвр. завршава рад, завршава посао. —Работа се никад не

дорабочуе.

дораз предл, осим. —Никуј друђи не бил, дораз ја.

дорем везн. дор, док. —Дорем стигнеш можда се забаиш.

дбри везн. дор, док. —Мора да пограбиш, елдбрити дојдеш они си мож

отиду.

досеча се несвр. досећа се. —Како ли се само досеча да онолко лбже.

досиса свр. посиса до краја, посиса колко му доста, заврши сисање. —Не

си дете досисало, мати му нема млеко, затој рове.

дострашнеесвр. постане страшно (некоме), уплаши се. —Дострашнееми

кbд га видим како се качи по онеј тополе. —Дострашнее ми само кbд се

сетим како смо могли да пострадамо на правде Бога.

дбтка ж дем, и хип. оддода, старија сестра. —Дотhе, моја мила, дотhе, што

си се, мори, оженила у долеко сало? |-

дотресе се свр. дослепута се, дође непожељан, дође непозван, дође изне

нада. —Онај се сагубина пак дотресла, да ми е да знаем кв5 cбг бче.

—Овбј се куче доресе однекле и туј сибста. —Кbд се жениш, четвори

бчи да отвараш да ти се нека сагубима у кућу не дотресе.

дотруса свр. отресеоно што јеостало неотрешено, отреседо краја. —Јутре

чу да дотрусам сливе и с њи завршавам.

доцепен, -а, -о доцепан, потпуно поцепан. —Овај дреа доцепена до ич.

доцепи се свр. доцепа се, поцепа се до краја. —Четикупимо нови опбнци

кbд ти се доцепетија.

дочем везн. док, пошто. —Дочем ја несбм туј више потребан, јачу да си

Идем.

драсне свр. (поред изнетих значења) утекне, завуче се. —Кbд га при

јурише ћерови, зајакат драсну у едну дувку.
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дрдње несвр. прича без престанка, прича да би причао иако га нико не

слуша, прекорева, закера. —Ма пушти ју нек си дрдње, куј ју шиша.

—Нечу тој да работим да ми после не дрдњу.

дрéа ж в. дреја. —На овуј зиму чети требе бш една дреa.

дреждина ж пихтијаста маса. —КодТурци смо купували сурџук ко дреж

дину.

дрéицаж дем, и хип. од дреа. —Дреицете ес да су ти нове, ал се види да су

од прбс материјал.

дрeмча монај коме се стално дрема, дремало. —Тога дрeмчу немој да

узимаш у надницу, тражи си другуга човека.

дренинка ждрењина, дренов плод. —Од дренинће се праи добра рећиa.

дрешле сдем и хип. од дрешка. —Дрешлето му емокрачало, ем сцепено.

дрнкање с 1. тандpкање, чегртање. —Целу нбч иде дрнкање кола под

пенџер, не мож човек ни да спи. 2. прекоревање, звоцање. —Главу ми

пробињбјно дрнкање. -

дрóбено прил. мешано, и добро и лоше. —„Како си“? „Дрббено„.

дрббење с (поред изнетог значења) дробљење. —Тај машина служи за

дрббење камење, а зове се дрббилица.

дрсне свр. нагло зграби зубима с циљем да откине (о псу), нагло и кратко

али јако уштине. —Они казују да њиното куче не апе, ал ме оно пак

дрсну за ногавицу. -Прикрадне се, прикрадне и дрсне девојhу за сиску.

дpтачак, -чка, -чко прилично стар, доста стар. —Дртачакси е Тоза, дако се

онак чини.

дук м дух. —Дукли е, жена ли е, само видим некво бело у сред нбч иде.

Дунов мрека Дунав. —Да уpипи у бел Дунов.

дупне свр. удари, лупне, падне са висине уз потмули звук, в. тупне. —Да

те дупнем по грбину? —Дупну некво од тован.

душаж (поред обичногзначења). 1. дах. —Душа му смрди. —Кbдмедбне,

онб му душа топла, сигурно има ватру. 2. онај који је душеван. —Кујне

вбликуче, куј не воли маче, не душа, па и ја њега не волим.

Ђ

ђаволит, -а, -о ђаволаст, враголаст. —Светлана не глупа, ал не ни ђа

волита, да ти душу еде.

ђега несвр. удара неког снажно у слабине, удара некога или нешто о

земљу. —Ђега га да га убије, не другако. —Они не истоварују џакови
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онак како требе, него и ђегају бsaм, па се едни провале, едни се искуж

љају, да Бог сачува.

ђега се несвр. више пута узастопно свом тежином тела баца се на нешто.

—Не ђегај се потија кревет, ем чега строшиш, емче се убијеш.

ђегне свр. (поред изнетог значења) акне некога у слабину или удари о

земљу. —Ђегну га та му душу затаи.

ђегне се свp. свом тежином тела баци се на нешто. —Тека вечером дојде

пијан из кавану и ђегне се на бдар са све чизме.

ђибаничар монај који воли гибаницу.

ђóтуре прил. све заједно, свескупа (без појединачногбојања илимерења),

ђутуре. —Продал сам краву ђбтуре, за двеста банће.

ђотурице прил. в. Ђотуре. —Погодимо се за сенбто ђотурице — триста

банће. |-

ђувезан, -зна, -зно ружичасто-љубичаст.

ђувезникав, -а, -о благо ружичасто-љубичаст.

Е

е речца за показивање, ено. —Е га там где лежи мртав пијан, свраће му

мöзак попиле.

Евреин м Јеврејин, Јевреј. —Ама, бре, Милане, ти си прави Евреин.

Еврејка ж Јеврејка.

Еврејче с дете Јеврејина и Јеврејке, Јеврејче.

евтика ж бол. туберкулоза, јектика. —Там долеко било, Стојан добил

евтику.

егуља ж зоол. речна и морска риба која има тело слично змији, јегуља

Anaguilla vulgaris. —Пред Свети Николу се продавале живе егуље у

корита пред дућани.

еданаес бр. једанаест. —Летос сам пасал еданаес брави бвце и три козе.

еданаесет бр. једанаест. —Рекалче да дојде у еданаесет сати.

еданаести, -а, -о једанаести. —Из еданаести пут положил за фићу.

еданаестица ж1. бројка којом се обележава број једанаест. —На томболу

еданаестица најчесто добива. 2. оно што је обележено бројем једанаест.

—Töга чиновника можда најдеш у еданаестицу, ако етам.

единаесе бр. једанаест. —Ето прошло вечединаеседбна.

единаесет бр. једанаест. —Чувам мое единаесет и његове три, та че

тринаесет бвце.
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единаеести, -а, -о једанаести. —Кbд че да рбди единаестото дете, она се

разболе и едва преживе.

единаестица ж 1. бројка којом се обележава број једанаест. —Кbд год се

кладим на единаестицу, ја изгубим, 2. оно што је обележено бројем

једанаест. —Њина еркива е у единаестицу.

ектика ж бол. туберкулоза, јектика. —Од ектику одавна не имало лек.

ел узев, скраћени облик одела. —Ел овам да ти нешто кажем.

елáкм 1. јелова шума, јелак. —Причало сепред овијарат даче у онија елак

на Евик да се праи краљев двор. 2. грађа одјеловог дрвета. —На новуту

кућу крбв су праили од елак.

ељакмв. елак. —Ошли ђаци с учитеља у Делбарију да саде ељак. —Пошто

ти е овија овде истоваренијавељак?

ентиљерац м артиљерац. —Ентиљерци су одавна носили подлђи ба

јонети него пешадинци.

ентиљерија жартиљерија. —Мој Милоја е служил у ентиљерију.

енџелиржинжењер. —Доодили нећи енџелирида испитују имали злато

по потоциви.

ерђелаж место за одгајивање коња, ергела. —Па знам, чул сам, Љубичево

е голема ерђела.

epкива ж архива. —Прво мбра да га носиш у еркиву да ти га заведу.

Ерменин м Јерменин. —У Књажевац су неколко Ерменина имали ду

ћање, а најчуене бил Бедрос Каворкијан.

Ерменка ж Јерменка.

Ерменче с дете Јерменина и Јерменке, Јерменче. —Дако е Микајло Ке

воркијан бил Ерменче, ми несмб праили никву разлику.

етрвица ж дем. од етрва. —Етрвице, етрвице, Бог дате убије, па дати уста

ишчепи.

ецање с јецање. —Доле из поток се чуе некво ецање, мора да е Благоја па

бил пијан па избили најурил Томанију.

ецка несвр. 1. муца, замуцкује, лагано замуцкује. —Ецка кbд вреви. 2.

лагано јеца, јеца на крају плача. —Ене ју још по малко ецка.

ечање сјечање. —Чуем некво ечање и кbд погледам, видим Ружа падла од

тован и сва се убила.

Ж

жабино ткање с бот, водена биљка која се јавља лети за јаких врућина по

барама и нежног је вунастог облика зелене боје.
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жабица ж бот. ледено цвеће, леденик, ледена трава, леденица Мesembr

yanthemum crystallium L.

жабичка ж дем од хип. од жаба, жабица. — Една жабичка sапну у воду.

жђз ономатоп. за снажан ударац. —А ја жбз, пажбз, па жбз, доргане уби.

жbзb несвр. 1. снажно удара некога или нешто тако да се чују потмули

ударци. —ЖЂзb га колко год може, мислим да бче да га убије, идете га

одбранете. 2. једе много, једе превише. —Жбзbм леб и сланину.

жbЗбње с 1. снажно ударање, ударање у слабине. —Одеданпут наста неко

жbзбње и псување. 2. прекомерно једење, ждерање. —Били смо код

Тимилију на светбц на жb3bње.

жалеање с жаљење, жаљење за неким, ношење црнине за неким. —Њöјно

жалеање, колко че да трае, четерес дбна и готово.

жbцка несвр. боцка, пробада. —Завлкал ми се бcaљ под кошуљу па ме

жбцка. —Још ме помалко раната жбцка, ал не ко напред.

жbцне свр. боцне, прободе оштро али кратко. —По нећи пут ме некво

жбцне у колено, мора да е на време. —Кbд му некво рекнеш, ко да га

жбцнеш у око, бдма рипа.

жвака несвр. 1. жваће, једе. —Не жвакај оној што не за едење. 2. говори

којешта, оговара. —Квб си ти, мори, жвакала од мен по сало?

жванћало с блебетало, брљивац. —Гроза ме да сретнем тој жванћало, ел

кbд почне, не зна да се устаи.

ждимкање с. 1, цеђење рубља стискањем. —Да перем не ми тешко,

ждимкање ми досадно. 2. сpкање сржи из костију. —Његово ждимкање

ми иде на живци.

ждребе с (поред обичног значења) жреб, ждреб. —Кbд се делимо, има се

делимо сbc ждребетију.

ждрљи несвр. цмиздри, плаче. —Не ждрљ, ждрљчo.

ждрбка несвр. пије крупним, гласним гутљајима. —Мати си казувала на

дете, да пије љуцћи, а не да ждрока ко вбл.

жењење с жендиба, удадба. —Жењење и ражњување су бзбиљне работе.

жењет, -а, -о који је жењен. —Два пут до сbгжењет, а жену нема.

живее несвр. живи. —Деда Гоца е живеал у турско време.

живне свр. поживи. Кbд би старцат могбл да живне дор не оженимо

унукатога, а после како Бог рекне. 2. проживи лагодно. —Када личе да

дојде време да и ја живнем малко? 3. живахне, освежи се. —Како се

стопли времево, момурузе малко живнуше.
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жимне свр. поживи. —Могблсиежимнејош неку годин, Богда му душу

прости.

житка жредак малтер од ситног песка који се наноси као последњи слој

при малтерисању. —„Дете, житку, маму ти детињу", биа мајстор по

простака.

Жлнчањем 1. становници села Жлна код Књажевца. 2. плех музика из

села Жлна, својевремено најчувенија у књажевачком крају. —На њину

свадбу свирили Жлнчање.

жлта рада ж бот, маслачак (у цвету) Taraхасum officinale Web.

жлтњикав, -а, -о који је по мало жут, жућкаст. —Ретко и жлтњикаво,

грбзно.

жмурав,-а,-о који је увек полузатворених очију, који је крмељивихочију.

—Тија журавијат, бн је бпасан, од његда се вардиш.

жмуравштина ж особа која гледа полуотворених очију, лена стално пос

пана особа. —Онај његова журавштина не води рачун ни од његни од

кућу, а овам би нешто помладо заломила.

жмурна жона која гледа полуотворених очију, која има повучен поглед,

лена особа, стално поспана особа. —Овам се види жмурна, а онам лом

праи.

жмурчам онај који гледа полуотворених очију, који има повучен поглед,

који гледа у земљу, недотупав, глуп. —Код оногажмурчу пробдевозови

како бч.

жуборе и жуборе несвр. полугласно и благо разговарају. —Кbд улезо, они

си у едно ћуше жуборе и не запазише ме.

З

забокњуе се несвр. има тешкоћа у говору, застаје у говору, стаје му мисао

утоку говора, муца. — Онкbдсеустресе однекво,бндојдепасе забокњуe

у вреву, малко попосле све си како требе. 2. збуњује се у послу, не иде

му посао како треба. —Дојде мутека па се забакњуе, не знакво работи.

3. не функционише нека направа како треба, заглављује се. —Овај се

брава ретко забокњуе, ал кbд се заббкне, тбг бкамо мајстора да ју

попраља.

забараен, -а, -о који је заборављен. —Туј закачен, туј забараен.

забораен, -а, -о заборављен. —Тбј што некад било помеџу њи, тој одавна

забораено.

забиглбше се свр. занесе се у неки ситан и неважан посао да изгуби појам
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овремену. —Забиглбшесеyонија Сановник, целдбнгапретура, изсобу

не излази. —Забиглбше се у онија расадници и свиње забораида напби.

заблска свр. забије, набије. —Прббај да заблскаш тија клин у овија дувар.

заблска се свр. 1. занесе се у неки посао и заборави на време. —Заблскал

сам се у онеј трмће и несбм ни осетил да е почело да се ставина. 2.

заљуби се страсно. —Заблскал се у Најду, ко пинтер у дугу.

забовари свр. заборави. —Пбјдем за нешто и забоварим за квб сам пошла.

забраен, -а, -о који је заборављен. —Забраено му право име, сви га биају

Сурка.

забраџување с стављање марамена главу, забрађивање. —Бре, муже, требе

ми марама за забраџување, требу ми опбнци за обување, требу ми дреe

За премуњување, а ти ништа.

забраџуе несвр. 1. ставља мараму на главу, забрађује. —Марија Севдина е

све младеневесте у салб премењувала и забраџувала. 2. вара у послу,

продаје исту робу по различитој цени према томе како процени муште

рију. —Еднога забрадиш сbс сто банће, другуга сbс двеста, некуга и сbc

повише, вашаре тој, куи-куга.

забраџуе се несвр. ставља мараму на главу, забрађује се. —Сваћи дбн се

забраџуе у другу мараму.

забутан, -а, -о који је нагуран. —На попатога из Плужину беше забутана

глава у накладен шпорет. Тека га нашли умбренога.

забутуе несвр. 1. погурава, загурава. —Ауто му се нече пали, па свакојутро

мбрада га забутује да би се упалил. 2. угурава, утерује силом. —Забутуе

га чврсто.

заванут, -а, -о захваћен. —Ел завaнута тазе вода? —Овуј стран убил града

овај остала не завaнута.

завачан, -а, -о захватан. —Ако е сено завачано (од ћишу), стока га силом

еде.

завачање с захватање. —Böду за завачање имамо код колибу, бдма туј, јако

ни згодно, а за стоку на поток, доле.

завее свр. завеје. —Пази да те негде не завее снег.

завеџен,-а, -о који је заведен. —Завеџена деца, она несу сама знала тој да

уработе.

завика свр. почне безгласно да плаче. —Толко ми нећи пут, снажалеe дa

ми дбјде да завикам, а и завикам си.

завика се свр. безгласно се заплаче. —Од малко се завика.
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завирчичммали вир, вирчић, вирчићу којисе једванакупило нешто воде.

—У Балтину ливаду, под онуј врбу има два-три завирчича.

завлаче свр. завуче, увуче. —Ел можда завлечеш руку у овија шупљар да

извадиш јајца?

завлече се свр. завуче се, увуче се. —Завлече се у неко ћуше и целдбн тека

преседи.

завлче се свр. завуче се. —Пази да се пилето не завлче меџу греде.

заврањм клин којиспајајарам и процеп наволовским колима. —Ербмтуј,

а заврањат га нема.

завратосан, -а, -о који је снажно ударен поврату. —Оди како завратосан.

заврви свр. крене, крене мноштво један за другим. —Од рану збру народ

заврви у Паланку на вашар.

заврже свр. (поред обичног значења) заметне плод (о биљци). —Тикве

цbвту а нече да завржу.

заврже се свр. завеже се, свеже се. —Кbд се овија најлонсhи конопци

завржу, тешко се развразе.

заврњаж клин који спаја две струке руде на воловским саоницама и који

спаја јарам за ту руду.

заврта несвр. 1. заврће. —Онсамо заврта шрафови, ништа другонеработи

увабрику. 2. почиње да врти, само мало заврти. —Завртам овуј дувку веч

пола сат и не мог дају провpтим, нећи тврд материјал. 3. лагано враћа

овцеданеидуу штету, прибирајући иху гомилу, причему сеонелагано

крећу укруг. —Завртај бвце од кbм онуј детелину. —Завртај бвце полбк

по онуј обложину, док се не стбвни. 4. ветар прави ковитлац носећи

шушљак и лишће. —За вејање требе ветар да дува од едну стран, а не да

заврта.

заврта се несвр. често се враћа, полази па се враћа. —Квб се толко заврташ,

ајдепооди вечеданпут. —Завртам се затој што увек нештозабораим кbд

пöјдем. 2. почиње да се врти. —Тешко се заврта овија точак, ал код се

заврти, после га не мож устаиш. 3. зашрафљује се, заврће се. —На овој

шише се овија затварач више не заврта, него си га тиће онак турамо. 4.

задржава се, остаје. —Код Мирбслова се пара не заврта.

- завутен, -а, -о који је добро увијен, добро умотан, зашушкан. —Деца су

добро завутена, има да спу којаганци.

заглавица ж главица, чука, заобљен врх брда. —Иза онуј заглавицу после

дојде равниште.

загњезди се свр. 1. намести се на неком положају и ту остане. —Сава се
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загњездил у „Леду” и туј дочекал пензију. 2. седне и добро се намести

између неких ствари. —Седитуј и загњезди се некако измеџу теј врече,

а јачу да водим волови.

загњетен, -а, -о који је загуран, завучен, угуран. —Парете најдоше

загњетене над черчиво.

загорчуе несвр. загорчава, чини горким. —Што ми живот загорчуеш, што

се не лекнеш од мен?

заграден, -а, -о који је заграђен, ограђен. —Авлија ни заградена од све

стране.

заграџување с заграђивање, ограђивање. —Толко мое заграџување и

кокошће пак излазе негде.

загревуе несвр. загрева. —Спи уз мента ме загревуe.

загревуе се несвр. загрева се. —Колко год да кладеш бгањ, овај се соба не

загревуe. - -

загревување с загревање. —Преди утакмицу играчи прво имају загре

вување.

загриба несвр. захвата кашиком или чим другим неку течну, житку или

зрнасту масу. —Загрибајсплну ложицу. —Кbдсипуемо комину у бочву,

ми загрибамо с лонац. -

загроза ж особа која се својим неумесним речима или неумесним пона

шањем згади осталима. —Љуђе се склањају од туј загрозу.

задaвeн, -а, -о који је задављен. —Прича се да е Гоца, ајдук на крај задавен

cbc сиџимку.

задељуе несвр. 1. почиње да деље, почиње да зарезује. —Почелда задељуe

греде и манули, а сећира се туј остала. —Задељуе у рабуж. 2. овлашним

ударцем секире скида мало коре са дрвета ради обележавања. —За

дељуем само горуње кући че да сечемо за греде.

задија се свр. почне убрзано да дише, задише се. -Дор излезнем из сало,

у Дел ја се јако задијам, па после само издивуем.

задремћуе несвр. задремава, дрема. —Седалус кубе па почел још пред

вечеру да задремћуe.

задужи свр. угуши, удави. —Големијан ореј задушил сливуну.

зађине свр. погине, загине. -Зађинул ми муж у овија sадњи рат.

зажbгли свр. упрегне вола и стави жаглу у јарам. —Ел си добро зажаглил

левотога вола, нешто ми сумљиво.

зажh:љуе несвр. новито је у

““,“ ,“,“ &*****: „ „“, ““,“? “, ““ *“; žiro . . .

шава упрајзи“. — A šaЗИ

# зрака ставља хатлу и ти: је завр

*.

23. јан, десната жртна крива.
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заждрељавее свр. постане крмељивих, водњикавих очију. —Зажрљавел од

пијанлбк и од неспање. —Необритвен, заждрљавел, руће му се тресу и

иска рећиу.

зажиња несвр. почиње жети. —Томбн ми зажињамо онуј њиву на Друм

онб поче да рбси ћиша.

зажлтее свр. зажути, почне да жути. —Крушћејош не беоше ни зажлтеле

а мангупи и обрали.

зажмава несвр. почиње да жмури, заспава. —Само што сам почела да

зажмавам оно трбпнуше врата и ја се разбуди. —Не знам кво ми е, не

зажмавам целу нбч. -

заsвери се свр. уплаши се и остане у сталном страху. —Зásвери се дете и

не сме да улезне у шталу ни за милога Бога, ел булча га едонпут малко

притисал уз дувар.

заsида свр. зазида. —Решилсам да заsидам овај врата, пада отворим друга,

на онуј стран.

заsидан, -а, -о који је зазидан. —Утемељ заsидана овнова глава, по ббичај.

заsидуе несвр. зазиђује. —На недомбтрену децу sидари заsидују сењћу у

темељ и таква деца после умру.

заида несвр. 1. почиње да једе, начне нешто да једе. —Кbд поче да заидам

јаблку, зуб ме јако заболе. 2. заједа, задиркује, започиње кавгу. —Рекал

сам ти гоџа пут да ме не заидаш, ел члбше да се спроведеш.

заида се несвр. 1. заједа се, задиркује се, заподева кавгу. —Млöго би ти

боље било да се не заидаш сbс свакуга, ел чети нећи од тија љуђе мож

јутре затребу. 2. заглављује се (о некој справи). —Овај се брава често

заида, ел ју опраљај, ел купуј нову.

зајде свр. 1. зађе (о сунцу). —Још куј час паче слнце да зајде. —Деда га ми

најдемо док не зајде слнце, а после од тој нема ништа. 2. уђе. —Кbд

зајдемо у алогу, убаво че се одмбримо у ладавину. 3. заиђе, заобиђе.

—Пази да ти не зајде иза грбину. 4. добије много нечега на лак начин и

одмах заборави како је то стекао. —Ете тека, нека будала најде па зајде.

зајем м зајам. —Не работим код њег за паре, врчам му зајем.

закавче свр. 1. почне да лаје, залаје. —Чим наш Рашко закавче на капију,

ми знамо да нећи иде. 2. почне нешто да захтева и то тако учестано и

упорно да се ономе од кога се то тражи чини да овај што тражи у ствари

лаје. —Кbд те тој створење закáвче за нешто, мбра га добије ел никако.

закара свр. сатера, утера. —Деда гледамо некако да лисицуту закарамо у
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онуј склопчину, там чеју полбсно убијемо. 2. почне да кара, да грди.

—Закара га још од капију и кара га до вечеру.

закара се свр. почне да се кара, почне да грди, почне да се свађа. — Савета

се закара сbс њојногаЛису још јутром и карају се целдбн,

заквали свр. захвали. —уместо да му заквали, бн поче да се кара по њег.

заквали се свр. захвали се. —Заквали се, сине, начичу што ти дал бонбоне.

заквалноссзахвалност. —Требалобидаосечашзaквалносза моју доброту.

закваљуе несвр. захваљује. —Млбго закваљуемо што сте ни тој учинили.

закваљуе се несвр. захваљује се. —Клања се, закваљува се, клања се, заква

љува се, да мен веч досраме од туј измотацију.

заклади свр. захлади, постане хладније. —Свиње се кољу еј натам, кbд

малко заклади.

закладнее свр. захлади, постане хладније. —Одбцутра некво закладнело.

заклаџување с подлагање ватре, ложење ватре. —Ако не запречеш добро

жар, јутре ти не ђине ново заклаџување.

закљевушти свр. пође убрзано шепајући. —Кbд га јурнуше пандури, бн

закљевушти уз Орешак, не можздрав да га стигне.

закбди несвр. заходи, залази (о сунцу). —Кbд је јака жега, јаганци да

испуштиш кbд слнце почне да закбди.

закомлца свр. 1. одједном почне да муца, замуца, почне да говори нераз

говетно. —Кbд се збуни, ел кbд се уплаши, бн закомлца у вреву. 2. падне

у ропац. —Одеданпут закомлца, закомлца, преврну бчи и умири се.

закопа се свр. (поред обичних значења) занесе се у копање, занесе се

копајући. —Томбн се бео закопала, оно ударићиша и ја мора датражим

сушину.

закртица ж закерало, зановатало, онај који стално придикује. —Кво мож

даработи едназакртица негодазакртуе. —Тејзакртице требечовекузам

да натера.

закртувањесзакерање, зановатање, придиковање. —Њбјномизакртување

довде дошлб.

зbлбснут, -а, -о који је занешен, ударен, шашнут. —Ти си изгледа ми

малко зbлбснут, кbд тека вревиш.

залеје свр, залаје, почне да лаје. —У сред нбч залејаше кучичи по кур

јакāтога.

залети свр. 1, страно тело уђе у душник (мрвица, кап воде и сл.) и изазове

кашаљ. —Залетела ми трошинка и не мог ју искашљем. —Док сдеш,
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нембј да вревиш да ти не залети. 2. да почетну брзину, забрзи. —Прво

санће добро да залетиш па тbГ да седнеш на њи, да видиш колко че

долеко д иду.

залужен,-а,-о којијеумазан, испрљан нечим житким (блато, балега и сл.).

—Неч ваљда сbс залужену подупину д идеш на оро. —Он стално тера

залужени волбви, никад и не истимари.

залура свр. 1. залута, изгуби се, дене се. —Кудели е залурала старчуљи

нана, одавна га нема. 2. почне да лута, крене у скитњу. —Залурамотека

напривечер и целу нбч лурамо по сокаци.

залура се свр. крене у скитњу, кренеу неодређеном правцу. —Залура се ко

глуво куче.
--

заљутен,-а,-о укоме једостаљуте паприке. —Варивбвоти добрезаљутено.

замерито прил. за замерање, за замерити. —Њему не замерито што тека

работи, ел бн човек не дочува и не довиџуе. —Надете не замерито што

се умоча у кревет, ал кbд поодрасте, тбг несме више.

замета несвр. (поред изнетог значења) заноси у ходу, шепа скоро непри

метно. —Замета малко с леву ногу.

заметање с 1. подизање и стављањетерета нараме. —Кодзаметање кошеви

чети требе нећи помага, неч да мож сам. 2. лагано шепање у ходу. —Не

примечуе се млого његовото заметање.

замлзе свр. 1. почне да музе. —Од оној телиште не мог да замлзем краву,

мбра да почнем да га врзуем. 2. опчини некога, занесе некога, стави

некога под свој утицај. —Која лите, бре, Сретене, тој толко замлзла да

не смеш сbс друђе девојће ни да провревиш?

замлзен,-а, -о који је заведен, опчињен, занешен, који је пао под јак туђи

утицај. —Ти си, брајко мој, замлзен, само не знам куи те замј зе.

замбча свр. 2. запиша. —Куче замоча сваку бандеру и сваћи камен покре

куи прбјде. 2. дигне руке од нечега, батали посао, прекине односе са

неким. —Море, замочај тој и гле си работу.

замочуенесвр. 1. запишава. —Незамочуј шатор у кућспиш, мождасмрди,

али га боље сам замочај него друђи да га замочују. 2. диже руке од

нечега, оставља посао, прекида односе са неким. — Имашегоша приете

љи и познаници, али како се подвати сbс онуј курву, бн поче да и

замочуе.

замржњување с замрзавање. —Ако дојде до замржњување плату, лоше чеe.

замркти се свр. овца почне да пландује. —Да пазиш да ти се овце не

замркту рано.
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занеaт м занат. —Дал си сина на тишљеpcђи занеат.

заока свр. почне да виче, почне гласно да дозива. —Овија овам, наши

комшије ће заокују ко залувави, мислиш це избију. —Забкај га, па ако

чуе, чуе, ако не чуе, ником ништа.

запантен, -а, -о који је запамћен, остао у сећању. —Виден не запантен по

добрб. -

запарен, -a, -o 1. врелом водом и рујем поливен ради дезинфекције. —Сва

су бурета запарена и блрана, само чекају да се у њи сипе вино. 2.

превише врелом водом преливен причему се појавио негативан ефекат.

—Запарено прасето, затој се нече шури.

запари свр. 1. у опрану бурад налије врелу воду и руј, ради дезинфекције.

—Ел си запарил ббчву, ел неси? 2. превише врелом водом прелије

| нешто при чему добије негативан ефекат. —Пазите да не запарите

свињуту, ел нечете да можете да ју оскубете.

заперчинбше свр. врх ексера, који је прошао кроз материјал који се заку

цава, савије и ударцима забије натраг и даску. —Ако бч да ти се тој не

расковуе, иксерити мбра да заперчинбшеш.

запина несвр. (поред изнетог значења) много ради да би стекао. —У туј

кућу само бн запина, друђи, клај-клај.

запина се несвр. запиње се, напреже се. —Кbд га удара, бн се запина. 2.

закључава се. —Запинамо се сваку вечер, стра ни од ајдуци и од овија

што ништа не работе и бче убаво да живе. 3. упиње се да нешто докаже,

жустро се залаже за нешто. —Де, не запинај се толко, можда испадне

наопако на где цеденеш после.

запинање и запињање с закључавање врата. —Запинање лапова нече да

заустаи, ел бн ако е решил, бн може и врата да потроши.

запљеска свр. убије киша (орање), набије. —Само што поорамо, паде

ћиша и запљеска орањето. —Само што посади градину, паде ћиша и

запљескају.

запљескуе се несвр. говори којешта, говори будалаштине. —Ајде буди

бзбиљан, нембј да се запљескуеш.

запљижди свр. замаје, узме памет за тренутак, залуди. —Запљижди ни

неквоте си не пресекомо синбч вечерњачу, него ју мора сечемо донбс

на Свети Јован.

заповецуе несвр. заповеда, наређује. —Неч ти намен да заповецуеш, ш те

остаим са све децу и ц идем код матер.

“, ““
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заподлгоприл. задуже, задуже време. —Дамизајмиш паре,ализа подлго.

запобди свр. почне да полази ал Никако да пође, одуговлачи са поласком,

полази али споро. —Дунавка си запобди еј, има слнце још едбностбн

да зајде, а отиде си утавнин. —Гости си запобде још у десет сати, а

растуре се у први петли. -

запопен, -а, -о који је уведен у свештенички чин, који је постао поп.

—Запопен и бн кbд и поп Милија.

запофичи свр. завитла, баци. —Кувар ми сипуе нећи чорбуљак у порцију,

а јају запофичим у ливаду.

запре се свр. заустави се. —Кола се сама запрше у едон брег, а томбн

помисле бдоше до ђавола.

запребди свр. 1. почне да прелази. — Војска запребди Тимок ујутру и до

напривечерјош пребди. 2. прекипи лонац пасадржина почне да излази.

—Томбнјáуспавуемдете, оногрнеуогњиштезапребди,дижесетуpло,

ја трч да га измбкнем, оно ми дете у руће, ја остаљај дете, оно ми

васуљат испреоди.

заприда свр. почиње да преде. —Запридам вретено ал га не мог запредем,

одебелели ми прсти од копање и плевење.

заревуе несвр. 1. закопава, затрпава. —Заревују цркнутога вола. 2. загpће

кукуруз. —Јутре че да заревуемо у Свраћину мртвин.

зарежуе несвр. стављарезу наврата. —Сваку вечер зарежуем горњу капију

да не улезне нешто да и не поеде кокошће.

зарези свp. стави резу на врата. —Још само да зарезим врата и бдма

побдим.

заржуе несвр. режи по некад, режи по мало. —Кучето нече да апе, ал си

заржуe.

заринут, -а, -о који је закопан, затрпан. —Стрељани и заринути у едну

дувку, како стока.

заровување с. 1 заплакивање, наплакивање. —Њбјно заровување не узимај

бзбиљно. 2. стављање у ровницу, у трап. —За заровување шаргарепу

требе ти песbк.

засвоји свр. присвоји. —Дал сам му мистрију да се послуша ко човек, а бн

ју засвоил и не врча мију.

заруча несвр. поручује, позива. —Заруча ми да идем до њег.

засвиткавее свр. засијају му очи (од суза или од пића). —Чим га видиш да

е засвиткавел, да знаеш да е добре пинул.
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заседенћуесвр. почне да седенћуe (в). —Одкbд заседенћуемо па до Божич

и напредем и изачем.

заседенћуе се 1. почну се правити прела. —Засeдeнћуе се од Прображење,

па се седенћуе све до Божич, после не толко. 2. занесе се увече у ручни

рад и изгуби појам о времену. —Синбч сам се заседенћувала и седен

ћувала сам до друђи петли.

заскрца свр. 1. зашкрипи, почне шкрипати. —У собу улазим полбк, на

прсти, оно патос заскрца, жена се разбуди и настане расправа. —Кbд

заскрца кревет, ти знаеш кво работе. 2. почне да закера, да прекорева.

—А нешто погрешим она бдма заскрца искрца ми кујзнâе колко.

засома свр. 1. стока почне да пасе крупним захватима (нарочито предвече

и кад је трава крупна). —Булка засбма детелину чим улезне у њу. 2.

почне облапорно да једе, почне да једе као да је побегао из глада, једе

брзо крупнезалогаје. —Јошсви несу седли, бн засома, живсраммеизде,

алмати си га не учила. 3. хвата крупним захватима при неком пољском

послу. —Совија Милојкова кbд засбма у жетву, рукбљће само падају и

никуј не можда ју стигне.

засбма се свр. 1. почне да пасе крупним захватима. —Рујка се беше за

сомала у детелину, увати ме стра да не препасе. 2. почне облапорно да

једе, почне да једе као да је из глада побегао, почне да једе брзо крупне

залогаје. —Засбма се ко свиња. 3. занесе се у неки пољски посао причему

хвата крупним захватима. —Засбма се у жетву, ко да нема и јутредбн.

заставина се свр. почне да се смркава, почне да пада мрак. —Мати ми е

рекла, чим се заставина да будем дом.

застане свр. остане, преостане. —Нек застане нећи динар за црни дни.

застоји се свр. заустави се идужету остане. —Застоја се слнце на сред небо,

/да погледа чудо девојачко/ како селе сbc елење оре.

заступи свр. 1. сусретне и заустави. —Заступи ме и поче да ми прича неће

бљувбтине. —Иди заступи волбви да не иду у штету. 2. стане испред и

заклони поглед. —Дојде деда Милча и заступи ме ббш кbд је Алексић

савијал железо у зуби.

затаче несвр. кокошка лагано и отегнуто кокоће, скоро као да запева.

—Кокошка затаче.

затиши свр. 1. заклони, заслони. —Кöј украде Дреновће кошуље... /рђеви

му слнце затишили/. 2. направи малу брану и заустави воду. —Чуда

затишим потбк да моглбсно да си завачам вбду и да има где да поим
•

““,“.“
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затлсти свр. замасти, стави масноћу у јело. —Oч ли да затлстиш малко

васуљателче остане посан?

затлсти се свр. замасти се, појави се масноћа на површини и почне да се

пресијава. —Боље леча да се затлсти сbс зајтин него с маз. —На Дра

путина се затлстило чалб.

затопен, -a, -o 1. затопљен, заливен. —Затопено месо у маз па остаено за

назиму, 2. умочен у нешто, утопљен. —Дадо му малко затопен леб у

пржено. *

зат6пено с умочен хлеб у неко јело. —Кbд ти испадне леб из руће он

прецве падне на затопено.

затракуе несвр. 1. закера, замера. —Купилбијатој, ал кbддојдемдом, жена

че ми бдма затракуе. 2. запиткује, запиткује и постаје досадан. —Немој

ме толко затракуеш, чуеш ли.

затрљан,-а,-отрљањем уклоњен траг, трљањем поравнат. —Затрљана му

дира.

заћисне свр. набрекне услед влаге (неки дрвени суд) и после тога добро

заптива. —Чуда турим чебор у Тимок да заћисне.

заћисне се свр. 1. залепи се за тло, срасте са тлом од дугог стајања на

једном месту. —Овај се дbсказаћисла зазам, не можју открбиш. 2. дође

у посету и не зна да пође, заседи се. —Душкајош оцутра дошла и туј се

заћисла, па си не отбди. 3. набрекне од влаге и добро заптије. —Заћисло

се и оној старбно буре, а мислел сам да нече да може.

заћисни свр. за тренутак испољи накисели укус. —Прво заблажни, после

заћисни. —Волим вишњу да ми заћисни у уста.

заћитен,-а,-о који је закићен цвећем. —Гроздану не можда видиш а да не

заћитена сbс големо цвејће.

заћурли се свр. забради се тако да јој се виде само очи. —Зашто си се, селе,

тблко заћурлила?/ Од коега, момо, бело лице криеш?

заузал м врста узла који се тако веже да се једва може одвезати, упор.

заузлем. —Па ел неси могбл да га вржеш на кукљбц па да се лбсно

одврже, него си га врзал да сbг мора бритва да работи.

зачува свр. задржи да чува, остави да чува-Ето, зачува повише овчице а

сбг нема с кво да и израним.

зачукан,-а,-о који је забијен, којије набијен.—Што у овај врата не зачукан

ексер да си човек можзакачи капут. 2. мало ударен, ненормалан, блесав.

—Пушти га, бн дојде малко зачукан.
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зачури свр. задими, запуши. —Млöго зачурило у овуј собу, отвори малко

пенџер 2. запали (цигарету). —Де, седи да зачуpимо по едну.

зачури се свр. задими се, запуши се. —Што се овблко зачурило унутра, ел

сцепено кубе, ел се затислићунци?

зашљапа свр. 1. почне да гаца по води, житком блату или расквашеном

снегу. —Онак боса зашљапа по онија водурљав снег и отиде у ком

шилбк. 2. почне да говори којешта, почне да баљезга. —Не можеш да

знаеш када че да зашљапа, а када че да вреви како требе.

збију се свр. потуку се, побију се. —Дечијана час-час па се збију.

збирање с сакупљање, сабирање. —Мен млого боли грбина у збирање

сливе.

збута се свр. 1. почне да се гура одједном, почне да се комеша. —Кbд

отворише капију, народ се збута, теше ме прегази. 2. збије се, сабије се,

угура се, стрпа се, смести се. —Мислиш ли да овољћи народ можда се

збута у едbн вагон.
-

згавеља свр. скочи, ухвати за врат и обори (о псу). —Наш Буби згавеља

едно кучиште.

згавеља се свр. здави се (о псу). —Згавељаше се кучичи.

згбтвен, -а, -о који је припремљен за јело, зготовљен. —Квб има зготвено

за ручбк?
-

згљежди свр. затупи неку оштрицу из немарности или од дуге употребе.

—Куизгљеждил рез на рендево?

згргурави свр. набора, збора, направи таласе, згужва.—Оваковија ћунци

не мождаулезну едбнудругога, затбједногамбрада малко згргурави

мо.

згргурави се свр. набора се, збора се, згужва се, смежура се. —Кbд врљиш

најлбнску ћесу у бгањ, она се прво згргурави па после изгори.

згребен, -a, -o 1. који је изгребан, огребан. —Што си згрeбен по очи? 2.

грабуљом сакупљен. —Свб сено згрeбено, само да се натовари.

згрeе свр. загреје. —Тија нигде не можда згрeе воду.

згрбма свр. баци на гомилу неке предмете који зазвече. —Згрбмај тој у

póвину и иди сидбм.

згрбма се свр. згомила се нешто уз звук, падне множина уз звук. —Згрома

се нешто од тован.

здаве се свр. одједном почну да се уједају (о псима), споречкају се, посва

ђају се (ољудима). —Здавише се кучичи, иди виџ да не и наша Розамун

да там. —Снаата и свекрвата час-час па се здаве.

42



Речник тимочког говора 421

здржа несвр. задржава за себе (реч, мисао). —Збpка не здржа, квб има она

ти га каже, а тој не сваћи пут добрб.

здригосан, -a, -o 1. који је постао пихтијаст, који се је коагулисао, који се

је прогрушао. —Чим питYије несу здригосане, него дојду онак како

чорбаве, да знаеш: ел у њи има малко месо ел су недоварене. —Ја волим

јајца кbд несу млого препржена него само онак малко згригосана. 2.

уљудан, који води рачунао своме понашању. —Кbд смоуљуђе, немој да

сиáла, него буди малко здригосан.

здригосуе се несвр. 1. течна материја постаје чвршћа, пихтијаста, згруша

ва се, коагулише се. —Питије беч почеле да се здригосују. 2. поправља

понашање, поправља владање. —Глед како љуђе работе, па се и ти

здригосуј, немој да си расбпњbк.

здригоше се свр. 1. течна материја постане чвршћа, пихтијаста, згруша

се, коагулише се. —Кbд се разљију питије по тањири, оне се остае на

студенб да се здригошу. Оцутра се здригосало млеко док сам га варила,

мора да е судат бил нечис. 2. поправи понашање, поправи владање.

—Чуеш ли ти мене, елче се здригошеш, ел чу те манем.

зеблоћа ж хладноћа, мраз, студен. —На овуј зеблбћу се не излази, без

потребу, из собу.

зејтинљив, -a, -o 1. који је зеленкасто жут, који је боје зејтина. —Купил ми

Бошко зејтинљиву мараму. 2. који је премазан зејтином, који је испр

љан зејтином. —Де ми закопчи таслице, мен зејтинљиве руће.

зеленикав,-а,-о и зелењикав,-а,-о 1. који је зеленкаст. —Варди се одонија

куи имају зелењикави бчи. 2. недозрео, несазрео. —Пшеница још зе

лењикава за жетву, еј, тамнећи дбн паче да буде.

зељице с дем. од зеље (купус).—Узе да пристâим зељице с малко месце, че

ми дојде зет.

зељник м пита зељаница, зељаник. —Баба напраила зељник, а деца нече

да га еду, не воле.

земљен, -a, -o 1. који је направљен од земље. — У земљен суд едење

пöблаго. 2. који као да је од земље, који има земљану боју. —Дошbл

земљен у лице.

зимовача ж бот, зимска крушка, тј. крушка која сазри после брања, у току

зимс.

зимовка ж бот. в. зимoвача.

зјач. бoт. дивља метла, пољска метла Хегаmthemum annuum L.

зóбне свр. једном кљуцне и прогута, позобе неколико, позобе с времена

на време. — Ја сам мислелче е крупно а кокошката га зобну од еданпут.
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—Чуда зббнем пе-шес зрна грбзје, колко да си размбкрим уста. —Зöб

нем по нећи пут грозје, али слабо волим.

зомеси свр. замеси, почне да меси. —Ево, само да зомесим леб.

збpле прил. силом, тешко, једва. —С његовуту школу збрле иде. —Збpле

сам га натерала да купи ново решето.

збpно прил. обавезно, подморање. —Незбрнода ми одмаврнеш паре, али

да ми врнеш кbд имаш.

зорњак м полни чин узору.

зџапају се свр. одједном се посвађају, жестоко се посвађају. —Зџепаше се

како псета, почеше да бкају и да се псују, па и за камење да се слагају.

S

sbдбнка ж задњи калкан на запрежним колима. —Sáдњи калкан се негде

зове загузак, негде sbдњилка а код нас sbдбнка.

sbдњилкаж задњи калкан на запрежним колима. —Кbд беремо момурузу

ел грбзје, на кола туримо и sbдњилку, онак не.

sbšне се свp. свом тежином се баци на нешто. —Sbsне се на кревет са све

каљаве чизме.

sбнречца којом се опонашазвонакзвук. —Кbднећи прдне, Славко набабу

Катарину рекне: "Овде sbн!”

sвечка ж дечја играчка која звечи кад се клати, звечка. —Ако дете бче да

прирове, дај му Sвечку нек се игра.

| sвирчица ж дем. од sнирка, мала рупица кроз коју се може гледати. —Ако

чда гледаш кадсе у шталу купу голе девојhе,дасе поткачиш на столицу

и горе на вр врата има една sвирчица.

sврчи несвр. зврји, зуји. —Целдбнsврчу аута подрум.

sèsa несвр. 1. мрда задњицом напред-назад у полном чину (женски парт

нер). 2. вара, завитлава, шали се. —Нембј да ме sesaШ.

sèsa се несвр. шали се, завитлава се. —Ел се sesaш, ел истин тека било?

sesнесвр. 1. мрдне задњицом напреду полном чину (женски партнер). 2.

превари. —Сог симе sesнули никад више.

sesне се свр. превари се. —У, мајку му, пак сам се sesнул.

söр м зорт, сила. —На söр ништа не можда буде.

spкалце с лампица, царић. — Има куи ланпицу збву spкалце.

spнsи се несвр. 1. бубри, напиње се, нараста. — Онај зрна што си посејала
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почела се spнse, joш малко паче да ницају. 2. Љути се, дури се. —Немој

Дракшу ништа да дираш, бн се бдма spнsи, бче да љусне.

sубри несвр. стражари, чека. —Целу нбч sубрим пред њбјна врата, а она

ме не пушта.

sуи несвр. зуји. —Syé мye, sye bce и штршељи, све се уsујало.

syрепљив, -а, -о који је несташан, живахан. —Сва су деца syрепљива, ал

овој нашево, преко сваку меру.

syри несвр. (поред изнетог значења) 1. шкиљи очима, гледа кроз трепа

вице. —А, ти не спиш, праиш се да спиш, a syриш с очи. 2. једва светли

нека светиљка, чкиљи. —Ланпава едва syри, да л нема гас, ел витиљ не

ваља.

syрнесвр. 1. зачкиљи, погледакроз трепавице. —Syрнеседнобкокомачбк

кbд спи. 2. пробије се светлост на моменат. —На њијан пенџер нема

више да syрне видало.

И

и предл. из. —Овија конпир и Сбрћичаво. —Терам бвце и Студенбц.

иде несвр. вршивелику нужду. —Ел идешу капу? —Не идитуј предврата,

марен те убил, него онам у кукурег.

ижљеби се свр. извитопери се, искриви се, почеписе. —Кbд се праи, граџа

чакмара мора добро да се ударају појанте, ел она онакбче да се ижљеби

и да се скљбка.

изазам прил. из земље. —Да истрсиш онија сливак изазам.

iизазем прил. из земље. —Требе да извадимо конпир изазем.

iизам прил. из земље. —Не мог га искубем изам.

изапе свр. изуједа. —Изапал ју нећи по врат.

изаче свр. изатка. —До Божич и напредем и изачем.

избунталија свр. изгори великим пламеном. —Цикурови пласје избунта

лијаше за час.

избурличка свр. промеша неку течност дувајући у њу. —Свиња само

iизбурличка по помије и бcтаи и.

избуруличка свр. промеша неку течност дувајући у њу. —Ни дbнбс не

тела помије, само и избуруличка и бcтаи и.

извача свр. похвата. —"Кbд дојдем лети на распус, извачам све рибе по

Тимок“, валил се Матеја.

извачасе свр. 1. похвата се, сви сеухвате. —Извачасе народзаруће, па игра.

2. излови се, похвата се. —Из овија поток се мож извача сва риба.
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извезе се свр. напне се, надује се, удебља се, удебља се преко мере. —Маг

далена се едно време беше извезла ко возник, мбра да ју е имало едно

сто и триес ћила.

извискан, -а, -о ишибан танким прутићем.

извлече свр. извуче. —Ако чеш да ми помогнеш да извлечемо колава из

овој блато, има да попијемо по неку рећиу. —Извлекал си бој елис за

бађав, колђи ли би бил да си га истин зарадел.

извлече се свр. извуче се. —Едва се извлеко из онуј гужву. —Извлекал си

живу главу и сbг ћути. —Ако се извлечемо из овај говна читави, добро

че да буде.

извлче свр. 1. извуче. —Не могда извлчем онај дрва из поток, има тека да

си иструлавеy. 2. добије. —Буди миран да не извлчеш бој. —Ако

извлчем, повише паре на лутрију...

извлче се свр. извуче се. —Гледам некако да се извлчем, да не идем у

вöјску. -

извpндупи свр. окрене наопако, натрти, превари. —Пази да те тија не

извpндупи.

извpндупи се свр. 1. легне и ленствује, ленствује. —Само поеде и

извpндупи се у ладавину и цел дbн спи. 2. од умора и претераног рада

онемоћа и кљокне. —Претерано се натоварилпа се енесбг изврндупил,

не мож се дигне. 3. натрти се, изложи задњицу погледу. —Јована

извpндупи дупе на слнце пред онолђи народ, неју срамота. 4. преједе

се па се напне. —Изврндупил се од едење.

извуни свр. прохуји. —Извунеше аута, нbнбс неће доба. —Кbд накладеш

сламу на огњиште она само извуни проз бџака никакву топлоту не

напраи.

изглави свр. извади оно што је заглављено. —Ако би могbл да изглавиш

тија камен, гредата би легла ббш како требе.

изглави се свр. извади се из онога у шта се заглавио. —Притисоше ме

врече, едва се изглави.

изгледан, -дна, -дно који је лепог изгледа, згодан, леп. —Девојчето им и

вредно и изгледно, могли би нашевога банsöва да женимо за њег.

изглеђава несвр. бира, пробира, цепидлачи. —Изглеђава и на посал и на

ручђк.

изгмечен, -а, -о изгњечен. —Прање изгмечено, сbг само да се испере.

изгмечи свр. изгњечи. —Требе да изгмéчимо сливеве, да полbсно пре

ћипу.
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изговеља се свр. једва се извуче, једва изађе, искобеља се. —Саплето се и

падо у едну ровину, едва се изговеља. —Јутром се едва изговеља из чрђе,

мбра неколико пут да га бKaш да се дигне.

изговељисуе се несвр. лено се извлачи, једва се извлачи, споро устаје.

—Изговељисуј се еданпут из теј чрђе, да не узнем мотку. —Möме нбчу

cћита а из кревет се изговељисуе за ручбк.

изговељише се свр. једва се извуче, тешко се извуче. —Очели сетија наш

sврндов изговељише дbнбс из теј чрђе?

изгубен, -a, -o 1. који је изгубљен. —Ел си нашћл изгубенуту овцу? 2.

скренуо памећу. —Оди ко изгубен.

изгуди свр. 1. прохуји, прође брзо уз свој карактеристични звук (моторно

возило). —Изгудеше едbн дбн аута на горе ком Калну. Јутре чумо:

Бугари запалили селата. 2. прегрми, претури преко главе. —Че изгуди

и тај брука за два-три дбна, па ци буде косие и било.

издаде свр. (поред познатих значења) истури, истакне, избаци. —Детето

им слабо напредуе, издало плечће и жлто у лице. —Свиња издала

грбину, толко ју прасци испили.

издаде се свр. напне се, надује се. —Не давај на бвце да препасу детелину

да се не издаду.

издbнесвр. 1. издахне, испусти ваздух. —Прббајјакода уздбнеш, па после

полбк да издbнеш. —Издbнула ми гума на бициклу. 2. испусти душу,

умре. —Едон дбнче и онда издбне, сви смо ми подедно небо.

издbњуе несвр. 1. испушта ваздух. —Издbњуе ми по малко säдњата гума,

али чеда издржи до Зуничје. 2. умире. —Ево, издањуе веч два-три дbна

и не можда издбне, мора да е грешан пред Бога.

издbњуе се несвр. раздањује се, дани се. —Јутро беше бблачно и ћишно

и топpв бкол десет сати поче да се издbњуe.

издрскан, -а, -о искидан, искидан тако да висе само дроњци, подеран.

—Што си толко издрскан, ко да су те мечће дрскале?

издруска свр. 1. иструцка. —Издрускаше ми се црева у овеј твое кочије. 2.

изудара некога снажно. —Буди миран да те не издрускам.

издруска се свр. иструцка се. —Ако бч да се добро издрускаш, да се возиш

у коњска кола код Драђи Џурку.

издрускан, -а,-о 1. иструцкан. —Издрускана ми сва мешина у овеј кочије.

2. чврсто изударан песницама. —Како оној беше Љуба едbнпут издрус

кан, не сеча се више за туџе жене.

изséбне свр. смрзне се, прозебне. —Изséбли смо туј зиму по Црни вр.

—Крупна стока можда изseбне од студ.

47



426 Јакша Динић

изедноприл изједногдела, исцела, у комаду. —Oчудамидадешпетћила

месо изедно.

ћзем прил. из земље. —Свако дрво расте изeм.

изидан, -a, -o 1. изједан, више пута једен па поједен. —Више пут ми е

изидана момуруза на туј њиву, али вала више нече. Убичу некуга, елчу

му стокуту потруем. 2. озидан. —Бунар изидан с камење.

изискан, -а, -о измољен, искамчен. —Изискане а не зарадене паре не

доносе добро.

изјегње се свр. изјагње се. —Све ми се бвце изјегњиле.

изладен, -а, -о охлађен, расхлађен. —Па донесе изладено пиво из бунар.

излати се несвр. излеће се, говори или уради нешто пре него што разми

сли. —Сине, варди се, немој се излатиш у вреву, немој никад да будеш

првњи, буди по средину.

излегне свр. изађе. — Излегни на овај врата. —Тој можда излегне на

големб.

излегуесе несвр. излежава се, ленчари. —Целдбн се излегуе поладавине,

не пада му на памет да узне нешто да работи.

излекуван, -а, -о који је излечен, извидан. —Бbђи доктурити рекоше да е

излекуван, а он си пак болан. *

излипчесвр. излипше,полипше. —Излипцаше ни грдне кокошћеод неку

болес.

изљбскан, -а, -о изударан шаком по голом дупету (о детету). —Дете се

смирило затбј што изљбскано. -

изљбцкан, -а, -о суд (боца, буре и сл) опран изнутра на тај начин што је у

њега сипана вода са неким додацима (сода, песак и сл.) па све то неко

време снажнодрмусано. —Möжслободно да сипеш рећију у тија балон,

бн је добро изљбцкан.

изљускан, -a, -o 1. извађена зрна из махуне (пасуља, грашка и сл.). —Сав

васуљ изљускан, само требеда се веe. 2. ударом скинута глеђ. —Бре, бре,

нов лонаца веч изљускан, па докле ви мислите тека.

измбкља свр. 1. извуче, истргне, исчупа. —де ми помогни да измбкљамо

овуј лисковачу из дрвник. 2. изудара, изударамотком, испребија. —Тога,

штото нбчу улази у туџе граџе измакљаше едну нбч, да е едва остал жив.

измбкља се свр. 1. извуче се, устане. —Измбкља се из чрђе још не почело

ни да савина. 2. искраде се, неопажено оде. —Само гледа да се измбкља

кbд га никуј не види и не добди дом док не огладнеe.

43



Речник тимочког говора 427

измије свр. умије, умије све. —Јутром прво измије децу, па се после

опраља на другу работу.
-

измије се свр. умије се. — Де се изми сbс студену воду, па ч да видиш како

чети лбкне.

измислен, -a, -o 1. измишљен, пронађен, откривен. —Куј ти знае када е

теливон измислен и куј га е измислел, ал донбс се без његне може. 2.

који је од превеликог мишљења изгубио моћ размишљања, који је

посенилио. —Руће изработене, нође изодене, памет измислен, краје

туј.

измисли свр. (поред познатих значења) од превеликог размишљања мо

зак изгуби моћ мишљења. —Чеш да измислиш и ти твој памет, па чуда

видим на каквога ч мајмуна тbг да личиш.

измисли се свр. од превеликогразмишљања мозак изгуби моћ мишљења.

—Памет ми се, сине, измислел, па ништа не пантим и млогозабораљам.

измрљене (претежно ж. роду множини) све овце оплођене. —Наше бвце

измрљене, овbн ни више не требе.

измуди свр. поломи муда, онеспособи муда некоме, удари ногом у муда.

—Кbд те ритнем ште измудим.

измуди се свр. поломи своја муда, онеспособи своја муда. —Како из шва

лерацијуту бежали прерипувал плотови бн се на едbн колбцизмудил.

изнада се свр. изгуби сву наду надајући се. —Нада се, нада, па се изнада,

нема и да дојду,

изобаља свр. изобара, пообара. —Нећи му начђс изобаљалтрмће.

изобаљан, -а, -о који је пообаран, изобаран. —Изобаљане крстине у онуј

сприју.

изббан, -а, -о који је позобан. —Онам покре алогу све грбзје изобано.

iизокол прил. изокола, около, наоколо. —Поче да ми прича изокол за квбе

дошbл.

израка свр. искашље и гласно испљуне густи испљувак. —Нећи изракал

грдни ракољци доле пред капију.

израка се свр. искашље се и гласно испљуне густи испљувак. —Толко се

нећи гадно изракал, да ти се црева подигну.

израџа свр. изроди, роди све. —Цигање само израџају децу и пуште и да

се сhитају и да прбce.

израџа се свр. роди се и изгуби особине предака. —Израџа се народ, несу

деца сbг ко ми кbд смо били деца.

49



428 Јакша Динић

изрези се свр. реза се сама отвори. —Врата се сама изрезила, тека ми

причају, ал несbм сигуран.

изрезили свр. избрука, осрамоти. —Тој не жена сbc cбв памет, има те

изрезили кbд се најмалко надаш.

изрезили се свр. избрука се, обрука се, осрамоти се. — Све си се изрезилил

код пријатељити, могbл си помалко да пијеш.

изринут, -a, -o 1. који је очишћен вилом и лопатом од ђубрета. —Јbp

изринути у њега прострта нова слама. 2. просут неки растресит мате

ријал. —Едбн причал како евидел изринути дукати из едbн ћуп, ал му

никуј не верувал.

изрипа свр. заврши скакање, одигра (у колу). —Изрипа Јоца синоч у оро,

iизрипа бош мушћи. -

изрипа несвр. искаче. —Изрипају ми јарета из кбчак, мора и затворим у

другу шталу. —Кbдим учитељат рече да нечевишед иду у школу, едни

ђаци јурнуше на врата, едни изрипаше проз прозор.

изрипа се свр. задовољи се скачући, заврши скакање. — Убаво се изрипа

синбч на оро, па сам спал како јагње.

изрипи свр. искочи, искочи из нечега. —Изрипи зајак из грман. —Видели

га љуђе кbде синбч изрипил проз туџ пенџер.

изрипуе несвр. искаче, искаче из нечега. —Кbд је јак жар на туриш

конпири да се печу, они изрипују из огњиште.

изрка свр. снажно дувајући избаци слину из носа који је претходно био

стиснуо са два прста. —Изркај носyринуту, немој сваћи часдаусмрцаш.

изрка се свp. снажно дувајући избаци слину из носа који је претходно био

стиснуо са два прста. —Сине, изркај се да ти не виси сомур.

изрбви свр. 1. извади из ровнице, из трапа. —Иди изрови цвекла за свиње.

2. избечи очи, погледа зликовачки. —Кbд изрбви у тебе ко говедо, стра

да те сузне.

изрбвчи свр. избечи очи, погледа зликовачки. —Вревимо си од домаћин

сћеработе, кbдодеданпутбн изровчибчи намене и поче:ти си овађкбв,

ти си онbкбв.

изрбвчи се свр. избечи се, зликовачки погледа. —Што си се изровчил на

човекатога?

изруби свр. исече до земље. —Изрубили онуј алогу дозам.

изрузан,-а, -о који је изударан мотком полеђима. —Изрузан ко вол, затој

сbг миран.
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изрупан, -а, -о који је изударан штапом полеђима. —Да сити бил добро

изрупан коде требало, не би сbгдошло до овој.

изубиван,-а,-о 1. који јеизударан, изубијан. —Енега, лежи изубиван, доле

у шанац, 2. ударцима оштећен (о предметима). —Овеј ти, бре, јаблђе

несу здраве, него све некакве изубиване.

изугари свр. пооре стрњику одмах после жетве као припрему за јесење

дубоко орање. —У Ластавичко пбље смо изугарили, а у Делбарију још

несмб.

изугарен, -а, -о пооран одмах после жетве. —Гледал сам, у нека села, до

Свети Илију све њиве изугарене.

изуди свр.исече на комаде, искомада.

иseде свр. 1. поједе. —Стокаче да иseде сено до Водице, кочемо после, куј

ти га знае. 2. уједе, угризе. —Не идитам да те не иseде куче.

иsрнесвр. провири, одједном се појави. —Таквае притрусау сало да никyj

не сме на пенџер да иsрне, а камоли надвор да излезне. —Све се надам

че да иsрне од негде, али га нема.

иsрта несвр. нровирује, вири. —Сваћи час иsрта проз пенџер да види иде

јци.

имовит, -а, -о који је имућан, имотан. —Балтинци су љуђе имовити, њиве

им у равниште, лозја у сложно место, алође колко бч и све тека.

из предл. из —Ја сам исАлдинци, а ти?

исbне свр 1. осуши се, исуши се, пресушни. —Овој сено не можда исбне за

едbндбн. –Kbд исбне прање, сабери га. —Исбл бунар, нема ћиша. 2.

смрша, ослаби (о човеку). —Одмуку исбл, изеде га онај његоварбспија.

исврљање с избацивање. —Дор дојде до исврљање ствари, има ми млого

кое што да се питамо.

исврљен, -а, -о који је избачен. —Исврљено дете са све воду.

исипе свр. проспе, изручи. —Oч ли да исипеш онуј вречу у пресек?

исипе се свр. проспе се. —Држ грнето право да ти се не исипе вариво.

исипуе несвр. просипа, изручује. —Сирутку исипују помијарник, да

пöимо свиње.

исипуе се несвр. просипа се. —Одвади малко, да ти се не исипуе док га

носиliji.

исицање с исецање. —Исицање по ивицу.

искањуе несвр. (поред изнетог значења) дуго врши велику нужду. —Не

искањујдупиштето више, не мог те чекам, смрзо се.
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искањуе се несвр. дуго врши велику нужду. —Ајде, дизај се од говното,

кво се толко искањуеш.

искладе свр. ложећи ватру изгори сав огрев, изложи. —Кbд искладеш

лисковаче од ланску годин, тбг почни од овуј.

исколучи свp. тешко и напорно одради, тешко радећи и злопатећи се

проживи живот. —Ја сам млого за мој живот исколучил, сbг је ред да

малко одбнем.

искрути се свр. 1. извали се изземљенештоштојевертикално постављено

(дрво и сл.) —Искрутил се леви дирек на капију. 2. поломи се главна

грана на дрвету у самој ракљи где се одваја од друге такве гране. —Ис

крутила се горња грања на старуну јаблку.

искубе се свр. исчупа се, извуче се. —Толко е се стврдила земља да се не

мбж искубе ни струк лук. —Едва се искубо да не идем у војску.

искужљан, -а, -о насилно покидан и просута му садржина. —Искужљана

му црева.

искуиче свр. заврши скичање, искичи. —Код овија овам комшије искуича

свиња, мора да ју заклаше.

искулучи свp. тешко и напорно одради, тешко радећи и злопатећи се

проживи живот. —Што сам ја за мој живот искулучила тој не ни црни

Циганин.

ислаби свр, ослаби, смрша. —Ислабело ми дете у интернат у Зајчар.

испален, -a, -o 1. обгорео, опаљен. —Испалени бутуци за у лозје. 2. испа

љен (хитац). —Испалена три метка у њег, и ништа.

испи свр. отспава, испава. —Испим едно спање и не мог више.

испи се свр. испава се, наспава се. —Дизам се кbд се добро испим.

испишти свр. исплаче уз писак. —Испишташе деца кbд чуше да име

башта пострадал.

испљиска се свр. пљискањем се нека течност проспе из суда. —Дор сам

довезал вбду у буричи у лозје, она се уз пут испљискала.

испљискуе несвр. избацује течност пљискањем. — Испљискуе воду из

подрум.

испљискује се несвр. луљајући се нека течност се просипа из суда. —Кbд

вöзимо воду учебрбви, ми и покриемо сbc чрђе да се не испљискуe.

исповеда несвр. мучи, кињи, малтретира, понижава некога. —Нечу ја да

ДозвбЛИМ Да ме ти исповедаш.
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исповеда се несвр. трпи мучење, малтретирање, понижавање. —Тај е се

жена исповедала код онога идиота.

испраи свр. исправи. —Тбј се железо не мож испраи на студено, мора се

загреe.

испраисе свр. исправи се. —Ја савијем кукаљу, она се испраи, не знам квб

да работим.

испраља несвр. исправља. — Испраљам стари иксери, нови млого скупи.

—Ти ме испраљај кbд погрешим.

испраља се несвр. исправља се. —Испраља се ко куче на паздер.

испраљање с исправљање. —Туј не можда буде ништа од испраљање,

мбра си купиш нову осавину. -

испрачање с испраћање. —Сваћи дон дочекување и испрачање, мир

Немам.

испргнесвр. испрегне. —Кbдиспргнеш волови,дојдидати нешто кажем.

испрекаруе свр. мало по мало све претера, све превезе. —Полbк, полбк па

преко онија брв испрекаруе све бвце на онуј стран. —Испрекаруемо

снопје из Лице на гувно, на сане.

испрекаруе се свр. постепено нестане, изумре, ишчезне. —Док се деца

распуште из школу, црешње се испрекарују, и тека и не окушевају.

—Испрекаруе се народ, едно од болес, едно од старос, едно се исели и

тека села остану пуста.

испребди свр. 1. испрелази, све пређе. —Тек напривечер сва вбјска испре

оди преко Тимбк. 2. искипи, излије се сва течност из узаврелог лонца.

—Пази да ти не испребди грне.

испрерипуе свр. 1. испрескаче. — Кбд ни јурнуше онија његови големи

кучичи, ми зачас испрерипувамо плотови. 2. изгрди, избруси, изудара.

—Целдбн сам селурал по варош, а кбд се врну дом, башта ме испрери

пува, испрерипува, да после несбм знал како ми е име.

испрескака свр. 1. испрескаче. —Док испрескакамонија камење што туре

ни преко Тимбкја си намбкрим нбђе. 2. изгрди, изудара. —Будимиран

да те не испрескакам.

испроваљуван, -а, -о који је избушен, на више места избушен. —Све

лубенице испроваљуване, нема ни една читава да е остала.

испрца свр. 1. обави полни чин, оплоди (првенствено о јарцу). 2. превари.

—Испрца га на брзину.
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испрчи се свр. пусти јарца на себе и оплоди се (о кози). — Испрчише ми

се козе на време, па че рано да имамо јарету.

исрба свр. посpче, попије срчући. —Кbд више не мог да завачам с виљуш

ку, навалим паницу па исфбам онуј чарбицу од салату.

исрка свр. в. изрка. —Исфкај нбс.

исрка се свр. в. изрка се. —Слинчо, исркај се.

истокмен,-а,-о лепо сложене гранчице једна надругу (или нештодруго).

— Шума истбкмена само сбгда се шуши и после да се дене.

истбни свр. истањи, учинитанким. —Морамалкода истбнимовојкросно,

да ми се полbсно обрча.

истони се свр. истањи се, постане тањи. —Истониле ми се панталоне на

колена, скоро це процепе.

истинсhи прил. уистину, заиста, стварно. —Ја истинсhи бчу да се женим

с теб.

истлче свр. 1. истуче, изудара, избије. —Истлчеш дете и оно после мирно.

2. истуца, туцањем здроби. —Јао, куј чеда истлче овољћи пипер?

истопен, -a, -o 1. загревањем му измењено агрегатно стање из чврстог у

течно, истопљен. —Маз истопен и нацеден у канте. 2. умакањем хлеба

у њега — поједен. —Пржено истопено, тигањ празbн.

Истос Кристос м Исус Христос. —Ој, Истосе Кристосе, има ли те негде

да видиш кво се позaм работи. —Кристбс помеџу нас.

јисточник м источни ветар у селу Радичевцу.

истре свр. изломи трлицом стабљике конопље или лана, истрли. —Ако

истрем овеј грcнице за недељу дона, добро че да буде.

истриса несвр. истреса, истрише. —Истриса га ко празну вречу.

истриса се несвр. 1. истрише се, испада, стрви се. —Истрисати се грбзje

из канате. —Нембј млого да плниш кошат да ти се не истриса уз пут. 2.

устаје из постеље. —Истрисај се из теј чрђе, да ти не дојдем да те ја

истресем.

истрбвен, -a, -o 1. који је изгубљен. —Истрбвенотога овна видели нећи

љуђе онам у мучибапско. 2. отсутан духом, занешен. —Тија e истрбвен,

не дирај га.

истулбен, -a, -o 1. надигнут, надут, испупчен. —Ел видиш како е онде
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истулбена земља? Е, туј су пољсhи миши навлкли жито и друго кво им

требе за зиму, па се земља издигла. 2. избијено дно на бурету. —Оној

буре штбно му истулбено дно да разнижеш.

истулби свр. 1. испупчи. —Кbд се наеде, истулби мешину ко лопту. 2.

избије дно на неком суду. —Мбра да истулбим едно дно на буре, да

напраим од њег качку.

истулби се свр. 1. испупчи се, напне се, надује се. —Крава се напасе добро

па кbд легне, она се истулби. 2. избије се дно. — У плеканоно буре се

нbнбс смрзла вода и днб му се истулбило.

истумбен, -а, -о који је испупчен, надигнут, надут. —Питују ме љуђе што

ми онак истумбен кош, а ја им велим, затој што е плн, а не празbн како

ваши.

истумби свр. в. истулби. —Истумбил се ко возник. —Истумбил дно.

истумби се, свp. в. истулби се. —Неcbм се истумбил ко ти. —Истумбило

се дно на кацу.

исћилчи се свр. искилави се од тешког рада, од подизања тешког терета.

—Немој да подизаштија камен сам, да се не исћилчиш.

исушеничен, -а, -о и ишушеничен, -а, -о исечен на сушенице. —Месо

исушеничено, само да се посбли и да се тури у саламуру.

исцрпа свр. исцрпе. —Исцрпаше воду из бунар с летричну пунпу.

исцрца свр. поцрка. —Ел не видиш да чеда исрцамо бд глади, а ти работу

не тражиш.

исцели свр. исцели, излечи. —Кује годишбл код Вукадина у Рогоште да

тражи лек, свакуга е ишелил.

ицељује несвр. исцељује, лечи. —Жилавлbницељуе ране и на стоку и на

љуђе.

ичита свр. прочита, исчита. —Колко ти време требе да ичиташ све теј

књиђе?

ичупа свр. ишчупа. —Ичупај нећи струк лук.

ичупа се свp. ишчупа се, извуче се, спаси се. —Само да гледам да се ичупам

из овуј гужву.

ичупе свp. ишчупа. —Сруће не можда ичупеш свако цвекло, за неко мбра

да имаш матику.

ичупе се свp. ишчупа се, извуче се, спаси се. —Не мог се ичупем другако,

мбра да потплатим нећега.

ичури свр. издими, испуши. —Седи да ичуpимо по едbн тутун.
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ичури се свр. издими се, испуши се. —Ичурише се едну напривечерицу

калbнската села од Бугари.

иша узвик којим се терају кокошке. —Иша одотле, чума те црна изела.

ишне свр. 1. узвикујући "иш“ отера кокошке. —Ишни теј кокошће да не

растурају плеву по целобор.2. баци, одбаци. — Увати газакрации ишну

га у рбвину. 3. истера, отпусти, најури. —Ишнули Тису из предузеће,

велу крал.

Ишнут, -a, -o 1. отеран ишкањем. 2. бачен, одбачен. —Старијан котбл

ишнуту трњејош лани.3. истеран, отпуштен, најурен. —Ишнутбн од

директорсђиат положај још лани.

ишћемби свр. 1. распори стомак и извади шкембе са цревима. —Кbд

ишћембим свињуву, где чу да турим црева? 2. распори неки омот и

проспе садржину. —Полбк спуштај џаковити да и не ишћембиш. 3.

удари некога снажно у стомак и тешко га повреди. —Кbд те ударим, ш

те ишћембим.

ишћемби се свр. поцепа се неки омот и проспе се садржина. —Како

врљали џакови извисин они се тека натручкали, едни се ишћембили,

едни несу, зpна се растpвила на све стране. 2. надује му се стомак.

—Ишћембил се па едва издивуe.

ишу узвик којим се терају кокошке. —Ишу, ишу, пиле мбе.

ишуљбен, -а, -о који је издубљен и коме је извађена садржина. —Ореси све

ишуљбени, извртеле и виверице.

ишуљби свр. издуби тако да извади садржину и остави само танакспољни

слој. —Стршељи ишуљбили крушће, остала само кошуљбина. —Ајде

да ишуљбимо тиквуву и да од њу напраимо венер.

ишчакчуе несвр. исчачкуе, тера мак на конац, цепидлачи. —Нембј да

ишчакчуешкво е било, него гледај квоче да буде.

ишчепљези се свр. једва изађе узбрдо помажући се при том и рукама и

ногама. —Едва се ишчепљези уз овија брег.

ишчколуесвр. исшколуе. —Не мого да си ишчкóлуем децу, веч осташе да

ору и да копају.

ишчушкуе свр. ћушкајући избаци, истера. —Ишчушкаше зетатога како

дáе. —Ишчушкаше му капу.

ишчушкуе несвр. ћушкајући избацује, избацује. —Што ме ишчушкуеш,

не овој твоá дедевина.
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Ј

јављева несвр. јавља, обавештава. "Квб ти јављева у писмо”?"Јављева ми

да чеда дојде за Петровден”.

јакосан, -сна, -сно који је јак, снажан, крепак, здрав. —Овде требе едbн

јакосан човек, да овбј подигне.

јаглbкм јаглук. в. еглbк.

јајчанца м. хип. од муда, муда код детета. —Јајчанца му мbнечка колеш

њачичи.

јајчарм 1. трговац јајима. —На крај варош Раде, јајчар ималдућан сјајца.

2. пас или мачка која једе кокошија јаја по гнездима. —Има една мачка,

јајчар, морају убием.

јајченце с дем, и хип. од јајце, ситно јаје. —У онија грман најдо јајченце

од славеја, ал га несbм дирал. —Oч ли да ти нана попржи јајченце?

јане свр. узјаше, ујаше. —Јану коња мбе мило војно.

јарамњак м свpдло већих промера за бушење рупе на средини јарма кроз

коју пролази клин који спајајарам са рудом. —Устасуе, уста су е паром

прорезана, а гузица, а гузица сврдлом јарамњаком.

једило сотров,змијски отров. —Тбј изрече, у гору отиде,/па преврча дрвјe

и камење, па си најде змију бтровћину, /па нацеди змијино једило, те

e свога брата отрувала.

једнbг прил одмах, истовремено. —Не мог једнбгда дојдем, могу попо

сле. —Једнбг смо пошли у школу, али бн после понављал, па завршил

cbc помладуну ми сестру.

јека несвр. кара, грди. —Има да га јекам, само да се врне.

јербмм јарам. —Јучер сам напраил нов јербм.

јеруга ж јаруга. —Нећи врљил липсалу кокошку, доле у јеругу.

јестокм јастук, упор. есток. —Она има млого вежени јестбци.

јунаство с јунаштво, храброст. —У народне песме се прича само од

јунаство, ништа се не прича од работу.

јунацтво с јунаштво, храброст. —За јунацтво требе да си муж.

јучерка прил. јуче. —Јучерка смо били на свадбу у Дрвник. —Овуј смо

ливаду косили јучерка.
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К

кабатењесбацање кривице на некога, окривљавање, прекоревање, грђење.

—Кабатење ми дојде потешко, его да ме избију.

кавгалијам кавагаџија, свадљивац, убојица. — Не смем тебе, убава девојho,

/ти си имаш брата кавгалију,/бнче мене млада погубити.

кáвче несвр. 1. лаје, кевће. — Цица и Рашко цел дон кавчу по Горњи

виногради. 2. упорно иска, тражи, моли, камчи. — Ја поче да му кавчем

од рано јутродимо код туј врачку да ми пребае, албн ме добро напсува

пред поодбк. —Не знам где цеденем, прецве ми кавче за некве паре.

кажњеван, -а, -о који је кажњаван. —Он е више пут кажњеван за туј

работу, ал не це мане.

кажњевање с кажњавање. — Туј не помага више кажњевање, туј требе

сећира.

каил адј. индекл, вољан, спреман (чешће се употребљава са негативним

предзнаком у смислу „несbм каил“ што би значило нисам вољан, нисам

хтео тако да буде али се десило и против моје воље, нисам намеравао

али ето, десило се). —Ако си ти каил, ја немам противу да се наша деца

узну. —Ја несhм била каил да се они узимају, али куј мен питуе. —Ја

несбм каил, а ви како бчете.

кајдисм врста ударца, ударац којим се лако ломи жељени предмет. —Ако

бч да прелбмиш где требе, не требе млого да запинаш, него да ју само

удариш малко на кајдис.

кајдисување с кидисање, насртање. —Ако мож без кајдисување, ако не

може, тbг ником ништа, бдо ја.

кајдисуе несвр. кидише, насрће. —Више путе бн кајдисувал на мен, ал е

увек добил квбе искал, ене га па с врзану главу.

калаисување с калаисање. —Однел сам казан на калаисување.

калакотраж неморална, некарактерна особа. —С туј калакотру немој да

iимаш послу, ел се неч кодбрб спроведеш.

кbлbти несвр. калупи, свезује у калупе (компактне свежњеве), сече на

калупе (сапун). —Кbдседуван осуши, разнижемо венципа га кbлбпимо

лис полис. —Сапунан се веч оладил, мож веч да га кbлбпимо.

калушеc, -ста, -сто који је бео са црним ушима (о овци). —Све калушесте

öвце да одвбиш на едну стран, а све друђе на другу, елтеј калушестете

че да чувамо, а онејче испродавамо.
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калушка ждем и хип. од калуша, млада овца калуша. —Ела, калушко, код

бабу, да ти баба даде коренчђк.

калушчица ж дем, и хип. од калуша. —Онеј калушчице су најмирне и

iимају најубаву влну.

каменинка ж дем. од камен. —Упадла ми у чизму една каменинка.

каменчђк м 1. дем. од камен, камичак, ситан камен. —Едbн каменчbк ми

упадал у чизму па ме јако убива. 2. каменито земљиште. —Тај њива ни

дојде малко у каменчбк, па момуруза често пригори.

каменчич м дем. од камен, каменчић, камичак. —Sврче каменчич и

стрбши ми пенџер.

камик м дем. од камен, ситнији камен, каменчић. —Требу млого камици

да се иsида бунар. -

кbнsам нека тајанстевена сила која човека гура у несрећу и којој се он не

може одупрети, нека сила која човека нагони да изазива судбину, зла

коб, прокелтија, ђаво. —Тера га нека кbнsа да си се стално кара с матер.

канsавурин мугурсуз, ђаво. —Микbдсмобилидеца, ми смоСанду на бабу

Тодору подевали „Канsавурин“, па још и „Острижени Кансавурин“, ел

си га баба беше остригла сас ножици, па нарепан.

кbнт мужа страна неког предмета. —Sида с циглу на кbнт.

кантуљм пас, куче. —Савил се ко кантуљ.

капавица ж чандија, стреха, ивица стрехе са које капље вода. —Њигова

капавица дојде бош на меџу, а тој тека не можда остане, суд има да

реши.

капњева несвр. капље, капне понекад. —Ево веч два месеца капкаћишане

капњева. —„Капњева ли нешто од синатога”? „Капњева, ко да не, јучер

ми дал сто банће.”

капњуе несвр. капље по некад. —Од Видовдан ћиша не капњуе. —Ни од

коју стран ништа не капњуе, опфл сам се на голу пенsију.

каракушаж зоол. в. кркушка.

каракушка ж зоол. в. кркушка.

кbсветbн, -тна, -тно који је савестан, паметан, присебан. —Ти да будеш

кбсветbн и свеци буде како требе,pнџишли се, мрка капа

катари несвр. прикупља своје најнеопходније личне ствари које ће поне

ти. —Милунку си пуди муж и она узела да катари, ц иде код матер.

катари се несвр. прикупља своје најнеопходније личне ствари које ће

понети. —Кbд појдеш негде, ти се катариш, узимаш овој, оној, кво ти
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требе: дреју, черапе и друго, не можда појдеш како дâе. —Мрзи ме да

јим сbгу сало, требе се катарим.

качамаче с дем, и хип. од качамак, качамачић. —Де прајни часком едно

качамаче за вечеру!

качка ж дем. од каца, мала каца качица. —Онај малана качка вача педесет

ћила.
-

качка несвр. меша по блату, прља блатом, лепи блатом. —Елте не мрзи да

качкаш по тој блато? —Што качкаш тија дувар кbде скоро кречен?

качка се несвр. прља се нечим житким, прља се блатом, маже се блатом.

—Нембј се качкаш у блато, чете бије нана.

качкав, -а, -о упрљан, замазан. —Дошbл качкав ко прасе, вели играл се сbc

децу.

качкање с прљање блатом, мазање блатом. —Деца, доста тој качкање.

кашка несвр. меша по блату, прља блатом, лепи блатом. —Нембј да си

кашкаш чисту кошуљу по тој блато.

квачетина ж ауг и пеј. од квачка. —Онај се квачетина па одврзала од

поврзло.

квеси несвр. виси, надноси се. —Нембј да ми квесиш над главу, живцираш

ме. —Његовачандија квеси над мој плац има за пола метар.

квесне свр. 1. повиси, наднесе се. —Квеснул снег на крајчандију, само

што не падне. 2. падне некоме на терет, падне некоме на леђа, трпне се.

—Цела кућа и покућанство квеснули на мен, од мен се тражи леб, од

мен се тражи с леб, па тbгопбнци и дрее и друго да ти не причам.

квесне се свр. 1. повиси, наднесе се. —Квеснуше се кола над рбвину и ни

натамнинаовам. 2. падне некоме натерет, падненекомена леђа, трпне

се. —Битанга, нече да работи него се квеснул на башту и на матер,

пенšиунери, да га они креветирају.

квецне свр. почучне у ходу. —Сину ми нешто у колено и ја квецну.

кечав, -а, -о који има криве ноге (као да је јахао буре). —Белка е едно кечаво

куче.

килавица ж чекић. (упор. килавица у рударству). —Дај ми едну килавицу

да трбшим ореси.

кисељка ж бот. врста киселе јабуке.

клашњанка ж капа направљена од клашња. —Клашњанће носимо зими

кад идемо на раниште да ранимо бвце.

клашњен, -а, -о који је од клашња, од небојеног вуненог сукна од црне
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вуне. —Мој деда е причал да су клашњене панталбне потопле од шајач

не, ел им преџа не прегорела у чинилку. —Одавна се по носиле

клашњене дрее, а сbг шајачне.

клепнес (мн. клепићи) кратка летвица од око 50 цм којау грађевинарству

служи за спајање разних елемената, као оплата исл. —Кbд се праи кућа,

требе гоџа клепићи.

клинкуријем пеј. момчић, дечак. —Ембј, клинкурије, не работи се тој

тека.

клиновим кила код новорђенчета, клинчићи hernia.

клње с кленова шума, клење. —Д идеш онам клње у да оцечеш дрво за

ложице.

клопот м клопарање, клопотоње. —Чуе се клопот кола.

клоцатење с непристојно и безобразно разговарање са старијим, одједа

ње, оповргавање истине на дрзак начин. -На тебне личи клоцатење,

ти си паметан и добар дечкић, остај тој задруђи.

клоцне свр. 1, шкљоцне. — Учини ми се да клоцну капија. 2. угризе, уједе

(о псу). —Иди малко подолеко од кучето, да те не клоцне.

клчињавинесвр. одуговлачи,развлачи,уцењује,терамакнаконац. — Ајде,

бре немој да га више клчињавиш, него пристањуј.“

кљевуца несвр. ћопа, шепа. —Видене цел век кљевуцал на едну ногу.

кљевуцне свp. с времена на време зашепа, заћопа. —Одиси, овак, нормал

но ал кbд стане незгодно, он кљевуцне.

кљоканесвр. избацује редак изметптица или живина. —Кокошће кљбкају

суде редом по авлији, не можда прбјдеш од кокошињци а да и не

нагазиш.

кљокне свр. (поред познатих значења) избаци редак измет птица или

кокошка. —Иш, кокошчице, зар си бош на праг нашла да кљбкнеш.

кљунsа ж. особа дугачка носа која делује опуштенб и млохаво. —Онај

кљунsа се пак прекљунsила на праг, па мора да га прескакам.

кљунsи се несвр. 1. опушта нос, љути се. —Што се кљунsиш, куи ти е

ђавол'?2. опуштасе, пресамићује се. —Држсечврсто, немојсе кљунsиш.

кметуе несвр. 1. обавља кметовске послове, проводи кметовски мандат.

—Мој деда Гавра екметувал четри годин. 2. ужива, ради шта хоће, живи

као кмет. — Ја да работимати да кметуеш, е нече тој више да може.

Књажовац м Књажевац. —Јутре чуда идем у Књажовац да купим косу.
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књижуpáкм зб. им. од књига, много књига. —Љуба е прочитал књижурак,

Има за едне канате, али шта вреди...

књижурацим зб. им. одкњига, много књига. —Стално довлачи дом некви

књижураци, нема где више да и турамо.

кобилетина ж круна женска особа мушкобањастог понашања. —Живка

Првуловати една права кобилетина, да те стисне, има те прећине.

кова ж лимено ведро, кофа. —На сваћи струк петлиџан да сипеш по едну

кову воду.

кове несвр. (поред изнетих значења) кашље, чврсто кашље. —Наséбал па

целу ночкове, уста не затвара.

коди предл. код. —Ишла сам коди бабу Милеву да зајмим брашно за

качамак.

кóжен, -а, -о који је од коже. —Кожен капут и камашне, знае се куи нбси.

кожичка ж дем, и хип. од кожа, кожица. —Повисел му нокат држи се само

на кожичку. — Ја највише волим кожичку од печено прасе.

кожњакм 1. ауг, и пеј. од кожа, кожетина. —Овија свинсhиав кожљак одма

да нбсиш и продадеш у задругу, а не да ми се усмрди овде. 2. ауг и пеј.

од коза, козетина. —Иди виџ што врешти кожњакан, да се не па заплела

конопац. - -

кожмурка ж кожица, опница. —По нећи пут, кbд имамо време и ако смо

расположени, кbд муљамо грбзје, ми одвајамо гроздине и кожмурће.

кöзи се несвр. (поред познатог значења: „доноси на свет јаре“) тешко

ради, запиње. —Веч три дена се козим да дигнем момурузу у анбар.

козина ж козја длака. —Од козину се прае врше, зобнице, дисази и пок

равци.

кöкав, -а, -о који је кочат, који је мршав толико да су му кости испале.

—Лисандрија беше горун ковек, а сbг станул некав кокав па се пре

кљунsил.

кокочица ж 1. дем, и хип. од кокошка, мала кокошка, кокошчица. —Овај

малава кокочица сваћи дон снесе по едно јајце. 2. бoт. млађа, младина

Cordialis cava L. -

кокоши се несвр. 1. шепури се, прави се важан. —Ти га завревуеш, а бн се

кокоши, нечени да одговара. 2. кинђури се, дотерује се. —Нембјтблко

да се кокошиш, убава си и онак.
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кол-кол-кол каже се детету кад леже у постељу, да се котрљне и намести

на своје место.

колне свр. 1. котрљне, закотрља. —Прво колбто мбра да колнеш па после

дагатераш стовашку. 2. откотрља, баци. —Колни га онаму онујрбвину.

колне се свр. котрљне се, закотрља се, откотрља се. —Лежи по на сред да

се неколнеш назам.

колце с (поред осталих значења) танак котурић исечен од кукурузног

клипа стављен на врх вретена да би се лакше прело. —Напрај ми колце

за вретено.

колчбкм дем од колац, кочић. —Вржи квачку за колчбк, да будеш миран,

а не сваћи час дају тражиш.

комлia несвр. 1. замуцкује, муца. —Сретен си онак убаво вреви, ал кbд

пóчнеда комлiџа, дазнаешда е љут. 2. пада у ропац, умире. —Старц поче

да комлiџа и испушти душу.

комлинесвр. 1. замуцне понекад. —Сbгкакое ишћлутуј школутам, гдето

се учи како се вреви, бнкомлцне по нећи пут, не да не, ал напредје јако

комлцкал. 2. падне у ропац. —Чеш да комлцнешедбн пут и ти, неч да

Неч.

кöнsулм конзул. —Чули смо да еконсул голем чиновник.

концеларијаж канцеларија. —У коју концеларију седи начелникат?

концоларијаж канцеларија. —Он не копа, он седи у концоларију.

конкм ходник, предсобље. —Целдбн сам председелу конк пред начел

никову концоларију и ништа, његнема.

конопче с дем. од конопац, танак конопац, конопчић. —Остало ми сâмо да

узнем конопче и да се обесим.

конопченце с дем, од конопац, танак конопац, конпчић. —Добро би било

кbд би имала сbгедно конопченце да се увржем у овеја грање.

коњ-баба ж држећа баба, витална баба. —Баба Милунка из Дејановци е

била коњ-баба.

кончбкм дем и хип од конbц, кончић. —Злбеда пришиваш пул надреју

која е на теб, ел да ју стуриш, ел да туриш кончбк у зуби од њу док

пришиваш.

копне свр. (поред познатих значења) копа мало. —Копнем малко дbнбс,

малко јутре и окопам си њиву.

коричина ж кора, кора хлеба. —На мен, сине, давају да едем само коричи

Не.

63



442 Јакша Динић

кбрне свр. запара нечим оштрим. —Корнул га Булча с рбг у слабину.

-Само малко да те кбрнем с нбжав па це смириш и неч више да ми

досаџаш и штете по њиве да ми праиш.

корубина ж 1. дебела кора, дебела кора дрвета (скинута). —Из тикве

салтина извадена, остале само корубине. —Дрво лежало и иструлавело,

па се од њег само одваљују корубине. 2. дрвена карлица, копања. —Чу

да замесим мбнечbк леб у корубину, да не каљам нбчви за толко 3.

опанци направљени одспољашње аутомобилске гуме. —Подокопацију

несмб имали ни опбнци ни ципиле, него смо носили корубине.

корубинка ж дем. од корубина, комад коре. —Донел ми неколко печурчи

це у корубинку

кострешкаж особа пргава, љута, која је на крај срца, срдита особа. —Мори,

кострешће, што си се накострешила на мен?

котарка ж (поред познатих значења) лотре за двоколице исплетене од

прућа, потковичасте у основи. —Свако јутро истерам по малкоторину

у котарку.

котарчица ж дем. од котарка (ручна корпа). —За девојчeнцево требе да

купимо котарчицу и игле да се учи да плете.

котран м катран. —Нестал ми котран за кола.

котранџијам катранџија. —Проодили проза сало котронџије, алjанесбм

бил туј да си узнем малко котран.

кошуљанац м дечачић од две-три године који иде само у кошуљи без гаћа.

—Вита и Евта има још да буду кошуљанци, кbд појду у школу, тбг че

им сашијемо гаче.

кошуљанчесдем. од кошуљанац, дете којејош не носи гаће, него идесамо

у кошуљи. —Тбј су млади љуђе, дете им још кошуљанче.

кошуљанчич м дем. од кошуљанац, дете које још не носи гаће него иде

само у кошуљи. —Дедин, дедин, кошуљанчич, колђи ми е порасал.

кошуљбина ж кора, кожурица, кожица (код плодова). —Грбзје све испиле

бсе, остале само кошуљбине и гроздине.

кошуљчицаж дем. од кошуља, мала кошуља, кошуљица. —Кошуљчица му

до колена.

кошурбина ж в. кошуљбина. —Кошуљбине и гроздине бдма испечемо за

рећију.

кра несвр. (поред изнетих значења) ставља у великој количини, меће,

гура. —Нембј да краш толђи мазуђибаницу, тој не здраво.
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крабар, -бра, -бро храбар, јуначан. —Куи е крабар бн мóжда иде нбчу по

грббишта, а кујне, бн не може.

краброс м храброст, јунаштво. —Требе да имаш краброс да улезнеш у

мéчју дувку.

краварник м место на коме се напасају краве, место са стајама у пољу на

коме се чувају краве и прави сир. —Јутре требе да идем у краварник да

донесем сириње што су напраили.

кревешљак м 1. ауг. и пеј. од крава. —Онија белијан кравешљак прлег да

не стелан. 2. зб. им. од крава. —На Деветитбрник, на вашар, кравешљак

колко бч.

кравешљачка ж дем и хип. од кравешљак (1), мала крава, слаба крава.

—Тија су љуђе јако сиротиња, имају едну кравешљачку да им рани

децу. -

кравичкаждем ихип, одкрава, младакрава, кравица. —Имамоси кравичку

колко за млекце.

Крагујовац м Крагујевац. —Овија су топовељиени у Крагујовац.

краиште с крај неке површине, обод, ивица. —Што неси доорал краишта

на њивуну, него онак остала недобрана.

крајчбкм дем, од крај. —Станитам на крјчбк да те не згазе кола.

краљство с 1. краљевина, краљевство. —Србија прво била краљство, а

после постанула царство. 2. краљевање, владавина краља. —Њигово

краљство не било длго, трајало само осам годин.

краљче с (поред изнетог значења) краљевић. —Видел сам на слику краља,

краљицу и три краљчету.

краставица ж бот. краставац. —Кbд смо били деца, ишли смо да краднемо

туџе краставице.

краставичар м пеј. онај који краде краставце по баштама. —Овија наши

краставичари па ишли по краставице на пекаранога.

краставичле с дем, и хип. од краставица, мали краставац, краставчић. —

Отћину дbнбседно краставичле, колко прс големо, да пробамо од овуј

годин.

краставичленце с дем. и хип. од краставица, сасвим мали краставац, мали

краставчић. —Најдбу врежјено едно краставичлeнце, да га мезнемо уз

рећиу.

краставче с дем, и хип. од краставица, мали краставац, краставчић. —У

целу градину најдо само едно краставче, друго све ббрано.

кратацbк, -цка, -цко прилично кратак. —Капутат му дошбл добре

кратацbк.
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кратачђк, -чка, -чко в. кратацbк. —Тија конбпац кратачbк да можда превр

жемо сено.

крати несвр. (поред познатих значења) иде, путује, скраћује пут. —Ајде

да кратимо, долеко е Каменица, можда омркнемо.

крвјосуе несвр. овца се разбољева од неке болести тако да мора да јој се

пушта крв да би оздравила в. крвјоше.

крвјбше свр. овца се разболи од неке болести тако да мора да јој се пусти

крв да би оздравила. Крв се пушта одсецањем врхова ушију (једногили

оба) и ударањем штапићем по њимада би што већа количина крви што

брже исцурила. —Води рачун да ти бвце не буду млого на слнце, да не

крвјбшу.

крвчица ж дем, и хип. од крв. —Буди миран да ти не пуштим крвчицу.

кре предл. поред, уз, крај. —Пројде кремен и не назва ми ни Бога. —Ббш

е стовал кремен кbд му се слоша.

креј предл. поред, уз, крај. —Сврнумо волбви креј пут и туј заночимо.

—Мињуе крејмен ко креј турско грббје.

крека несвр. 1. крекеће. —Предвечер една жабурка поче тијо да крека. 2.

крешти. —Нешто ми крекају кокошће у кочину.

крекуша жзоол. в. кркушка. —Мен две-три крекушедоста за ручђк.

крекушка ж зоол. дем. од крекуша, мала кркуша. —Чуд им напривечер да

вачам крекушће. -

крекушчица ж зоол. дем. од крекуша, мала кркуша, кркушчица. —Уватил

сам седам-бсам крекушчице.

кривчам онај који је хром, који је крив. —Пројде едbн кривча успут, али

га ја не познâвам.

кривша м онај који је хром, који је крив. —Пошли кривша и ћбрча, па

ћöрча носил крившу.

кркавац м зоол. речни гњурац.

кркљбзија ж нешто што је замршено, што је умршено. —Кbд распраљам

онеј кркљбзије од урежњаци, дојде ми да и гурнем у бгањ.

кристијанин м хришћанин. —Ваљда смо и ми кристијање?

кркушка ж зоол. мала слатководна риба, вретенастог тела, из породице .

шаранки Gobio gobiо, кркуша. —Деда Лека навача кркушће у гарду,

наниже и на конбцитека и суши.

кркушчица ж зоол. дем, и хип. од кркушка. —Кbд смо били деца, ми

одврнемо воду и навaчамо плну паничку кркушчице.

крљањесклаћење, померањенатамои наовамо, лаганодрмусање. —Крља

се одbpbт, крља и одеданпут преста крљање.
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крљица ж краљица. —Крљица остала удавица.

крн, -а, -о који је крњ, који је оштећен и недостаје му један део. —У онија

крнијан крчагод сbгче да држимо васуљ, нече у његвише да завачамо

воду.

крозира несвр. пролази кроз, пробија, скрозира. —Тури новину на груди

да те не крозира ветар кbд тераш бициклу.

кросниште с 1. ауг и пеј. од кросно. —Овој, бре, муже, задње кросниште

криво, мбра ми напраиш ново. 2. тврди, дугачки и дебелиљудски измет.

—Мбнечко дете, а колка кросништа сеpe!

крстинкаждем од крстина, мала крстина. —Нажемодве крстинће одонуј

њиву у Ледиње.

крстошесвр. обележизнаком крста. —Дрвјау алогу којачејутреда сечемо

дbнбстребе да крстошемо.

крупаж метеорол. ситнији град. —Од крупу не страшно, на момурузу чак

и добрб, страшно е од град.

крупавица ж метеорол. град, туча. —Крупавица како грашак.

крупнежм зб. им. оно што је крупно и чега је много. —Од тресће остал

само ситнеж, крупнеж однет.

крупнежак м зб. им. в. крупнеж. —Самлел брашно, сам крупнежак.

крупник м бот. јечам Ногdeum vulgare L.

крути несвр. изваљује оно штоје усправно пободеноу земљу (дрво, стуб).

—Узел да крути сливјак, нече да му раџа, па четуј да сади градину.

крути се несвр. 1. изваљује се из земље оно што је у њу вертикално

постављено. —Тополе ми се вануле круте, плитка им земља. 2. ломе се

главне гране у самој ракљи где се одвајајују од стабла. —Од снег се

почеле круте грање у багрењакан.

крушчар м 1. бoт. ауг и пеј. од крушка, стара оронула крушка коју би

требало отсећи. —Онија крушчар ни само засмита у орање, мора га

оцечемо. 2. крушково дрво (посечено). —Кbд искладем крушчарав, тбг

чу да почнем да кладем буковину. 3. крушков воћњак, крушик. —По

садили смо крушчар, а боље да смо посадили орешак.

крчажиште с ауг, и пеј. од крчаже. —Овој крњево крчажиште можда

узнеш да си у њег чуваш лечу.

крчажленце с дем, и хип. од крчаже. —Што не купимо још едно кр

чажленце, кbд имамо две децу.

крштеван, -а, -о крштен, крштаван. —Ел си ти крштеван, ел неси?

крштевање с кpшћење детета, давање имена детету у цркви. —Ишли смо

на њигово крштевање.
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кубетар м мајстор који прави плеханефуруне, који прави кубета. —Д идеш

код Петка, кубетара дати закрпи кубе.

кубиште с ауг и пеј. од кубе. —Што ли кубиштево само чури, а нече да

гори?

куи, која, кое, зам, ко, који —Куие доодил дbнбс овде, дор ја несбм бил

туј“. —Коéе дете зарадело за бој. —Куи ли ти е само тој рекбл'? —Коe

iискаш? -
w

куј, која, коé, зам, ко, који. —Кујте пита пошто ти е капа. —Куј чед иде

јутре да рани стоку? —За кујдбн паче да дојде. —За кое си га бил”

куји, која, кое зам, ко, који. —Куји има цигаре да ми даде едну? —Куји

љуђе продавају добру краву да ми кажеш, бчу дају купим. —Кое рече да

си заборил да понесеш? -

кулизаж непоштена, некарактерна, превртљива, снисходљива особа,ули

зица. —Тија, кметат тоје една кулиза, овам ти се праидати чини, а онам

те гура у пропас.

кумита м комита. —Чуем да се по планин виџују кумите.

курибесмушки полни органи (пениситестисзаједно). —Курибеу трмку.

курвbлbкм курварлук. —Чеда плати с главу бнтија њигов курвbлbк.

курвbрлбкм курварлук. —Курвbрлбк нигде не донел добро, па нечени

туј.

курварсђи, -ска, -ско који се односи на курваре, који је као у курвара. —Тај

жена има курварсђи поглед.

курјачћи, -чка, -чко који се односи на курјака, који је као у курјака. —Тија

човек има курјачћи поглед, кbд те погледа, мислиш ште изде.

кусне свр. једном захвати кашиком или чим другим попут кашике. —Кус

ниббредbнпут, нецеотpуеш. —Куснутрипутсонијабађери натовари

камион.

кут-кут-кут каже седетету кад га старијизоведа гасакрије под своју одећу.

кутблм канија за косачки брус, упор. кутлица.

кутијашка ж дем. од кутија, мала кутија, кутијица. —У жлтуву кутијашку

да си чуваш пулови.

кучи се несвр. доноси на свет кучиће, куци се. —Белка почела да се кучи

у суботу после пладне и до тbвнинокучила четири кучичи: едно Раша,

бн црн и личина Ранка ћелера, друго Жуто Дупе, онб кавено ко и Цука

што е, башта му, и има жлтб окол дупе, трејђе бело с крупне црвене

шарће по грбину, оно се зове Розамунда и четврто чисто бело и зове се

Изабела.

кш (понекад удвојено) узвик воловима да увуку врат у јарам. —Кш-кш!
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кши узвик воловима да увуку врат у јарам. —Кши, Булч!

л

лабадина ждрвена вила са два краћа парога и дугачком дршком, служи за

подизање снопова шаше, шуме за исхрану стоке и сл. упор. лободина.

лáбнут, -а, -о који је олабављен, опуштен, попуштен. —Конопацbт дошbл

малко лабнут, плашим се да ни се не истресе товарат.

лабов, -а, -о који је лабав. —Лабов ти овија конопbц, требе га малко

стегнеш.

лабово прил. лабаво. —Код менти нема лабово, има се работи, брајко.

лади несвр. пирка ветрић и расхлађује, лагано дува ветрић. —Јучер беше

жега, да се изгасне, а дbнђслади малко ветрbкод Есен.

лbкbцbк, -цка, -цко 1. дем. од лак, врло лак, лаган. —Лbкbцко етој прасе,

нема га ни десет ћила. —Ма, тој елбкbцка работа, само требе да се

наватиш. 2. слаб, нејак. —Лбкbцbк си ти за мен, кbд те дунем, чеш да

паднеш.

лbкbцко прил лако, врло лако, лагано. —Лbкbцко чу ја сbс његда излез

нем на крај.

лbкbчко прил лако, врло лако, лагано. —Носи вречуту лбкbчко ко да ју

нема педесет ћила.

лbксије прил. лакше. —Вревте малко лbксије, да чуемо квб онија прича.

ламти несвр. граби се, лакоми се. —Ја не ламтим ни за паре, ни за дреe,

колко ми требе ја си имам.

ландраж скитница, нерадник. — Одтуј ландру не можда испадне ништа.

ландра несвр. скита, луња, избегава посао. —Где ландраш по целдон, да

ми е да знам?

ландра се несвр. скита се, луња, избегава посао, дангуби. —Цел дон се

ландра по Тимоци, боћивача рибе, а оно куј ти знае квбработи.

лbcbн,-сна, -сно који је лакза рад, лаган. —Тоје ббрлbсна работа, вржеш

куче и оно нема да апне љуђе.

лácec, -та, -то који је мрке боје а светлих прсију (о животињи), који је као

ласица. —Наша Цица Ластавица окучила четри кучичи: две бели а две

ласести.

лbскbв, -а, -о који је сјајан, бљештав. —Димитрија, учитељ из Горњу

Каменицу беше човек висок, прав, а чалб му широко палбскbво. —Лbc

кbво елече на девојче.

латин м бот. драгољуб Тropaeolum maius L.
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левовер м револвер. —Дор спи, левовер му стои под главу.

ледник м 1. бoт. ледено цвеће, ледена трава, жабица Мesembruanthemum

crustallum L. 2. један елеменат на обрадачу в.

лежи несвр. (поред познатих значења) спава, ноћи, коначи. —Нbчbcче си

лежимо кот колибу, нече да слазимо у сало.

леје несвр. лаје. —Кучичи су целу ноч лејали, био несbм могбл да

склопим.

лекување с лечење, исцељивање. —За њбјно лекување смо продали и

краве и коња, ал Бог да поможе...

лелејнесвр. лепршне, залепршаједном. —Час, часпавојниклелејнеедно

црвено барјаче. |-

лелејне се свр. лепршне се, залепрша се једном. —Листбк нема да се

лелејне, толко се време умртвило. —Лелејну ми се некво пред очи, ал

не могб да разберем кво.

ленsи се несвр. цери се, кези се. —Ленsи се ти, ленsи, има кbдбч и да

ровеш.

лењуе несвр. ленствује. —Ја не краднем, не лbжем и не лењуем.

лепен, -а, -о који је лепљен. —Кућа му лепена с блато, не малтерисувана.

—Унутрашњата гума лепена три пут и пак испушта.

лесурина жауг и пеј. од леса, стара леса, пропала леса. —Донесете онуј

лесурину да простремо на њу влну да се суши.

летрикажелектрика, електрична струја, електрично осветљење. —Упали

летpику да видимо кво работимо.

летричан, -чна, -чно електричан, који јеу вези са електриком. —Покварил

ни се лектричан шпорет.

лефектор м рефлектор. —Кbд во беше ратав, они им оздол освете

ероплани с лефектори па и тог гаџају.

либање с кусање, брзо кусање. —На децу јутром дадем плн ђувеч с млеко,

па да видиш кbд настане едно либање.

ливатка ждем и хип. од ливада, ливадица. —Из онолку ливатку докарамо

елис убаво сено.

ливовер м револвер. —На Видоју из Локву едно време елидал ливбвер на

клik.

лида с очи изр. немирно гледа, играју му очи ко на зејтину. —Не гледа

мирно, него само лида с бчи.

лидало с оно што се клати, што трепери. —Лида како лидало.
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лидне свр. (поред познатог значења) одлети поглед. —Лиднуше ми бчи

на туј стран.

лидалце сдем. одлидало. —Надетето на капичку приврзано некво лидал

це, па си му лида док мрда с главичку.

лијо прил. празно, недостаје, фали (психолошки смисао). —Дојде милијо

без њега, дако се сваћидон карамо. — Ја видим некво милијо, ал не знам

квбе.

лимнесвр. крене одједном небројено мноштво, размилисе. —Кbдлимну

бробинци на неку стран, нема сила која че и устаи. —Чим отворише

границу оно лимну народ преко оној поље и седну и с другу стран.

липовина ж (поред познатих значења) особа нестабилна карактера, врда

лама. — Раде тие една липовина, дbнбс рекне едно, јутре рекне друго.

лиcec, -та, -то који је боје лисице (о животињи). —Окотили се лисести

кучичи, па едно зовемо Лишко, а едно Лиса.

литра ражњача ж литра на запрежним колима направљена у облику

једнокраких мердевина с тим што на једној страни вире шиљци, упор.

раЖЊика.

литра ражњичара жв. литра ражњача.

личи несвр. чини лепшим, украшава. —Ел га личе пушће и палашће, ел

га личи љуба Анђелија?

лишинка ж дем. од лишина, мала лишина, мала необрасла површина.

—На едну лишинку беоше два зајка.

лм м хум, хумка, могила. —Подонија лм, причају да е закопан нећи Козак.

локман м онај који радо једе на туђ рачун. —Подватил се там с некви

локмање, па све живо поедоше и попише.

лбмав, -а, -о који је мекан, лабав. —Ткањето ми испадлолбмаво,дако сам

га чини ми се збивала. —Лöмаве тој човек, нуме бн да подвикне.

лопа несвр. једе халапљиво, једе као што једе свиња тесто. —На свињу

сипем густо замешено брашно и она само лопа.

лопот м шкрипа и тандpкање кола. —У есен кbд су бербе и кbд се свбзи

грбзје, низ Падину се чуе само лопот, ел су кола јако претоварена.

лошотија ж невоља, несрећа, слабост, болест. —Западли смо у голему

лошотију, не знам коце избаимо.

лошотиња ж в. лошотија. —Снашла га најгора лошотиња.

лошотуе несвр. осећа се лоше, болује. —Питуеш ме кво работи деда, ене

га лошотуe.
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лубенче с дем. од лубеница, мала лубеница. —Ко велиш, да купимо едно

лубенче?

луг мравно и муљевито земљиште поред Тимока. —Што се у луг рбди

момуруза, тој на друго место не може.

лукавичав, -а, -о који је попут главице лука, главичаст.

лумпурмбараба, битанга. —Меџудbнбшњу младињу имамлого битанђе,

лумпури и лењивштине.

ЛЊ

љизгавица ж лапавица, расквашен и житак снег, киша са снегом, клизави

ца. —По овуј љизгавицу нити е да упрезашкола, нити сане.

љöкне свр. клоне, онемоћа, кљокне. —Падла слана и пипер само љбкнул.

—Кbд остарееш и љбкнеш, имали куј да те гледа?

људи се несвр. спрема се, дотерује се. —Људи се, чед иде на свадбу код

Витка у Горњу Каменицу.

М

мам мах, тренутак. —Кbд нешто тражи, бче сведа буде у тијама. —У едbн

ма ми се учини да е бн, ал после видб да не.

магаре с (поред познатог значења) ногаре за тестерисање дрва. —Узни

магаре и бичћију па срежи неко дрвб.

мbждракм копље, упор. миздрак. —Одавна се нератувало сbc пушће и сbc

топови, него с мbждраци и сbс сабље.

мазгалм мали прозор на подруму, мали отвор у зиду, упор. мазгаљ. —Кbд

ми нешто нбчом сумљиво, ја истурим пушку проз мазгал и чекам.

мазно прил. празно, нема, нема ништа, готово. —Мазно од брашно, мазно

одмаз, пропас и глад и тој ти е. —Мазно, завршили смо работу.

мајстораш м мајстор. —Тика не нећи мајстораш, бн ти више дојде како

студеноклеп.

мbкнбше се свр. 1. макне се, помери се. —Mbкнóши се малко потам да

седнем и ја. 2. пође, нерадо пође. — Ајде да се мbкнбшем на њиву.

мблецbк, -цка, -цко мали, прилично мали. —Мблецbкси ти још за школу,

кbд порастеш, тбг чед идеш.
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малкачко прил. мало, сасвим мало, врло мало, малчице. —Дај ми малкач

ко, само колко да прббам. —На њег требе малкачко, од едну чашку се

опије.

малчичко прил. мало, сасвим мало, врло мало, малчице. —Малчичко,

малчичко, колко на вр нож, да му туриш сол.

мамнесвр.дем. одмами, само једном помами, вабне. —Сине, очлид идеш

да мамнеш јаганци да дојду дом.

манажаж менажа, менза. —Они седу там иза подовицирску манажу.

мћнbцbк, -цка, -цко мали, прилично мали, ситан. —Мбнbцbк, ал јак.

манистос једно зрнце из низа манистра, зрно манистра. —Едно манисто

ми се бткола под бдар.

маностир м манастир. —На Петрбвден смо ишли у маностир.

манџија м онај који свачему нађе ману (нарочито јелу), пробирач.

—Тибсаве голем манџија, њега тешко можда угостиш.

масти се несвр. сваки часнамешта уста, косу и мараму. —Марика се почела

масти још дbнбс, а вашар јутре, веџба се.

матичка ж дем. од матика, мала мотика, мотичица. —Малуну матичку да

носиш код Циганинанога да ју клепа.

маћа ж мајка. —Маће, моја мила, маће, кво се овој напраи од нас? —Моја

маћамене свако јутро испрача у школу, да ме Циганчичиуспут небију.

—Маће му га.

маучање с маукање. —Зими се од маучање не мож спи, поглавито у

фебрувар.

мbц узвик којим се маме мачке. —Мбц, Маро, мбц.

мbшкbв, -а, -о који је прљав, умазан, замазан. —Што симбшкbв ко свиња,

ел си с прасци спал?

мbшкbвштина жонакоја је неуредна, прљава и зарозана. —Ко можда спи

с онуј мбшкbвштину, алжена му е па си му добра. -

меанџисуе несвр. бави се кафанским послом, држи кафану. —Жене, деца,

сви на копање, а бн меанџисуе у Калну та ишчука нећи динар.

медм (поред познатогзначења) 1. оно што се одјела поједе на крају ручка

да се ручак заслади (обично комад меса из јела). —Прво искусам васуљ

а месо остаим за надокрајће, да ми буде мед. 2. смола која цури из коре

трешње, шљиве или брескве. —Ако несмо имали лепак за у школу, ми

смо га праили од црешњбв мед.

меди несвр. 1. прави мед, ствара мед, производи мед. —Најбоље меди
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багрeн, па тог липа. —Кbд медим ливацћи мед, тбг трмће селим у

Локву. 2. заслађује врућу ракију. —Рећију можда медишел сbс мед ел

cbc шићер.

меенџија ж механџија, кафеџија. —Тражил те нећи Живко, меенџија из

Кренту, вели да бче да купи од тебвинб за у кавану.

мesec мезе. —Меенџијо, квб имаш за мезе?

мек, -а, -о (поредпознатих значења) топао, сасвим мало топао, млак. —Кbд

переш виме на краву, вода требе да тие мека. —Меко време дbнбс, не

зима како јучер.

мекне свр. 1. омекша мало, омекшадо извесне мере. —Сbгтврдозакопање,

кbд падне ћиша, земљаче малко да мекне и тbгче да копамо. 2. мало се

загреје, постане млак, отопли. —Чим мекне време, бдма чед имо у

планин за дрва. 3. коза само једном замекеће. —Коза само мекну и јаре

бдма дојде код њу.

мекнее несвр. 1. мекша, омекшава. —Колко више седу ббране, крушће

повише мекнеy.2. постепеносе загрева. —Туриводу на крај шпорет нек

мекнее. —Време почелодамекнеe. 3. одступа одсвогтврдокорногстава.

—Бешерекbл старцатда га нечевиди с бчи, а сbгенега почел да мекнеe,

не радуе се кbд га види, али га и не јури.

мекокорес, -та, -то који има меку кору, меку љуску. —Од Ново брдо ме

кокорести ореси, а од лозје коштани.

мележњак м мелез, хермафродит. —Коза ојарила три јарету, едно мушко,

едно женско, едно мележњак.

меродавно прил. све једно, све равно. —Мен је све меродавно, па како ти

рекнеш.

мећиш м све што је меко. —Мећиш човек.

мечина ж месо без костију, кртина. —Мајсторе, касапине, измери ми две

ћила мечину.

меџи несвр. поставља међу. —Јутрече да меџимо Балтину ливаду од кbм

Симини.

меџи се несвр. граничи се, имазаједничку међу са суседом. —Седнустран

се меџимо сbc Слободана Симинога, а с другу сbс Видена Цикурлеју.

мешавина ж заједништво, заједнички послови. —С њег нечу да имам

никакву мешавину. -

мешанија ж заједништво, заједнички послови, упор. мешавина. —Не

вöлим да имам мешанију сbc љуђе куи несу како требе.

мешината прид само ж. род која је у другом стању. —У едну руку нбси

дете, а у другу води мешинату жену. -
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мешинка ж дем, и хип. од мешина, стомачић (код деце). —Ел те, сине,

боли мешинка? —Кbддете заболи мешинка, да му се дадеда пине малко

пепелчбк.

мешта несвр. премешта, мења. —Велигден не мешта дbн, али мешта

датом.

мешта се несвр. премешта се, помера се, мења се. —Вилотија се не мешта,

бн си стално деpéктур.

мешчинка ж дем. од мешчина. —Колко има мешчинка ми ју исуше

ничимо и изедемо, сbг варим само кочине.

мигуљи се несвр. једва се креће, полако се креће. —Деда Тома се едва

мигуљи уз Манастир. 2. излази, мигољи се. —Дете се мигуљи из чрђе.

—Мигуљи ми се риба из руће. - -

милеeнесвр. постаје мило, постаје драго. —Милеeмикbдвидим како деца

расту и како су добра. —Милеe ми живот од како се он врну из војску.

милеe се несвр. мили се, постаје мило. —Милеe се на човека да живи кbд

све иде како требе.

миник м куче малог раста. —Имају миник куче.

мирка жмир, спокој. —Мирку си немам од онуј моју жену, те овој ми, те

онбјми. —Мирку ми не дава ни дању ни нбчу, тражи сиску, а ја млеко

немам.

мирне свр. смири се, одахне. —Када личе дечијава да појду у школу, да

ми мирне глава.

мислење с мишљење, размишљање. —Џабе ти е мислење, кbд се деси

несрејђа; мисли понапред.

мит, -а, -о који јеумиван, умивен. —Митолиедетево, ел требе да га мијем?

мишоједина ж остаци онога што су појели миши. —Од момурузу остале

само мишоједине.

младарбцм млади голуждрави и жутокљуни птић, жутокљунац. —У про

лет се качимо у дрвја да вадимо на тичичи јајца и младарци.

мћжаж мужа стоке. —Кbд почне млжа, тбг че да праимо сириње, а сbг

краднемо помалко млекце на јаганци, да и деца има кво да кусају.

—Првња млжа е на Млзигруду.

млзм један млаз при мужи. —Кравата толко прибере виме да не можда

измлзеш ни едbн млз.

млзење с мужа, музење. —Заболу ме руће од млзење.

Млзигруда жпразник овчара, 5. маја, дан уочи Ђурђевдана. Тога дана се
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одбију јагањци од оваца и овце први пут помузу. Ујутру рано, пре

изласкасунца, момциидевојке и младежене на реци или на извору вију

венце које ће ставити овци предводници на врат. Пошто се венци

извију, приправи се заједнички доручак, ту на реци. После доручка се

момци и девојке прскају водом, па понеки пут и добро окупају. Док,

потом, пролазе кроз село, сачекују их мештани и поливају водом. Пош

то се врате кућама, настаје премлаз (прва мужа) оваца. Премлаз се

обавља на капији тора која је украшена славолуком од дивље руже,

одсеченеуочитога дана. Око ведра се стави посебан венчић одтраве, на

ведро обредни хлеб, преко њега брдо, а на брдо прстен. Први млаз од

прве овцеморадапрође кроз прстен, кроз брдо и прекохлебадасклизне

у ведро. У земљи испод ведра ископана је јамица у коју се ставе две-три

перашке (ускршња јаја) или ако нема, обична скувана јаја и један мали

хлепчић са сољу и туцаном паприком на врху. Како се од прве овце

други, тако се од сваке наредне овце први млазусмери насадржајујами,

а затим настави мужа у ведро. Мужу обавља домаћин који седи на

столици испод славолука, а једну по једну му овцу приводи неко од

млађих. У подне је свечани ручак за укућане и госте. Сутрадан, на

Ђурђевдан, јаја која су била испод ведра у јами закопају се у велики

мравињак. Мужа отпочета на Млзигруду траје непрекидно до друге

половине августа месеца.

млзне свр. помузе мало, намузе мало. —Млзну млекце колко за преватbк.

—Cбг мјзну две-три бвце, друђете чу кночи.

мложи несвр. множи, увећава. —Нечу да продавам јаганци, решил сам да

си мложим овце.

мложи се несвр. множи се, увећава се. —Млбжи се народ и нема за сви

место у сало.

млозина ж мноштво, множина. —Они су млозина у кућу, они живе у

задругу.

мљицка несвр. мљацка устима, мљацка док једе. —Мљицка, мљицка онуј

крушку, да ти се смучи.

мнођи, мнође, многа многи. —За време рата мнођи несу имали леба

камоли с леб. —Мнбђе жене су стануле удавице.

мокруља ж канија за косачки брус, упор. кутлица. —Мој деда е имал

мокруљу од воловсhи рог.

молина ж бот. малинa Rubus idaeus L.

могаре с зоол. магаре. —Нерови ко Џоћино могаре.

мбинсhи прил. на мој начин, како ја хоћу, како ја рекнем. —Има да буде
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помбинсhи док сам ја газда, а после нек буде како бче, па нек буде и по

твбинсhи.

момчужљак м момчић, дечак који још није постао момак. —Ти си још

момчужљак, још неси за војску, седи си дом.

мори узв. употребљава се за обраћање женској особи кад јој се жели

избећииме или кад се испољаваравнодушностили одбојност прематој

особи. —Еј, мори, ел овам. —Куде чети, мори, душа отиде?

мочурм ноћни суд, нокшир. —Свако јутро износим плн мочур.

мочурљив, -а, -о који је мокар, влажан, подводан (о земљишту). —Пази

како тераш трактор ел тује земља мочурљива, мож се подвузнеш па да

напраиш белај.

мрвени, -ена, -ено марвени, ветеринарски. —Да биаш мрвеногдоктура, не

исплати се, него — кољи.

мфвољм воће. —Од кbд почну да зреју црешње, мpвољ има преко целу

годин, све док се не оберу шипци.

мрждав, -а, -о који је смежуран, зборан, уз то ситан и спечен (о плоду

воћке). —Сливете овуј годин, да ли од жегу од квб ли, дошле некве

мфждаве. —Да одвајаш мрждаве јаблhе на едну стран, здраве на другу.

мрклица ж мрак, тама. —Дојдбше од колибу у црно мрклицу. —Кbд ми тој

рече, паде ми мрклица на бчи и удари га колко год сам могbл.

мрмољи несвр. нејасно и неразговетно говори. —Бабичката си мрмољи

нешто у браду.

мфчи несвр. гњави, растеже, отеже, околиши. —Ајде не мрчи, пооди веч

едbнпут.

мфчимуд монај који гњави, који дави док говори, који отеже са послом,

гњаватор, недовољно бистар. —Њега зову мрчимуд затој што млого

мрчи муда.

мфша ж стрвина, леш. —Смрди нека мрша, доле поди пут. —У овој

незгодно време лако можда падне мрша.

мудиња пл. тант. пеј, и хип. од муда, муданца. —Деда ми често казувал.

"Изедеш си, Бато, мудиња“.

мудоотицаниесдосада, досада наконференцијама. —А,билбедонбседно

големб мудоотицаниe.

мужетина ж 1. ауг. и пеј. од муж (супруг). —Она женичка добра, ал

мужетината една пијандура невидена. 2. јак, крупан човек. —ТисаДр

вењача е една ала од мужетину.
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мужетерина ж ауг и пеј. од муж (супруг). —Тај моá мужетерина, пак се

запила у кавану.

мужњев, -а, -о који припада мужу, супругу. —Мужњеве дрее смрду на

шталу, елбне целдбнкре говеду.

музиће ж усна хармоника. —Док чува краву Рујку, Матеа целдон свири у

музиће.

муљне свр. брзо завуче, утера, гурне унутра али да при том нежно уђе.

—Муљне руку у шупљари извади јајце. —Муљни негде чугаљbт. —Мај

ће му га муљнем.

муљне се свр. завуче се, штукне, нестане. —Муљну се пиле у бурјан и не

мож га најдемо.

мучно прил. 1. с муком, једва, тешко. —Тај работа се мучно работи. 2. кад

се има осећање мучнине. —Мучно ми у мешину кbд чуем да се од тој

прича.

муштина жзб. им. од муж, мушкарци. —Сва муштина ошлау рат, остале

само женетине.

Н

наáкасвр. нагура силом, набацакако било, стави превише. —Дрeеycbндбк

убаво да сложиш, а не да и наакаш како дае, па после кbд и вадиш оне

све згужвене. —Наакамо грбзје у ббчву до врањ. —Majће му га наака.

наака се свр. 1. наједе се, преједе се. —Кbд идеш на свадбу, немој да се

наакаш ко стока па после дом да пијеш караболну соду, 2. угура се,

смести се. —У онолку малечку салицу наака се целосалб, па нема место

где да се игра бро, па се остали износе надвбр, а за малу вечеру се па

уносе.

наáли свp. створи навику код некога према нечему, навади. —Наалили

дете на бонбоне, па сbгрове кbд нема.

наáли се свp. стекне навику према нечему, навади се. —Наалил се на

бувљак ко куче на касапницу.

наáпан, -а, -о који је нагрижен зубима. —Кbд там, оно тикве наáпане.

- набђбb свр. напуни, напуни јако, препуни, претовари. —Набобом кола до

вр, чврство вржем и појдем. — Набббbј кубето, да се добро огреемо.

набадаљћа ж 1. мали кочић којим се сади поврће. —Требе да садим

градину, а не знам где ми е набадаљћа. 2. висока потпетица на женској

ципели. —Само се чудим на Совију како можда бди у онеј набадаљће.
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набадина ждрвена вила са два краћа парога и дугачком дршком која служи

за подизање снопова шаше, шуме за исхрану стоке и сл. упор. лабадина и

лободина. —Ел сивидел негде онуј набадину, не могјунајдем, атребеми.

набоцкbн,-а,-о 1. набоцкан, шаран боцкањем. —Младенчичи морада буду

набоцкони сbс дрен, да би деца била чврста како дрен. 2. при сађењу

забоден у земљу (о поврћу). —За овуј годин луке набоцкbн, адогодин

куј буде жив бнче пак да ббцка.

набивачка ж1. маљ којим се набија коље, земља и сл. —Узни набивачку па

наби овуј земљу овдека. 2. набијање. —Данђс паде голема набивачка

колци у јаз.

набивка несвр. дем. од набива, полако набија. —Набивка му га полагbЧка.

наблесњичав, -а, -о који је помало блесав, који је прилично блесав. —Ако

сити наблесњичав, не мора сви да су блесави, па да те трпу, теб и твоe

шашавило. —Ти ми дојдеш како малко наблесњичав, кbд тека вревиш

cbc стари љуђе.

наболњичав, -а, -о који је болешљив. —Девојчето им наболњичаво, тешко

че да можда се ожени.

набркан, -а, -о у који је пипнуто, који је пробан, који је начет. —Млеко

нbнбсне било поклопено и сигурно да е набркано, елтуј има мачће коe

бче да га набркају.

набубури свр. набубри, наклобучи, издигне. —Боб набубурил, само што

не никне. —Кbд појде да ница, васуљ набубури земљу.

набубурисе свр. набубри, наклобучи се, издигне се. —Не лошеда се васуљ

на едон дбн пред садење малко навлажи с топлу воду да се набубури,

тбг посpчено ница. — Набубурила се земља у расадник, зеље само што

не никло. —Набубурилни се парћету едно ћуше, морада га издиза нека

влага.

набукуе несвр. навлачи, облачи. —Чича Илија набукуе нове чизме, ал му

изгледа тесне.

набутуе несвр. утерује, силом утерује, угурава. —Набутуе нбђе у тесне

ципиле.

навади свр. залије башту или њиву тако што у њу доведе воду вадом

(каналом), а затим је мањим вадицама разведе у редове или леје. —Кbд

навадиш градину, после да узнеш да навадиш и детелину.

навача свр. нахвата, ухватидоста. —Мој деда Гавра кbдгод иде уСтуденбц

навача плну трбаљћу с раци. —Пред Божич навaчамо гоџа врапци, да

јима с квб да се омрсимо.
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наваџилbк м наводаџилук. —Њбан наваџилбк нигде не испадал како

требе.

наваџисуе несвр. наводаџише. —Стојанка му наваџисуе за Најду, ал бн,

чини ми се, да ју не беђендисуе млого.

наваџише несвр. наводаџише. —Oчлибре, блешчoедbн,дати наваџишем

за неко девојче, да се ожениш едbн пут и ти.

навлачи несвр. 1. облачи, обува. —Навлачим топле дрее, требе д идем за

дрва. —Што навлачиш леву черапу на десну ногу? 2. увлачи, усисава.

—Овај пунпа негде навлачи ваздук, затој нече да работи.

навлачи се несвр. облачи се, одева се. —Навлачи се па пооди, це забаимо.

навлече свр. 1. навуче, обуче. —Навлечи чисту кошуљу кbд идеш у љуђе.

2. довуче, дотера. —Муже, да навлечеш дрва доре суво време, кbд се

оћиши, тог неч да мож.

навлече се свр. 1. обуче се, навуче се, одене се. —Кbд се навлчеш, ти се

погледу огледало да видиш како ти стои. 2. навуче се, уђе. —Навлекли

се гоџа поганци у анбар.

навлче свр. 1. навуче, обуче. —Навлчи си топлу дреју, надвбр јако зима. 2.

довуче, дотера. —Навлкал сам дрва толко млого да чу да имам за две

зимени. 3. увуче, навуче. —Пољсhи миши у есен навлчу пшеницу и

друга зрна узам, тада имају за назиму.

навлче се свр. 1. обуче се, навуче се, одене се. —Кадаче се навлчеш у нове

дрée? 2. уђе, навуче се. —Навлчу се у собу па целдон играју карте.

навошта ж обојак, обљало. —Вечером кbд се собуeм, турим навоште кре

кубе да се осуше.

наврве се свр. крену један за другим, крену у колону по један. —Јутром се

овчари наврве по пртину па отоде да ране стоку.

наврта несвр. 1. залева башту или њиву тако што у њу доводи воду вадом

(каналом), а затим је мањим вадицама разводи у редове или леје, упор.

навpча (2). —Ишла сам да навртам градину. 2. скреће, тера на своју

страну. —Наврта воду на своју воденицу. 3. дође с времена на време.

—Од како се поболемо, скоро никуј не наврта код нас.

наврта се несвр. ту је у близини и долази често. —Никуј друђи не добди,

само ни се ћерката наврта туде.

навpча несвр. (поред изнетих значења) свраћа, долази по некад. —Наврча

ко да не, кbд год дојде у Паланку, бн сврне код нас.

навpча се несвр. ту је у близини и долази често. —Наврча се туде да ни

даде воду и друго кво ни требе.

навpчи свр. (поред наведених значења) 1. наспе, саспе, сипа у великој
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количини. —Штб си наврчил овблко воду у млекб, па сbг не за ништа?

2. наврне да пије. —Ти немој ко Милан, кbд навpчи балон нуме да га

одвби бдуста.

нагледи прил. на око, на поглед. —Коњав ти нагледи не лош, ал какви су

му нарви, тој не знам.

наглувичав, -а, -о наглув, прилично глув. —Кbд вревиш сbс Сибина, мора

добре да наокуеш, ел он је добре наглувичав.

нагмечен,-а,-о којије нагњечен, улубљен. —Штбе котблbв нагмечен, куи

етој напраил'?

нагњавбтина ж нагњечено место на телу, убивотина, контузија. —Друго

нема, али ме нагњавотината јако боли.

нагњетен,-а,-о нагуран, нагуран у неки узани отвор. —Руће му врзане на

дупе, а у уста му нагњетена крпа.

нагбрће прил (дем.) на горе, мало на горе, мало навише. —Појди малко

нагорће пач га видиш где риља.

нагбршће прил. (дем.) на горе, мало на горе, мало навише. —Још

нагоршће требе д идеш до његовуту колибу.

нагребен, -a, -o 1. који је изгребан, гребањем избраздан. —Овде, онде

нагребен помалко, ал не млого. 2. гребањем или стругањем сакупљен.

—У онуј паницу има нагребено сириње, половин га ти узни, а половин

остај за Милку.

нагрбња се свр. 1. прероди нека воћка. —Нагроњала се црешња, само што

се грање не покрше. 2. постане тешко (у психичком смислу). —На

гроњало ми се на душу, чини ми се чу да љуснем.

нагрува свр. накруни кукуруз. —Дbнбс сам нагрувал момурузу има за две

врече и јутре да нагрувам за још толко па чу да терам у воденицу.

нагрува се свр. наједе се, наједе се добро, наједе се чврсто. —Ал се нагрува

леб и чорбицу из туршију.

нагузичи свр. 1. натрти.2. грубо и тешко превари некога. —Варди се да те

нећи џамбасне нагузичи на вашар.

нагузичи се свр. полтронски се понесе према некоме, улиже се некоме.

—Туј нема ништа од човека, он се беше нагузичил и на Бугаринанога

штоно беше преседник у блштину у ратан.

нагуши се свр. 1. накостеши се, најежи се, нарогуши се. -Виделли се како

се маче нагуши кbд га јурну псета? 2. згрчи се и главу увуче у рамена (o

човеку). —Дојчин се нагушил па отбди у планин.
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надвиe свр. притисне, притера, спопадне, примора. —Надвила га мука

затој дигал руку на себ.

надебел прил. у дебелом слоју, у дебљем слоју. —Торину кbд расвpљаш

по њиву, расврљај ју надебел, да земља добро осети и да се боље роди

леб.

надевена, -о (нема м. род) опремљена свадбеним даровима и тзв. меким

стварима. —Њбјното девојче јако убаво надевено.

надијан, -a, -o 1. запахнут, запахнут нечијим дахом па добио исту болест.

-Неcbм наséбал, ал мбра да сам надијан кbд имам ватру. 2. наређено

му, заповеђено му, заплашен. —Милембра бстро да работи сbсљуђе, ел

тека надијан од онија озгор из комитет.

наджиња несвр. жање више од другога, побеђује у жетви. —Латинка

наджиња Раду у овbс, ал не може кbд се жње пшеница.

наджњева несвр. жање више од другога, побеђује у жетви. —Дизај се,

девојче, да се наджњевамо.

наджњевање с такмичење у жетви. —У наджњевање девојhе увек повише

нажњу од момци.

нади предл. над, изнад. —Капетан је нади поручника по чин. —У онуј

крушку нади пут појавили се штршељи.

надбка свр. викне јаче од другога, надвиче, победи у надвикивању. —Вин

ку Виткову не мож никyj да надбка.

надокуе несвр. виче јаче од другога, надвикује, побеђује у надвикивању.

—С њу немој ни да се надокуеш, ел ју не мож надокаш.

надокуе се несвр. надвикује се, свађа се. —Најден и Виден осташе доле у

Вртачу да се надокују, а ја си ото, нечу да сам сведок ако се нешто деси

пöкрупно.

надблђе прил. (дем) на доле, мало на доле, мало наниже. —Појдешјош

малко надблђе и дојдеш до едно раскрсје, па по левијат пут настаиш.

надблшће прил. (дем.) на доле, мало на доле, мало наниже. —Дај га

спушти још надолшће, па че да буде добрб.

надума свр. (поред наведеног значења) свашта каже некоме, свашта изго

вори. —Какво ми све Живана не надума, а ја отрпе, чекам ја њу на моe

буњиште.

нађердани свр. наниже у ђердан, поређа, распореди као у ђердану. —Ти

си, мори, нађерданила швалери, па ти сваку нбч друђи добди.
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нађердане се свр. поређају се као у ђердану. —Нађерданили се пред

задругу и чекају да им се плати за млеко што су предавали.

наеднуш прил. наједном, одједном. —Попи чашу рећиу наеднуш и вели:

”Тека се пије љута“.

наждрбка се свр. попије одједном много воде (нарочито за време летњих

врућина). —А се наждрбкам, а ожеднеем, толка е жега.

нажињанесвр. добија извесну количинуу жетви. —У онуј њивуу Сарушу

нажињамо по шеснаес крстине.

назнава несвр. зна по нешто, зна по мало. —По нећи пут нешто назнава,

а по нећи пут не зна ништа, губи се.

наsам прил на земљу, на земљи. -Најдо га како лежи наsам. —Немој ти

падне леб наsам. -

наида несвр. наједа, почиње да једе, нагриза. —Тбмина крава почела да

наида тикву у Миљћову њиву, али ју ја раскара. —Немој да наидамо

тазето леб, имамо још јучерашњи. —Овија нови ножевине наида рџа.

наиде се свp. сврши велику нужду у нешто. —А бн му се зајнат наиде у

нbЧви.

наиспроваља свр. избуши више рупа, све избуши. -Нећи мангупи наис

проваљали лубенице и тека и остаили.

најзадњи, -ња, -ње (њo) последњи. —Љуба увек стигне најзадњи на збор.

—Hajsaдњото дете дали за слугу.

најмалко прил. најмање. —Најмалко пет дена има да косим, а колко ми

после требе да га осушим и да га зберем, Бог знае.

најништа прил. најбезвредније, најосновније. — Еј, што е најништа —

колbц не зна да зашиљи, а овам се препоставља ко да е нећи мајстор.

накаден, -а,-о 1. који је кађењем намирисан. —Накадене ми дрее од онија

тавњан па још миришу. 2. инфициран неком преносном болешћу.

—Накаденасам ја кодонија што но идбмо, а они сви болни, затој ми сbr

нóс затворило. 3. научен како да мисли, наређено му како да мисли,

индоктриниран. —Накадени они од њинога старешину па сbг само

стрижу народ.
|-

накади свр. 1. кађењем намирише. —Немој млого да стоиш уз казан кbд

се вари маз, да си не накадиш дрее, па те после нече воле госпе. 2.

инфицира се преко дисајних органа неком преносном болешћу. —На

кадила сам се ја негде с кашљицу, па сbг ковем, уста не затварам. 3.

наплаши некога, наметне некоме своју вољу, учини некога покорним,

зависним. —Нашега директора накадили онија из комитет, па сbг мек

ко влна.
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накаран, -а, -о натеран, утеран. —Стока напбена и накарана у трљак.

накладен, -а, -о наложен, заложен, запаљен. —Туј вечер, пред моби

лизацију, на Дел беше накладен голембгањ.

накљуцан, -a, -o 1. кљуном прокљуван, кљуном начет. —Отудоткbмалогу

јима доста накљуцано грбзје. 2. ситним ударцима оштрим предметом

оштећен, начет. —Мазан дувар, ако не накљуцан сbс шпиц, тешко мож

да омалтеришеш. 3. секиром насечен на ситне комаде. —Чуда имам

накљуцане лисковаче колко за дbнбс.

накмети се свр. намести се, смести се, намести се као кмет. —Важно е да

си се ти накметил, а за друђи, бош те брига.

накокоши се свр. 1. направи се важан, нашепури се. —Чим нећи постане

кмет, бн се накокоши и сbс сиротињу не вреви. 2. обуче свечано одело,

накинђури се. —Пера се накокошилко да чед иде у Паланку. 3. нарогу

ши се, накостреши се. —Што си се, бре, накокошил на мене код ти

ништа лоше несбм напраил”

накола свр. котрљањем нагомила, накотрља. —За каквб си наколал овија

камење овде? —На резницу код Ђоку накблани трупови белисвет.

накола се свр. 1. котрљањем се нагомила, накотрља се. —Сливе попадале

па се наколале у онуј бразду доле. 2. легну да спавају један поред

другога. —Вечером се сви наколамо на едну рогожу, покријемо се с

пртену чршку и тека спимо.

накблан,-а,-о који је котрљањем стављен на гомилу. —Ево овија трупови

овде наколани и туј забораени.

накра свр. 1. набаца на гомилу једно преко другог, набаца на гомилу без

реда и у великим количинама. —У овујрбвину онам накрали стара аута,

стари шпорети, строшени лавори и куј ти знае какву све старудију. 2.

стави у већој количини него што треба, стави без мере, стави превише.

—Неважнода самонакрашшићéру грбзjeидачекашда се напраивинб,

туј требе знање.

накра се свр. 1. добро се наједе, превише се наједе. —Код иде на светбц,

ел на свадбу код љуђе, он се накра како стока па га после боли мешина.

2. напати се много кашљући, накашље се. —Мој деда се е накрал у свој

живот, ел је болувал од такву болес.

накуљен, -а, -о који иде савијен у пасу, погрбљен. —Сретодоле едну

накуљену бабичку.

накучи свр. окуци, окуци доста кучића. —Наша Розамунда накучила гоца

кучичи.
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накучи се свр. накоти се, дође на свет доста штенади. —Накучили се

кучичи, чини ми се има за плн кош.

налида се свp. сврши велику нужду ретко на нешто или у нешто. —На

лидали му се мангупи у авлију и пред врата. —У уста му се налида.

налиже се свр. напије се, опије се. —Пак си се нализал, пијаницо една.

наљева се несвр. 1. пије преко воље, налева се. —Деца, не наљевајте се с

туј воду толко, це умочате. 2. буја, дебља док расте, налева се. —Добри

нећи прасци, само се наљевају.

намашка свр. испрља нечим житким, умаже. —Што си намашкал малоно

Дете с блато?

намашкан, -а, -о који је намазан, умазан, испрљан. —Кbд смо били деца,

ели смо дудови и целдбн смо одили онак намашкани.

намеди свр. направи мед, створи мед. —Челеми летос намедиле сто ћила

мед.

наместичав, -а, -о неједнак, местимичан (о површини). —Пшеницата не

никла судем еднbквó, него дојде наместичава.

наместичаво прил. неједнако, неравномерно, местимично. —Жито ник

ло наместичаво.

намбра свр. примора, присили. —Он не тејал, али га друђи наморали та

заедно ишли у краџу. —Не мож ти мен да намбраш, ако ја нечу.

намува се свр. 1. обогати се на непоштен начин и на брзину, снабде се.

—Тијасеу ратав добро намувал, ал чему нанбс излезне, ја кbд ти кажем.

2. наједе се, наједе се добро. —Максим гледа само да се намува па да

легне да спи.

наоре свр. пооре, пооре све што је требало, изоре. —Наорали смо за

пшеницу на време, сbг само да падне една ћиша и да ница.

напопbсвр. напуни до врха, напуни сабијањем или гажењем. —Напбпbм

тањирсbсгужвице и приседнем. —Напбпbм канате до ври воловилбко

истегље.

напђпbсесвр. наједе се, наједе се преко мере. —Напbпблсам се како стока.

напараси свр. нагрди, наружи, унакази. —Што неси водил детето код

флизера да га убаво остриже, него си га онак напарасил сbс ножици.

—Напарасила га с нокти по очи, његовата швалерка.

напараси се свр. нагрди се, наружи се, запусти се. —Што си се, бре,

Стојане, тека напарасил, дојдеш страшан, личиш на плашило.

напас м напаст, невоља, беда. —Од тија напас несмо могли да се спасимо.
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напина несвр. запиње, натеже, савија нешто штоје прилично еластично.

—Ја напинам одовуд с грбину, ал га не мог помбкнем. —Напинам

преглб, ега би се уловил нећи фазан.

напина се несвр. 1. напреже се, запиње. —Напина се да потегљи кола, али

она тешка па не може. 2. горди се, горди се ал без много основа за то.

—Напина се ко црево на углен. 3. љути се, сpди се. —Куј ти е ђавол, што

се напинаш од ништа.

наплњен, -а, -о који је напуњен. —Кола наплњена, па преплнена.

напне се свр. (поред познатих значења) наљути се, расpди се. —Ако ти

нешто не по вољу, немој се бдма напнеш, него малко и поотрпи.

напнивашка ж уображена особа. —Од како постал шумар, бн постал

напнивашка.

наповеда свр. оптужи, окриви, оклевета. —Чекај дати дојде башта да те ја

НаПОВеДаM.

напомет прил. напамет, наизуст. —Синче, коју песмицу знаеш напомет?

—Рекол учитељда научимо целу таблицу множење напомет.

напбницаж особа на крај срца, лако увредљива особа. —Штб си, Милене,

толка напоница, што се љутиш од малко?.

напочепил прил. укриво, накриво, наопако. —Све у туј кућу пошло

напочепил. син се пропил, снаa се прокурвала.

напрасничав, -а, -о који је напрасит, прек, плах. —Бора вредан човек, ал

му нарови не ваљају, дојде напрасничав, за час прасне.

напратен,-а,-о послат, усмерен, упућен (о магијама). —Мбрада су му биле

напратене неће маџије кbд си бcтаи жену и децу и подвати се с онуј

скубољину. —Настанул напратене маџије и пропил се.

напредашањ, -шња, -шње (шњo) претходни, пређашњи, ранији. —Нап

редашњиaт мраз ни ббра пипер. —Напредашњото теле смо продали у

Жуковци, а овојче си чувамо за домозлбк.

напредица ж напредак, просперитет. —Домаћине, у кућу ти била свака

напредица, да иладиш!

напрепречуе свр. постави више предмета један преко другог на наком

пролазу, препречи. —Узне тека па напрепречуе дрвја и камење на

прогон, да не мож туј да пробди туџа стока. —Кbд дојде поводња, на

ћереп се напрепречују дрвја и грање па после мбра да и отурамо.

напресица свр. пресече на много делова, пресече на више места, исече.

—У есен напресицадрванапометар-два, па итурида се сушеза назиму.
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напретруп прил. преко нечега, попреко. —Тбза запуца напретруп преко

њиве, преко лозjа и бтиде у Сoкoлаш.

напривечерица ж предвечерје, доба дана од заласка сунца до првог мрака.

—Одведоше га нећи љуђе едну напривечерицу ијош га немада се врне.

напритлчице прил. натуцајући, како било радећи. —Не знам бош како

требе, него га работим напритлчице.

напричен, -а, -о коме је постављена притка (о поврћу). —Петлиџан

напричен и изврзан, за нећи дон требе да га прскам од ману.

напричи свр. забоде притку уз сваку биљку. —Праим притће да напричим

притће и петлиџан.

напуден, -а, -о који је истеран, најурен. —Никодија напуден из службу.

напупа свр. напуни до врха, натовари до врха. —Напупам кола па легнем

озгор, а волови сами знају пут и тека дојдемо дом.

напупа се свр. наједе се. —Напупам се леб и ако има још нешто с леб и тој

ми е ручђк.

напуца свр. направи на ватри кокице од кукурузних зрна. —Чуда напуцам

малко пуцанће за децу, одавна им несbм пуцала.

напуца се свр. наједе се, наједе се преко мере. —Мојат муж се само напуца

и легне да спи. —Кbд се нећи пут добро напуцаш, мислиш чети трае

три дена, оно си за вечеру па огладнееш.

наразлогом прил. натенане, полагано, полагано али темељно. —Јанош

пије вино наразлогом и никад се не опил. —Човек си работи наразло

гом и пак си све постигне и уработи га како требе.

нарањен, -а, -о који је нахрањен. —Кbд свиње буду нарањене, да узнеш да

и напбиш.

нараџа свр. роди много, изроди. —Нараџадецу, па последа мудржава вбди

бригу од њи.

нараџа се свр. роди се много, изроди се. —Нараџаше се дечија, све едно на

друго до уши. —Убав се конпир нараџал овуј годин.

нарван, -а, -о који је нагрижен зубима. —Најдо да су нарване пе-шес

тиквc.

нареден, -a, -o 1. који је наређан, поређан. —Ђибаница синоч наредена, а

оцутра печена. 2. коме је наређено, коме је издато наређење. —Живко

Сójћа е нареден да однесе писмо у Паланку.

наредење с наређење. —Дошло наредење да се никуј не удаљава из салб.

наредом прил. по хоризонтали, по изохипси (кад се иде по коси). —Само

иди наредом, наредом па иза онујалогу има га најдеш.
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наредомће прил, дем. од наредом. —Ако идеш наредомће, нема га

заминеш.

наредомшће прил. дем. од наредом. —Идбмо, идбмо наредомшће и

најдбмо га. -

нарепан, -а, -о који је грубо ошишан маказама. —Владу Ћату си мати

стригла сbс нбжици па испадал нарепан ко коза.

нариза несвр. почиње да реже, реже, сече. —Не наризај тазето леб.

—Жежак леб се не нариза, чекне се да малко ладне.

наруби свр. насече, исече (углавном о дрвима). —Кbд дојдем нарубим на

бабу дрва, да има док па не дојдем.

наруби се свр. 1. наједе се неке биљне хране у сировом стању. —Нрубим

се леб и лук и целдон копан. 2. напасе се крупне траве. —Кравене се

нарубише травољак горе покре слог, па сbг има само да преживају.

нарусен, -а, -о који је натруњен, посут труњем. —Млеково ти нарусено,

требе се процеди.

насаден, -a, -o 1. који је насађен, посађен. —Насадена момуруза још пре

три недеље и још не ница. 2. стављена квочка на јаја. —Насадена кокош

ка на петнаес јајца.

насветуе се свр. наживи се, наужива се. —Само се ти насветуј, друђи сви

нека помру, идиоте.

наситни свp. сецкањем или дробљењем учини ситним, исече на ситне

комаде, намpви. —Наситни малко дрвца за потклаџување. —Ситно

наситним коприве па дадем на пујчичи.

наскубен, -а, -о начупан. —Ел има наскубен зелени лук, ел д им да нас

кубем?

наслужен, -а, -о који је наточен у чашу. —За куга е наслужена овај чаша?

наслутен, -а, -о који је наружен, нагрђен, унакажен. —Доре бил дете,

pитнул га коњу веџу и тека остал наслутен за цел век.

насметен,-а,-о који је ометен, пометен, заустављен у развоју. —Падал сам

од брв у воду затој што сам бил насметен. —Детето им насметено, не

могло да порасте.

настаен, -а, -о који је настављен, продужен. —Окрaтела е бошча, па

НАСТAСНа. |-

настрањуша ж настрана женска особа. — Настрањушо, настран си се

родила, настран це сhинеш.

настрауе се свр. настрахује се, наживи се у страху. —Настраувала сам се

док су дечијава била по ратови.

Šč.
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насуче свр. намота пређу на цевзаткање помоћу витла исукала. —Задbнбс

сам цеви насукала, а за јутре чу си јутре насучем.

натакне свр. (поред познатих значења) 1. обуче, одене. —Натакни си неку

дреју на грбину да те не пресече студ. 2. обује. —Што не натакнеш

нешто на нође, ел босмбжда се убодеш, ел прс да си отлчеш.

натакне се свр. (поред познатих значења) обуче се, одене се. —Натакнул

си се ко да ч у Сибирију да зимуеш.

натица несвр, 1. облачи, навлачи. —Пак натицаш баштинијат капута

знаеш да и на његтребе, мбрад идеу воденицу.2. обува. —Куиeнaтицал

мóеве ципиле, видим да су каљаве. —Mbнечка деца натицају ципиле на

стари и тека се прае важна.

натица се несвр. облачи се, навлачи се. —Не натцај се у тољћедрее, дbнбс

не зима ко што е јучер било.

натам прил. натамо, на ту страну. —Идомо, идомо, кbд ај натам дојдомо

до едну крстопутину.

натанко прил. у танком слоју, танко. —Божине, сено кbд растураш да се

суши, растурај га натанко, да посpчено исбне. —Мажи пекмез натанко

да има за сви.

нателиза свр. напије некогалкохолним пићем. —Ел видиш, бре, Јоксиме,

како онија мангупи бче да нателизају онога чичицу. -

нателиза се свр. напије се, опије се. —Нателиза се рећиу још јутром па

после целдон дреме.

натемчина жауг, од натема, силеџија, кабадахија, убојица. —У туј њину

вамилију се раџају све некве натемчине. —У народне песме се пое од

некви јунаци, кви јунаци, кви бакрачи, све тој биле натемчине.

натиска несвр. притиска, належе свом тежином. —Чеда Лену натиска уз

дувар, не знам кво бче од њу. —Натискај поклопацат сbс колена ега би

могли да га заклопимо.

натисне свр. налегне, притисне. —Натисал га сbс колена на груди а сbc

руће га уватил за гушу. —Натисли га порезције за паре, ел никако.

наткан, -а, -о изаткан у великој количини, све изаткано, изаткан. —Има

наткано чрђе, просторће, клашње, шајаци, све има, а кbд сbм код њи

дошла, они били голи ко пиштољи.

натлца свр. 1. набије у нешто. —Пробал да старијат клин истера сbc

друђи, али и њега натлцалпасбг бба требе да се ваде. 2. туцајући смрви,

начини ситним. —Натлцал сам пипер има за две ћила.
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натлче свp. туцајући смрви, начини ситним, натуца. —Требеда узнеш да

натлчеш пшеницу за светbц. —Натлчи сол за јарму.

натлче се свр. одене се, обуче се. —Натлче се тиће у нове дрее и на

тежатник, да се чуди свет.

натлчен, -a, -o 1. који је одевен, обучен. —Кbде пијан, бн спи натлчен, не

стурасе. 2. натуцан. —Натлчен камен покре пут, тека систби иразвлачи

се, никуј не мисли путат да попраља.

натрапа свр. наиђе, набаса, нагази. —Ја ајд преко лозjа, кbд там натрапам

на Миленка како бере грбзје у мое.

натрапса се свр. намести се згодно противнику а незгодно по себе. —Сbг

си ми се натрапсал, сbгчути се осветим.

натрапсбљм пеј. долажење противнику "на јесте”. —Че ми дојдеш нат

рапсбљ, ебачу ти матер.

натреска свр. набије, набије силом, набије са треском. —Мајће му га

натрескам.

натрка свр. натрља. —Ако крава нешто куњи, требе да е натркаш език сbc

сöл.

натруди свр. нагњави неко место на телу. —Натрудил сам си рамо носеe

чи греде.

натруди се свр. нагњави се неко место на телу, заболи неки део тела од

тешке употребе, позледи неки недовољно излечени део тела. —Нат

рудила ми се нога од голембодење.

натрупи свр. насече, насече на веће комаде, насече на трупце (о дрвету).

—Натрупил дрва али и не и унел, него си тека остала надвбр, да ћусну.

натрусан, -а, -о који је обран трешењем, натрешен. —Донеси неку од

натрусанене крушће, оне ес да су малко убите, ал несу лоше.

натручка свр. пообара и набаца на гомилу, пообара и разбаца по ужем

простору. —Касапинат искбље прасци па и натручка на едну лесу и тbг

и посипуе с ћипелу воду да и шури.

натручка се свр. попада около, полегне около и без реда. —Копачи се по

ручђк натручкају под ореј да се малко одмбре. —Кbд се заврши борба,

ми појдомо напред, оно се Немци натручкали и потпут и нат пут.

натука свр. напујда пса на некога. —Нембј да идеш покретуј колибу, бче

онија баксуз да натука кучичи на тебе.

натумбоше се свр. посере велико говно. —Пази мајће му га, пак се овде

нећи натумбосал, тео га нагазим.

9, i
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натуран, -a, -o 1. сав стављен у нешто. —Сириње натурано у чеброви. 2.

напуњен постепеним додавањем нечега. —Имамо три чебра натурани

cbc сириње.

наћавлеише се свр. поднапије се, поднапије се само толико да постане

весео. —Не пројде дон да се не наћавлеише.

наћиман, -а, -о који је киван, намеран. —Ја сам му одавна наћиман,

едbнпут че се лоше проведе.

наћине свр. набере кидањем, накида. —Наћини цвејће па заћити кола,

тека се работи у бербу.

наћитен, -а, -о који је накићен, окићен. —Наћитени коњи, наћитене

кочије, наћитени сватови, све наћитено.

наћицкан, -а, -о који је напрскан нечим житким (блатом или малтером).

—Мајстори остаили кућу само наћицкану, несу стигли да ју омал

теришу.

наука свр. дахом испуни, дахом замагли. —ПШише од ланпу прво наукај,

па га тbг бриши.

наука се свр. дахом се испуни, дахом се замагли. —Док се не наукају,

цвићери се не мождббро обришу, него се само размажу.

нацима свр. упије, усиса. —Зими земља од снег нацима влагу.

нацима се свр. упије, засити се течношћу. —Да добро пољиеш градину да

се земља чврсто нацима.

начапка свр. намаже машћу или уљем помоћу чапкала (в). —Ако бч да ти

месо на режbњ не загори и не испуца, мора га добро начапкаш.

начђсинbнбс прил ноћас. —Начбcсам сесва смрзла. —Начбс имада буде

јако зима.

начђска и нbЧbска прил. ноћас. —Начђска има да спу и куче маче заедно.

начђшњи и нbнбшњи, -шња, -шње (шњо) ноћашњи. —Овијалеб не јут

рошњи, него начбшњи. —Начбшњи студе бил голем.

начђшњица и нbнбшњица ж ноћашњица. —Ја сам боље за начбшњицу,

него за данашњицу.

наче свр. изатка, изатка много. —Начела сам чрђе и пешћири. —На ћерку

ту сав дар она начела. —Чу начем и на теб, ако бч.

начети се свр. пође у групи, у колони. —Начете се по седам-бсам па от

кућу на кућу, прбce.

начукан, -а, -о који је набијен. —Вржи коња за онија начуканиjан колbц.

начучуљи свр. подигне уши (о животињи). —А нешто лавне, Рашко

начучуљи уши.
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нашевел-надевел прил. кривудаво, час на лево—час на десно. —Она иде

нашевел—надевел, мора, сирота, па да е пијана.

нашљеми се свр. напије се, напије се до бесвести. —Не пројде дон да се

не нашљеми.

нашоврда свр. накривуда, начини криве меандрасте линије, нашкраба,

напише. —Па по онија ћилими нашовpдала шоврдаљће, убавило едно.

—Нашовpдај му там едно писмо и кажи му да добди дом, елако не, јачу

с идем.

нашоврда се свр. насере се тако да је измет сложен као уже. —Мангупи му

се нашовpдали пред врата.

нашовpдан, -а, -о накривудан, неуко написан, нажврљан, нашкрабан, на

писан. —Пут нашовpдан узбрдо. —Видим нашовpдана неква словја, ал

ја сам неписмена, не знам квб писye.

наштрупа свр. напда велики снег, напада дебео снег, упор. натрупа. —По

неку зиму снег наштрупа до пенџери, а по нећи пут и дочандију.

небо с анат. Горња засвођена површина усне дупље, непце. —Боли ме

небо, не мог да жвакам.

недобbp, -бра, -бро неваљао, није добар (о деци). —Ти си, патко, недобbp.

—Недобра си ти, дедина, девојha.

недобритвен, -а, -о који је остао недобријан. —Остал малко недобритвен.

недобро прил. лоше, није добро, болесно. —У главу ми недобро, у

мешину ми недобро, сва сам болна.

недовари свр. недокува, не скува потпуно. —На моју се жену деси да нећи

пут недовари васуљ.

недошњеван, -а, -о који није потпуно уобличен у сновима. —Томбн сам

почела да га шњевам како улази насмејан, оно трбпнуше врата и тија

ми сbн бста недошњеван.

нездригосан, -a, -o 1. који није прешао из течногу пихтијасто стање, који

се није прогрушао, који се није коагулисао. —Кbд питије остану нез

дригосане, значи да су недоварене ел да има малко месо у њи. 2. који је

незграпног понашања, неваспитан, неучтив. —Што си толко нез

дригосан, ел си темати не учила како требе да се понашаш у љуђе.

некњашњи, -шња, -шње (шњo) прекјучерањи. —Дbнбс за ручбк има да

едемо некњаши васуљ, само препржен.

некотице прил ненамерно, нехотице. —Закачи га с лакат некотице и

крчагат се клати атам, а овам и надокрајће паде и стрбши се.

некотично прил. ненамерно, нехотично. —Но мож тој да буде некотично

кbд се знае да су га и друђивачали у краџу.
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нељуцћи прил. нељудски, нехумано. —Тбе било нељуцћи, да си на сестру

не даде ни едно парче, ббрда има где градину да си посади.

немање ж немаштина, сиромаштво. —Најстаруту ћерку си дали у

Причовци, у немање.

ненаситен, -а, -о који је ненасит. —Ала ненаситена, све на њег малко и

земља и паре и све бити из руће отел.

неотепан, -а, -о који је неотесан, груб, прост. —Милоше една сељачина

неотепана. —Осталат ти млого неотепан, куи ти га праил.

неподава се свр. 1. не савија се, не попушта. — Онај гледа штоно смо ју

турили да буде ћуптија, још се неподава, 2. одриче, не признаје, не

попушта. —Види да тој што работи не ваља, али се неподава.

неподелен, -а, -о који је неподељен, који је у целости. —Каквбе на вас

двоицу неподелено, та се толко карате.

несмејникм пустолов, немирнидух. —Несмејникbт пакошблодадом, це

врне кbд огладнеe.

несрејђан, -ћна, -ћно несрећан. — Ја сам ти, нано, несрејђна.

несрејђник м несретник. — Несрејђниче, едан где си бил и каквб си тој

уработил”

несрећница ж несретница. —Еј, несрећнице, у какву си се сиротињу

оженила, а могла си да будеш газдарица.

нéуштиван, -вна, -вно који је неучтив, неваспитан, неуљудан. —Кbд

отидемо у љуђе, немој да си неуштиван, него буди како требе.

низаница ж низа, ниска. —Една низаница све крупни дукати, а друђе две

Пöситни.

ноктбкм дем, и хип. од нокат, ноктић. —Малбно дете заболелноктбк.

ночђс прил ноћас. —Ночбснећи заман залајаше псета и лају ко да нећи

јиде.

ночђске прил ноћас. —Ночбске сам спал ко топ.

нöчи несвр. ноћи, коначи. —Ел мог да нбчим начђс код вас?

нуличка ждем. од нула. —Ти, бре, неси никуј, ти неси ни нула, ти си една

нуличка, ете тој си ти. —Де му ти, уз тија последњиaт брбј, допиши

едну нуличку па се ништа не сећирај.

Но

њака несвр. оглашава се њаком, њаче, реве. —Шоћино магаре њака сваћи

дbн у сред пладне.
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њекња прил. прекјуче, пре неки дан, упор. некња —Њекња му дошbл

позив за у војску.

њекњашњи, -шња, -шње (шњo) прекјучерашњи, упор. некњашњи. —Још

ми вуни у главу од њекњашњу пијанку.

њиан, њина, њино зам, њихов. —Њиан коњ јако добbp.

њин, -а, -о зам, њихов. —Њин син бче да се жени сbс нашу ћерку.

њињ, њиња, њињо зам, њихов. —Туј су штету напраиле њиње свиње.

-Њињото дете сbг прешло у трејђи разред.

њбан, њојна, њојно зам, њен. —Њбан муж се пропил. —Несу само моја

него и њбјна деца била туј.

њува несвр. тумара, претражује, њушка. —Квб толко њуваш?

њувало с онај који тумара, који њушка, који хоће све да сазна, интригант.

—туј ли си, њувало едно, маму лити ебем, сbг чу те узам накарам кbд

те мbмнем.

О

обаља несвр. обара, претура. —Нечија стока ми обаља копе мумурузовину,

чу причекам па чу да видим чиáе.

обед м оброк у дневној исхрани који се узима између ручка и вечере,

ужина. —За обед куснумо малко ћисало млекце.

обеди свр. неосновано оптужи, набеди, оклевета. —Обедила Савету на

правде Бога, да е врљила маџие у њбан обор.

обедување с узимање обеда, обедовање. —Дbнбс немамо никво за обе

дување, че да трпнемо паче порано да вечеруемо.

обелчузи се свр. ојача. —Чекни ти да се бн малко обелчузи пач да видиш

од коју стран ветар дува.

обере свр. (поред познатих значења) победи у игри кликерима и побеђе

нима узме све кликере или дугмад. —Обрал сам Мишка Богданца на

клићери. —Колко год пула да имаш, све чу те оберем.

обspне се свр. 1. осврне се. —Кbд идеш, глед си напред, ал се обspни нећи

пут и наsад, 2. укаже пажњу некоме, помогне. —Обspни се нећи пут кbм

старцити, суни им нешто, чували су те.

обspта несвр. загледа, загледа са свих страна. —Ако неч да купуеш, немој

да обspташ.

обspта се несвр. 1. осврће се, осврће се око себе. —Обертај се на све стране

9:3
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да видиш да л те нећи гледа и квб ти спрема. 2. указује пажњу некоме,

помаже. —Обspтам се кbм мóити колко мог, али и ја сам сиротиња.

обspтање с 1. освртање, освртање око себе. —Од млого обspтање човек се

повише уплаши. 2. загледање, загледање са свих страна. —Ако е било

до обspтање, обspталсам га, алтуј мувалинку несбм видел. 3. освртање

према некоме, поклањање пажње, помагање. —Њöјното имобspтање не

млого помогло, не се она претpгла.

обspча несвр. загледа, загледа са свих страна. —Оберча онија лавор има

више од пола сат, ко да купуе богзна какву ствар.

обspча се несвр. 1. осврће се, осврће се око себе. —Кbд идеш нбчу, гледај

си напред, нембј се обspчаш наsад, 2. осврће се према некоме, поклања

пажњу некоме. —Обspчаш ли се, сине, да видиш какво ти работе башта

и мати?3. дрско одговара старијем. —Не обspчај се тека на башту си, тој

не љуцћи.

обspчање с освртање, освртање око себе. —Обspчање е пострашно од сам

стра, ел ако се нбчум само едан пут обspнеш, има се обspчаш сваћи час.

обикаљање с обилажење око нечега. —У литију целдон иде обикаљање:

те обиколи овија крс, те обиколи овој дрвб.

обикне свр. навикне, привикне, свикне. —Обикне овчар на зиму, па му не

толко ни зима, ко на друђе љуђе.

обикне се свр. навикне се, привикне се, свикне се. —Сељак се обикне на

нечистоћу, па си му добрб. —Кbд се куче обикне д иде на касапницу,

после га не мож одвикнеш.

обира несвр. побеђује у игри кликерима и побеђенима узме кликере или

дугмад. —Стално обирам Мишка Богданца на клићери, не дам му да

писне.

обиџ императ. 1. обиђи, посети. —Обиџ ни по нећи пут, да видиш ел смо

живи.2. заобиђи. —Обиџ онај кола. 3. пробај, окуси. —Обиш варивово на

cóл, немој да е неслано.

обиџе свр. обиђе, заобиђе. —Код обишеш тија камен три пут, тбг да се

прекрстиш и да почнеш да копаш, сигурно чеш да најдеш паре.

објањује несвр. објахује, зајахује. —Јаганци се објањују, кbд се разиграју.

облажи свр. омасти, умасти. —Кbв си блесав и натема, мож се лбсно деси

да облажиш нећи нож.

облече се свр. обуче се, одене се. —Облечи се у нове дрее ако чд идеш на

крштење, ако не, ништа.

објска свр. обије, окрза, одбије, омлати. —Прво да облскаш овија стар
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малтер, па после поново да малтерисyeш. —Веч си облскал лубови на

новене ципеле!

облска се свр. обије се, окрза се, одбије се, омлати се. —Тбј чети се, синко,

бд главу облске. —Облскали се ћошкови на кућу.

облче свр. обуче, одене, навуче. —Оч ли донбс да облчеш нов капут?

облче се свр. обуче се, одене се, навуче се. —Свако дете се на Велигден

облче у нову кошуљу, да заварди жабу. —Облчу се у најново квб имају,

па иду на светbцу другој сало.

обрадачина жауг и пеј. од обрадач. —Како ли су жене одавна могле да

нбсе онеј обрадачине?

образbк м дем, и хип од образ, обрашчић. —На детенце се зацрвили

обрашчичи од студ. —Едбн образбк му отекал, боли га зубок.

образат, -а, -о који је великих, меснатих образа. —Мица не лоша девојha,

ал брате некаква образата.

обрeтaк, -тка, -тко који је прилично редак, проређен. —Васуљат ми

дbнбска испадал ббретак, ббш како штово мужјеви воле. —Ако су зрна

у гроз ббретка, она су покрупна.

ббретацbк, -цка, -цко који је прилично редак. —Остаили смо у копање

мурузу ббретацку, надамо се да е тека ббље, да че да напраи поголеми

кбрење, а можда и по два.

ббретачbк, -чка, -чко који је прилично редак. —Обретачка пшеницата, ал

не лоша.

ббрeтко прил. прилично ретко. —Посадили смо момуруз ббретко.

обритвен, -a, -o 1. који је обријан. —Тија е човек уљудан, бне свако јутро

обритвен. 2. који је изгубио на коцки. —Живадин се па стужнил, мбра

да е синбч па обритвен на карте.

обритви се свр. промени длаку (о животињи). —Наш пакан Рашко се

обритвил, па сbг дошbл мазан, мазан.

обрчање с обртање, окретање. —Пази на обрчање у орање, немој млого да

газиш краиштата.

обувало с оно што се обува на ноге, опанак. —Докја да натbкнем обувало,

свиње улезоше у градину.

ббџица ж дем. од обга, мала обга. —Напраиђибаницу од пе-шес ббџице.

oваља несвр. побеђује, побеђује у рвању. —Мој унук Вукашин оваља сву

децу у школу.

оваљи свр. надјача, победи, савлада. —И ти си ми нећи муж, не можда

oваљаш едну козу, него те сеца на там, на овам.
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овbшивее свр. добије вашке, запати вашке. —Огладнели и овbшивели,

тbкви су били.

овдек прил. овде. —Овдек сам се родил, овдек чу да умрем. —Овдек ја

командуем, тој требе да знаеш.

овејзам, ове. —Овејчрђедасе носеуТимок,дасе оперу. —Овеј женештово

сbг стигоше, тој ни роднина, оне су из Штрпци.

овеја зам, ове. —Овејати паре давам да си купиш капу, а овеја друђеве да

чуваш.

овијање с обилажење око нечега, идење у круг. —Заврте ми се у главу од

овблко овијање окол цркву.

овикне свр. навикне. —Овчар овикне и на ћишу и на ветар.

овицир м официр. —Овицири одавна носили сабље и чизме, а овија сbг

не нбсе ни опасача иду у ципиле.

овицирсhи, -ска, -ско који се односи на официра, који припада официру.

—Овицирсђе жене ништа не работе, само прае дупетију.

овољки, -ка, -ко. —У луг порасли, да простиш, овољки кбрење.

бврт, -а, -о овршен. —Оврта пшеница, бврт овbс, све бврто, нема да се

сећираеш.

овудакај прил. овуда. —Седи и чекај, они требе да прбјду овудакај.

овудека прил. овуда. —Овудека негде требе да се просече пут.

овчер м овчар, пастир. —Овуј годин нече да ценимо овчера, сâмиче си

чувамо бвце.

овчетина жауг. и пеј. од овца, стара овца. —Црнана овчетина па ошла у

детелину.

оглавина ж кожа од главе одране животиње. —Свињску оглавину ис

пушимо, па ју сbг варим у васуљ.

огладни свр. учини некога гладним. —У онија бткуп ни огладнишетолко

млого да смо месили леб од варене тикве и конпир, с помалко бра

шанце.

оглусци м (мн) оно што се чује а не жели се чути. —Ти му казуеш да

работи тој и тој, а бн си тура оглусци и работи си како бн бче.

огњева свр. растужи, онерасположи. —Што си огњевал девојчево, битан

го, ни една?

огњеван, -а, -о који је растужен, онерасположен, уцвељен. —Њина емати

јако огњевана, синове е се не јављају.

огњина м ауг. и пеј. од огањ. —Све однесе огњина, остали само дувари и

оџаци.
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огорелац м погорелац. —Кbдно Бугари запалише Габравницу, огорелци

слезоше у Тимок.

ограден, -а, -о који је ограђен. —Има на продаву едbн ограден плац.

бграђа ж ограда. —Намештамо нбву бграђу.

огрозéе свр.огрози се, омрзне, досади. —Огрозел ми више овија васуљ, ел

би нешто друго, ако има.

огрознеесвр. поружни. —Децау три-четрнаес годин јако огрознеу, после

се малко посврну.

огрлијажоковратник, огрљак. —Стеза ме овај огрлијаокол гушу. —Убаво

навезена огрлија на кошуљу.

öда предл. од. —Пошbл сам ода дом још у два сата. —Ако бч да га праиш

ода дрво, тбг га прај одјавор.
-

одавначко прил. прилично одавно, одавно. —Одавначко е она доодила за

извод код мени од тогју несбм видела.

oдамна прил. одавно. —Тбј билбодамна, не пантим више.

одануд прил. одонуд. —Одануд иде Рада, девбјћа.

одапина несвр. 1. откључава врата. —Oч ли да одапинаш онај врата на

подрум, ел да и стрбшим сbc сећиру? 2. одапиње, пушта да полети

стрела. —Не одапинај џитку на свако тиче, немамо толко стреле.

одапинање с откључавање. —Од толко одапинање и запинање, добре

бравата и до сbг издржала.

одапне свр. откључа врата. —Еве ти кључ, одапни подрум и донеси вино.

одбашка прил одвојено, посебно, башка. —Одбашка еду, одбашка спу, а у

едну кућу живе.

одбира несвр. 1. одабира, пробира, бира. —Одбирајшеренатазрна на едну

стран, а белата на другу, из васуљат. 2. разуме, схвата, разабира. —Мене

се чини да ти не одбираш ништа од овој кво ти ја причам. —Тблће

школе завршил, а кbд му причаш нешто од селску работу, чини ми се

да ништа не одбиpa.

одболедуе свр. одболује, једва преболи, једва прежали. —Едва сам одболе

дувалонија волови штоно и продадо на вашар.

одбута свр. одгура. —Одбуташе га у една колица, па га истресоше у

pбвину.

одбута се свр. одгура се. —Кbд сане нече саме да ни дојду до крај прзаљћу,

ми се сами одбутамо, па се праимо ко да смо се до крај свезли.

одбутне свр. одгурне. — Ја му тури да еде, а бн сâмо бдбутну тањират и

диже сс.
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одбутне се свр. одгурне се. —Како се бил ускачил уз слбу, она се некако

одбутне и он падне.

одбутуе несвр. одгурује, гура. —Кbд цеди маз, он завача само бистроa

чварцити одбутуе настран.

одбутуе се несвр. одгурава се. —Намештам га да спи уз дувар а он се

одбутуе кbм сред.

одвараче свр. извајка се, ижали се, откука. — Одварача она за оној прасе

штоно га беоше Луковци украли.
-

одвлече свр. одвуче. —Требе да одвлечеш овија мршљак и да га џиднеш у

Тимок.

одвлече се свр. одвуче се, оде. —Дојде тека код нас још по пладне и седи

до напривечер, не зна дом да се одвлече.

одврши свр. начне сврха, скине горњи слој или покривач и почне узима

ти с врха. —Одвршила сам чебор сириње.

одвршен, -а, -о који је начет с врха, коме је скинут горњи слој или

покривач. —УБајчину имам два лисника: едон неодвршен, а едбн само

што е одвршен.

одвуни свр. отиде уз свој карактеристичан звук, одхуји, прохуји. —Од

вунеше аута на горе кbм Калну, мора да се нешто десило у рудникbт.

одгаља несвр. открива до гола, разоткрива до гола. —Девоштија, немој си

одгаљате нође, ви више несте деца. —Варошанће се купу у Тимбк,

одгаљају си дупетију и не и срамота.

одгаља се несвр. открива се до гола, разоткрива се до гола, подиже сукњу.

—Љубинка се одгаља да е момци виде колено, а овам се праи као да си

устрза черапу.

одглави свр. ослободи оно што је било заглављено. —Гледај некако да

одглавиш првњуту шинду, друђетече се саме изваде.

одглави се свр. ослободи се из онога у шта се био заглавио. —Едва се

одглави из онија трупови, теоше ме самељу.

одгњаса свр. 1. изудара некога ударајући га песницама и коленима у

стомак. —Добро сам одгњасал онога крадљова. 2. одигра у колу више се

гегајући него поскакујући. —Д им да одгњáсам још едно бро пац идем

дом.

одгњáса се свр. 1. са задовољством истуче некога ударајући га песницама

и коленима у стомак. —Одгњасал сам му се с апетит, па сbг можда ме

тужи где год бче. 2. наједе се, наједе се добро и много. —Одгњасал сам

се овуј пролетна јагњећину.
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одголи свр. открије до гола. —Одголи ти на њег дупе, па га изударај, па

да видиш далче после да е немират.

одголи се свр. открије се до гола, разоткрије се до гола. —Овај сbг де

воштија одгбленбђе и не и срамота, чак им тој и вала.

одгpди свр. 1. отиде грдећи (свиња). —"Видел негде мбене свиње“?

"Hechм, алчу одгpдеше натabм ком Лице.”2. заврши грдење (свиња).

—Тај свињамбра да си одгpди едну партију, па била сита ел гладна. 3.

отиде моторно возило уз свој карактеристичан звук. —Одгрдеше неква

аута на доле низ друм.

одгуди свр. отиде моторно возило уз свој карактеристичан звук — хук.

—Веч тека, а да сbвне, одгудеше аута уз Тресибабу.

одђега свр. отиде гегајући, одгега. —Одбега с онуј криву ногу кbм трљак,

да пушта бвце.

одђегасе свр. отиде гегајући се одгега се. — Одјега се некако до домат, кво

е после било не знам.

oдeлен, -а, -о који је одвојен од осталих, који је одељен. —Брајћата су

oдeлeна; тека теле њине жене.

оделено прил. одвојено, одељено. —Од како живе оделено брајћата се јако

слагају, а напред, да те Бог сачува и саклбни.

оделењице с дем, и хип. од одељење, собица. —Нашол у Паланку две

оделењица и туј се сместил сbc жену и сbс децу, а у сало онолка арвала

остала празна.

одели свр. додели, удели, да. —Бог е на свакуга оделил памет колко му

требе.

одењице с дем и хип. од одење. —Одењицето ми јако тешко пада, едва

јидем.

одечћи прил. ходајући, у ходу. —Одечћи едем, одечћи предем, никад не

приседам. -

одживисвр. проживи, прође кроз живот. —Одживети, брацо, твојат живот

елис убаво, ни се узнои, ни би гладан.

одsовне се одазове се кратко и полагано. —Одзoвну се два-три пут ал си

настаи да работи.

оди предл. од. —Они су оди Пирот. —Она е ббљи ђак оди њег.

oдидање с одједање, дрско одговарање, непризнавање погрешке. —Њбјно

oдидање е бесрамно и страшно.

одлаби свр. олабави, мало олабави, попусти. —Иска да одлабиш колан на

коњатога док се одмара.
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одлаби се свр. олабави се, мало се олабави. —Одлабил се конопац, дај да

га притегнемо.

одлагуе се несвр. лагањем скида одговорност са себе и баца кривицу на

- другога. —Он се одлагуе на њу, она се одлагуе на њег, тека испада да

никуј не брал тикве у моé, а тикве и нема у њиву, а има и код њи.

—Одлагуе се на Јоксима.

одлази свр. оделазећи, оде пузећи, отпузи. —Дете одлазило под бдар.

одлакчае свр. олакша, постане лакше. —Стури нећи сноп од кола да

одлакчаеш на телцити.

одлелеe свр. одлепрша, одлелуја, одјури. —Вашата девојha 6длелеја доле

низ друм.

одлжуе несвр. 1. враћа дуг. —Чу се одлжуем како си ја знам. 2. прави

дужим него што треба. —Жика шнајдер одлжуе панталоне на љуђе.

одликување с одликовање, медаља, орден. —Кbде празник, он накачи сва

његова одликувања. —Кbд било предлагање за одликување, мен изос

таили. —Чим нећи добие мирнодопско одликување да знае да е његово

прошлб.

одлита несвр. одлеће, одлази брзо као да лети. —Видиш га само како

одлита преко ливаду. —Ластавице почеле да си одлитају.

одлоштуе свр. одболује. —Тој лето одлошотува, ни идбу копање, ни у

жетву. —Писано ми да одлошотуем и туј бољћу.

одлура свр. одлута, одскита. —Одлура ода дом чим се дигне и добди за

ручђк, по пладне па одлура.

одмекнеесвр. 1. омекша. —Опbнци ми се скорели, мбра да и малкопомок

рим с воду да одмекнеy. 2. постане топао, постане млак. —Дbнбс малко

одмекнело време.

одмета несвр. 1. има велики учинак у послу, брзо ради, одбацује посао.

—Ес да млого тражи за надницу, али, брате, одмета работу. 2. нема

кружно него елипсасто кретање (због криве осовине). —Овој се точило

не врти како требе, него одмета. 3. шепа, ћопа, заноси ногом. —Ел га

видиш куде одмета с онуј његову ногу?

одмржњување с одмрзавање. —У sâдње време се чиновници млого плаше

од некво замржњување и одмржњување плату.

одмржњуе несвр. одмрзава. —Свако јутро иде да одмржњуе славину у

авлију.

одмржњуе се несвр. одмрзава се. —Топрв окол пладне почну пенџери да

се одмржњују.

101



480 Јакша ДИНИћ

однадвoр прил. са спољне стране, споља. —Однадвбр улази нећи смр

дељак.

одовудакај прил. одовуда, са ове стране. —Ћишаретко добди одовудакај,

от кbм Берчиновци.

одоздољњи, -ња, -ње који је одоздо, који је са дна. —Требеше из сbндбк да

извадим онија одоздбљњи чаршави.

одбка свр. гласним дозивањем дозове. —Онујмоу будалу не могда одбкам

од онија његовиђелиптери.

бдоко прил од ока, отприлике. —Одoко ценимда у онија банћет има окол

петнаес илади цигле.

одолечи свр. удаљи, одмакне. —Одолечи столицуту од кубе, да се не

запали. —Има изглед да смо одолечили овија стубови едbн од друђи.

одолечи се свр. удаљи се, одмакне се. —Кbд седамо уз остал, она се увек

одолечи, ко сироче. —Одолечили смо се корбднина, едва се виџевамо.

одолечуе несвр. удаљава, одмиче. —Нембј да одолечуеш паницуту, требе

и друђи да довáчају.

одолечуе се несвр. удаљава се, одмиче се. —Он се примица, она се одо

лечуе.

бдопoкo прил. с наличја, наопако. —Навлкал си дреу бдопoкo.

одреден, -а, -о који је одређен. —Ја сам одреден да носим барјак, не ти.

одређава несвр. одређује. —Из бпштину одређавају где че да садимо

пшеницу, где момурузу, где овbс и тека за све.

одреџава несвр. одређује. —Кмет одреџава куи че када да дâва колску

надницу за пут.

одреџуе несвр. одређује. —Ако ч да ми одреџуеш и колко чу лебда едем,

бдма те мањуем.

oдрове свр. отплаче. —Одрови малко па чети после буде полbсно.

oдрове се свр. исплаче се. —Да се мог одровем, да се смирим, ал не мог.

одруса свр. 1. изубија, изудара и то поглавито песницама. —Буди миран

да те не одрусам, не мож те зберу после ни у колица. 2. одигра коло

снажно и чврсто. —Ајд им да одрусам едно бро, колко за грcнице.

одруса се свр. 1. са задовољством некога изубија, изудара. —Добро би било

да се приваркуеш, да ти се не одрусам и на теб. 2. одигра коло снажно

и чврсто. —Одруса му се синоч сbc мерак.

одузнесвр. одузме, отме. — Има да му одузну све што е украли још имад

Иде у апсу. —Големонокуче одузне кочину на малбно.

}{}}“.
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одузне се свр. одузме се, шлогира се. —Одузел се у десну страну.

одуља свр, одринта. —Че да одуљамо и тој ко што смо и до сbг. —Одуљал

сам шес месеци у Борсhи рудник.

ожмисвр. начини се да не види, прећути, порекне. —Акага, ргљага, псува

га, кво му све не реко, бн бжма како куче, ел знае да е крив и да чу да му

требем. —Дадо му две иљади назbjбмибни, бре, бжманеврну ми и

ожми се свр. оспава се, устане касно. —Па си се, Павуне, ожмал. Што се,

мајковићу, не дигнеш порано?

ожилен, -а, -о који је после калемљења стављен у одговарајућу средину у

којој једобио жиле. —Ишли смо у Сићево та смо купувалиожилен прут

за лозје.

озбиљи се несвр. уозбиљава се, постаје озбиљан. —Oцети озбиљиш, ел да

те ја натерам на тој.

озгор прил. одозго. —Озгор иду копачи. —Оне озгор из овај села.

озгорњи, -а, -е који је одозго. —Озгорњиaт му капут сав сцепен.

оздбљњи, -а, -е који је одоздо, који је на дну. —Мазавоздбљњи, затој малко

замирисуе.

бseм прил. о земљу. —Чу те труснем бseм.

osира се несвр. 1. осврће се, обазире се. —Кbд идеш нбчум, гледај напред,

али се не оSирај. 2. поклања пажњу некоме. —Osирај се и кbмонија кои

су те помагали кbд ти е било најтешко.

ospта се несвр. 1. осврће се. —Човек требе да се оSрта малко и наsад. 2.

поклања пажњу некоме. —Ospта се бн кbм сви.

оказување с међусобно упознавање, причање о себи и распитивање о

другима. —И по тој почемо ми оказување: куи е одокле, чији е, кво

работи, куга има од вамилију, колко му е имање и тека редом.

оквeси се свр. 1. оклембеси се, седне и не помера се. —Оквеси ус кубе од

рано јутро и туј преседи целдон. 2. падне некоме на терет. —Оквесили

се намен и деца и старци, а ја сама работим, а ти знаеш платица дbнbc

колка е.

оклајкуе несвр. 1. иде и разврће се. —Кbд се врчаш исшколу, немој да

оклајкуеш, него иди право дом, требе да пуштат јаганци. 2. развлачи

неки псао, оклева. —Требе да насече дрва за назиму а он оклајкуе, те

јутре чу, те зајутре чу.

окленћа свр. поједе. —Окленћа бн цел леб за ручђк.

окљунsи свр. опусти нос. —Циганинокљунsинос уз огњиште и само чека

да му нешто дадеш.
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окључина ж кривина, велика кривина на реци или на путу. —Сретемо се

cbc кола на онуј окључину и едва се разминумо.

окбзи се свр. (поред обичног значења) претера у тешком послу, једва

уради неки тежак посао. —Окозил сам се се док сам изорал онуј њиву у

Врљак.

ококавéе свр. ослаби телесно толико да му искоче кости, смрша. —Стар

човек одртее и ококавеe.

околчи свр. обележи забадањем кочића у земљу. —Томон беошеоколчили

где че да пројде путат, оно велу дошла наредба да од тој нема ништа.

oкoњи се свp. седићутке гледајући предасе, укиписе. —Ете, окоњи сетека

и ни да се помбкне, а камоли за неку работу да се привати.

окопатор м окупатор, поробљивач. —Немци и Бугари су били наши

окупатори.

окопација ж окупација. —Под окопацију неси смел да писнеш. —Ни една

окопација не ваља, ал овај последња била најтешка.

окопира свр. окупира, пороби. —Кbд су ни Немци окопирали, про

пиштали смо мајчино млеко.

бкрутаж сила, насиље, окрутност. —Ако с добрб, не мож млого да постиг

неш, с бкруту још по не мож.

олагуе несвр. ствара наду код некога, ситним уступцима, даровима и

обећањима примамљује некога. —Што, мори, олагуеш момчено, та се

сваку вечерврти доле покре нашу капију. —Олагуeме тека по нећи пут

с понећи динар.

олагуе се несвр. радо навраћа, радо долази. —Едно куче почело да се

олагуе окол наш дом, затој што има разан стрвеж. —Микајло се олагуe

окол нашу Веру.

оладиште с место где стално пирка ветрић и где је због тога хладније.

—Тури дупе на оладиште и ужива, а ми црцамо од работу.

олакчае свр. 1. постане лакши, олакша. —Олакчал сам шес ћила за овија

месец дана како косимо и збирамо сено. 2. лакне. —Кbд се изровем, оно

ми на срце малко олакчае.

олежи се свр. дуго ујутру остане у постељи, касно устане. —Оцутра смо се

олежали и донбс не можда постигнемо све кво смо требали.

олидне свр. пирне ветрић и заклати лишће. —Што ли не олидне малко

ветрbк да ни раслади?. *.

ољуден, -а, -о уређен, сређен, очишћен. —Ољудено и јагње и прасе.

—Ољудена пшеница за воденицу.
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омекнеесвр. омекша, смекша, попусти. —Јутром јако зима а окол пладне

време малко омекнеe.

омешен, -а, -о који је умешен. —Нигде нема омешено па обешено.

омразлбкм омраза, мржња, свађа, нетрпељивост. —Тај жена само праи

омразлbк.

омртее свр. умртви се, претвори се да је мртав. —Кbд видел да иде мечка

и да нема где да побегне, бн се омртел. Она га подушила и помислела

да е истин мртбв и ошла си.

омутавее свр. омутави, изгуби моћ говора. —Да омутавееш да Бог даде

мили, па да ти се глас не чуe.

ондекај прил. онде. —Ондекај код оној дрво беоше седли да се одмбре.

онеј зам, оне. —Д идеш такво да тражиш од онеј младене жене.

онеј зам, оне. —Онеја крушће штоно си донел отпрвин веч угњиле.

онбди несвр. 1. ради, дела, оно дела (глагол који може да замени скоро

сваки други глагол). —Понел нож да оноди прасе. —Јутре чеда оноди

мо оснбву у нити. 2. обавља полни чин. —Снашо, немој да те онодим.

оњури се свр, омуси се, сневесели се, постане зловољан и ћутљив. —Кbд

на малбно дете нешто не по вољу, оно се само онури. —Онеури се ко

прасе кbд мбча.

опаметни свр. опамети, учини паметнијим. —Ако те, међер, тој не

опаметни, друго нече.
|-

опаметни се свр. опамети се, постане паметнији. —Млöго књиђе про

читал, ал се не млого опаметнил. —Це опаметни кbд ислужи војску.

опbнчетина м ауг и пеј. од опbнbк. —Нече се едbн пут сhину овеј гуме

неве опbнчетине, нбђе ми изедоше.

опекловина ж 1. суво дрво (отсечено). —Овај опекловина се сушила на

тован седом годин и добра е за буричи. 2. сув, спечен човек који дуго

живи, когаје заборавио Бог. —Поштар из Селbнкое бил права опеклови

на, примал је пензију скоро педесет годин.

опендекм малер, баксуз. —Бије га нећи опендек.

опива несвр. опија. —Овој вино срчено опива.

опивање с опијање. —Његово опивање постало све почесто.

опивување с опијање. —Незнаш коeе пострашно: картање ел опивување.

опина несвр. 1. отеже, затеже. —Опинајтија конблац, што си га остаил

лaбaвo. 2. тpти се око нечега, трти се да нешто уради. —Опина дупе окол

онија камен, ал га не мож помрдне.
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опина се несвр. 1. отеже се. — Ајде, бре, теленце, пооди, не опинајсе. 2.

одупире се. —Ја се опинам, нечу да мрем, а бн би тел.

опитување с испитивање, распитивање ради упознавања. —При опи

тувањето ја га питува и куи му е башта и одбкле е, и кво работи, и све

редом како требе.

опитуе несвр. испитује. —Све ме редом опитуе, а ја му казуем кво знам.

опкаља несвр. (поред изнетог зн.) негује, двори. —Кbд паднеш у кревет

куј чете после опкаља.

опколен, -а, -о који је опкољен. —Они су били опколени и сви су били

заробени.

ошкракање с служење, дворење, неговање. —Толко мое опкракање, двби

старци и пак неcbм добра.

бпне се свр. 1. отегне се, затегне се. —Малбно воле се нече води, него се

бпне и не мрда. 2. спадне на, остане му једино. —Тешко се живи кbд се

бпнеш само на леб и лук.

бпокос наличје. —На овој басмо, овбј лице, а овој му блoкo.

опбр м. ткиво које повезује црева у утроби (животиње). —Едни свинсhи

опор варе у маз, а ми га врљамо на кучичи ел бче да усмрди мазат.

опразни свр. испразни. —Да се иселиш и да ми опразниш собу. —Требе

да опразним пресеци од стару пшеницу.

öпре свр. одупре. —Опри овде с грбину и чврство држ.

бпрем узв. неодређена безобразна реч. —Опрем добро.

опремтијам неозбиљна мушка особа, шалабајзер. —Опремтија колб вбди,

Стератија од позади.

опрца свр. оплодијарац козу, обави полни чин. — Јарц гневно можда

опрца две козе највише, више не може.

опpчи свр. оплодијарац козу, обави полни чин. —Одведи козу код јарца

да ју опрчи.

опсети се свр. 1. сети се, присети се, опомене се. —Де се опсети куде си

све ишћл, па че да пбјдемо да га тражимо, ега га најдемо. 2. оштени се.

—Опсетила ни се кучка и има три псету.

опсили се свр. осили се. —Млого се опсилил кмет у Бели Поток.

опуца свр. све поједе с највећим апетитом. —Ако сам јако гладан, ја си

опуцам цел леб за ручђк.

ореди свр. начини ретко, уради ретко, прореди. —Оредила сам качамак.

-Оредили смо момурузу у садење, а сbг кбрење, да простиш, како

лактови. —Оредимо доодење едни код друђи.
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opejbк м дем и хип. од ореј, мало дрвце ораха. —Mbнечбкорејbк, али

добро раџа.

орејчђкм дем и хип. од ореј, ситан плодораха, мало дрвце ораха. —Еј, да

ми беше дала едонорејчбк, али ни тој ми не даде.

opéјче с дем, и хип. од ореј, ситан плод ораха, мало дрвце ораха. — Остало

миодручђксâмомалколеби едно орејче. —Доброби билода овде покре

меџу посадимо едно орејче.

орејчич м дем, и хип. од ореј, ситан плодораха, мало дрвце ораха. —Беше

никаледонорејчичонамкребунар, алинећидошблпагаизвадил,руће

му усбледа му усбну.

opéмпа свр. грубо одеље, грубо направи. —Како си само могbл овак да га

opéмпаш, ко да си га делал с леву руку. -

opeти свр. начини ретко, уради ретко, прореди. —Дbнбс жена оретила

васуљ, нема човек зрно да завaне. —Боље момурузу да оретиш, него да

ју огустиш.

оречае свр. постане ретко, прореди се. —На Слободана јако оречала коса,

још малко паче да буде елис ћелав.

орешовина ж орахово дрво (отсечено), ораховина. —Кbд сечеш сирову

орешовину сbс моторну тестеру, оно се тестерата дави.

opéшче с дем, и хип. од ореј, ситан плод ораха, мало дрвце ораха. —На

Игнетовдан јутром дојде "квачка” и врљи позам неко орејче и рекне да

су тој "пилчичи”. —И овуј годин орешчено убила слана.

орешчич м дем, и хип. од ореј, ситан плод ораха, мало дрвце ораха. —Под

големијан ореј најдо три-четри орешчича, све друго збрали овчари.

—Бöљ да ти у њиву никне орешчич него црешња.

бричина жалге у устајалој барској води. —Утопила се уватила бричина.

брне свр. пооре мало, пооре неколико. —Орну два ектора за пшеницу, а за

момурузу сам остаил два пут по толко.

ортачија ж ортаклук. —Пази добро, с његнемаш никву ортачију.

ocbвњуе несвр. освањује, затиче га зора. —Гоџа пут сам осbвњувал код

Жуковску реку. —Наш Перица осbвњуе нат књигу.

осети се свр. присети се, опомене се. —Кbд бн поче да прича да е ишблу

воденицу и да су му узели голем ујом, ја се осети да сам му дала десет

ћила брашно назађјбм и да ми га још не врнул.

осече свр. одсече. —Habbдњи дбн рано јутром идемо у алогу да осечемо

ббдњbк.
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осеџуе несвр. седи очекујући нешто, седи оклевајући да пође. —Требало

би да си пбјдем, а ја осеџуем да она дојде, па тbr.

осковарџиа м мајстор који топи восак, упор. сковарџија. —Осковарџие

остаише код нас сковарину и отоше у Понор да купују мед.

оскуди свр. отрпи оскудицу, нађе се у оскудици. —Гоџа пут оскудим за

нешто, ал велим крпеж и трпеж кућу држу, па си поминем.

ocрејђи свр. осрећи, усрећи. —Бóшко четеб да осpejћи, нече друђи, ћеро

моја.

ocрејђи се свр. осрећи се, усрећи се. —Има куи су се осpejћили у Влашко,

па мислиш да ч и ти.

оставен, -а, -о који је остављен, стављен. —Влаша с млеко оставена на

пенџер.

осталац м онај који је остао пошто су сви отишли. —У Репушницу има

још седам-бсам осталца, све друго се оселило.

oстиска свр. отрпи, отрпи да не обави неку физиолошку радњу на неодго

варајућем месту, савлада се. —Остиска ћиша дbндbс, ал јутре има да

љуљне, ко Ббг. -Едва остиска, тео се усерем. —Остиска, не удари му

шамарчину.

острежи се свр. прикупи кураж, окуражи се, припреми се за изненађење.

—Човек кbд нбчум пробди покре грббишта, мора да се добро острежи.

остpикав, -a, -o 1. који је приличнооштар подруком, рапав. —Од постризи

не влна остpикава. —Острикаво брашно. 2. хладно, прилично хладно.

—Јучер беше меко време а дbнbс остpикаво.

бстро прил. оштро, строго. —Само бcгро, нема лабаво.

осувеесвр. осуши се, пресуши. —Очи ми осувели од ровање.

бсум бр. осам. —Пошbл сам у чколу у бcум годин.

осумнаес бр. осамнаест. —Женили ме кbд сам имал осумнаес годин.

осумнаесе бр. осамнаест. —Имам осумнаесе бвце и еднога овна.

осумдесе бр. осамдесет. —Мој деда е имал осумдесе годин кbд сам се ја

родил.

осумдесет бр. осамдесет. —Осумдесет и трејђе годин родил се мој унук

Александар.

бт предл. од. —Откат сам ти рекал да не идеш код њи, а ти — ништа.

—Требе да се вардиш од сваку алу.

отарбше свр. одбаци, склони, лекне, прода, прода буд зашто. -Отароши

негде теј старе чрђе, па најди нове да се покривамо. —Отароши тија

волбви на вашар, код боду.
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отарбше се свр. 1. ослободи се нечега или неког, одбаци, прода будзашто.

—Едва чекам да се отарбшем од овуј сипљиву кобилу. 2. окане се.

—Отароши се, не идитам, ште убију.

отепа свр. грубо одеље, грубо направи. —Ес да си га напраил, ал си га,

брате, млбго отепал, не изгледно.

отепан, -а, -о који је грубо одељан, грубо направљен, као да је прављен

секиром. —Куј ти га напраи та е овак отепан?

отирка ж кухињска крпа, пачавра, упор. утирка. —Дај отирку да обришем

остал.

откавче свр. откевће, одлаје. —Откавчаше ћерови уз Барсђи дел, мора да

јуре лисицу.

откани се свр. окане се, мане се, остави, остави на миру. —Ел чеш ти сâм

да се отканиш од нас, ел чекаш да те ми намбрамо.

откљевуца свр. отиде шепајући, ћопајући. —Седетуј неко време, па после

бткљевуца у шталу да рани стоку.

oтлче свр. 1. ударцем о тврд предмет повреди. —Отлко си прс, па ме боли,

це умбчам. 2. тврдим предметом оштети, скине. —Овија малтер штово

се поткожушил требе да отлчеш.

oтлче се свр. ударцем о тврд предмет повреди се. —Јао, ал се отлко!

отпира несвр. 1. спира. —Капал ми крв из нос на кошуљу па га еве

отпирам. 2. одупире. —Нешто отпира врата, па се не мож затворе.

отпира се несвр. 1. спира се. —Отпира се боја од овуј дреју. 2. одупире се

о нешто. —Отпира се с нбђе од дувар. 3. пружа отпор, не прихвата.

—Дошbл на његред да пушта бвце, а бн се отпира, вели да е на његред

јутре.

отрешти свр. открије срамни део тела и изложи га на увид. —Отрештила

дупиште доле у Тимок и свију гледају а она ни пет паре недава.

отрешти се свр. открије се и изложи се погледима. —По Тимбк се от

рештила госпоцка дупетија.

отpти свр. истури стражњицу. —Отртил дупе. 2. обави полни чин страга.

3. победи у некој игри, порази некога катастрофално. —"Партизан” пак

отpтил "Sвезду”. 4. изудара некога јако и снажно. —Отртили га од бој,

па ене га лежи.

отpти се свр. натрти се, истури стражњицу. —Кbдсадилук, женасе отpти.

отрулница ж отров. —Отрулница те црна отрула, да те отруе, да Бог даде

мили. -

бтруље с отров. —Турили му бтруље у вино, па се отрул. —Тај жена знае

да праи отруље и маџије.
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отсипуе несвр. (поред познатих значења) за време погребног обреда или

подушја мало од сваког пића просипа за покој душе. —Гледам, сви

отсипују, па отсипем и ја.

отћима свр. 1. изудара некога, истуче некога. —Ко велиш, да га зачас

отhимам, да се смирим и бни ми од њег. 2. покоси. —Иди да отhимаш

онуј ливаду преко потбк. 3. обави полни чин. —Отnимали нешто овија

дни?.

отћима се свр. изудара некога, истуче некога. — Убаво се отhима на Чеду

баба Салунћиног, нече више да ме задева.

отћишњување с 1. омекшавање нечег стврдутог у води или некој другој

течности. —Тија опbнци не можда одмекну без отhишњување. 2. окле

вање при одласку. —Од њино отhишњување, глава дате заболи, томбн

појду сете се да су нешто заборили, томбн да појду завреве се од нешто

друго.

отудак прил. отуд, отуда. —Грми отудак, откbм Есен.

отудакај прил. отуд, отуда. —Одовудакајајкари, отудакај ћерови и зајакат

се најде у недрана лика.

отудек прил отуд, отуда. —Ја сам стојал овдека при бунар, а они су ишли

отудек од кbм онија багрeн.

отудекај прил, отуд, отуда. —Варди се ти отудекај, од туј стран.

отури свр. (поред познатих значења) приликом погребног обреда или

подушја од сваке хране по мало кашичицом проспе на земљу, за покој

душе. —Отури, сине, пшеничку за бабину душу.

отура несвр. 1. одузима, скида с нечега. —Отурај од туј гамилу патурај на

овуј овам. —Не отурај му поклопало. 2. приликом погребногобреда или

подушјаодсвакехране проспемало наземљу. —Отурастелиод подвара

кав?

отуши свр. да одушка. —Кbд се избкам по некуга, ја си малко отушим.

отчепи свр. одломи, открши. —Чуд идем да отчепим нећи корен да

опечем.

оћине свр. 1. окине, опали из ватреног оружја. —Чу бћину пушка и жене

прироваше. 2. откида, открши. —Ако сваћи кући мине оћине по едbн

гроз, ми нема кво да беремо.

оћоравее свр. ослепи, оћорави. —Штета е да тека млада и убава жена

оћоравеe.

очагари свр. окреше. —Да очагарим још неку гранћу па чу да слазим из

дрвбво.

бче несвр. хоће. —(он оче да се жени. —Oч ли да ме баш на твоју свадбу.
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очепен, -а, -о који је одломљен, откршен. —Од едbн струкочепена два

корена. —На вилуту едbн парожbк очепен.

очепи свр. открши, одломи. —Очепи ми малко леб, јако сам гладан. —Де

га полbк очепи.

очи жлице. —Јутром се мијемо по очи. —Ел си се омил, сине, по очи.

очичим 1. дем. и хип. од очи, лице, лишце. —Ела, синко, да те баба омије

по очичи. 2. очице. —Црни му очичи ко трнињће.

очука се свр. опије се, опије седо бесвести. —На његне требе млого, очука

се од две рећиe.

очупљи свр. одломи, откине, чупне. —Очупљиладеца леб, несу га резала.

бште прил. још, јоште. —Мајсторе, бштеедну лопатуда муврљим идоста

чему е.
-

ошћемби свр. пусти да повиси нешто тешко, оклембеси. —Ошћембил

мешину ко трудна жена.

ошћемби се свр.висне, повиси, оклембеси се. —Едонџакти се ошћембил

преко канате, шти испадне.

ошћенчи свр. закачи да повиси, стави да повиси. —Ошћенчи тој цедило

там негде, само пази да га свиње недовану.

ошуши свр. осуши. —Чу да с идем дом, чим ошушим постав.

ошуши се свр. осуши се. —Кbд се месо ошуши, ми га вржемо у ћитће и

закачимо га на тован.
-

-

П

падалиште с удубљење у земљи, удолина, котлиница, вртача, клизиште.

—У оној падалиште нбчум нбче сpне.

падинка ждем, и хип. од падина, плитко улегнуће на земљишту налик на

вртачу. —Дојдбмо у едну падинку и рекомо туј да преконачимо у завет

pину.

падинчина ж ауг, од падина, склопчина, дубодолина обрасла шумом и

шипражјем. —У туј падинчину не пооди без сећиру.

паје с кликер којим се игра у игри кликера, кликер којим се гађа у игри

кликера (за разлику од кликера који служе као мете — "кеке”). —"Пуче

му паје”, каже се кад играч својим кликером погоди противнички кли

кер — паје.

пbкbлм пакао. —Тој што ја живим тој не живот, тој пbкbл.

паканина ж куја. —Жућу моју слатку паканину прегазил ауто.

паканица ж куја. —Паканица Жуто Дупе е голем враг.
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пакло с пакао. —У пакло да изгориш, да Бог даде.

паламандра модрпанац и нехајник. —Одиш ко нека паламандра.

паламар м дебео и дугачак комад нечега. —Кbд га измота, оно е, еј, па

ламар. —Вачам скобаљи, све паламари.

паметнилце с дем, и хип. од паметнило. —Ти си, Кашине, дедино па

метнилце.

панаириште с место где се одржавају панађури, вашариште. —Чед имо

на понорско панаириште на Тресибабу.

пандурин м пандур, општински послужитељ. —Дооди да те тражи

Миленко, пандурин.

пbнћа несвр. пањка, клевеће. —Узела да га пбнћа код његову си жену, да

бн иде по туџе жене.

пањурак м зб. им. од пањ, пањеви. —Куиче да сцепи сbв овија пањурак?

папрачанка ж бот, садница шљиве из села Папрaтне. —Ако чу да садим

сливјак, чу да садим сливе папрачанће.

папуџилбкмпапуџиски посао, папуџијскизанат. —Напапуџилбкпрошло

време, сbг су друђи занеaти у моду.

папушка ж махуна, махуна паприке. -Боранија напраила големе папуш

ће. —Аламе бљути овај папушка. —За вечеру има плњене папушће.

папушчица ж дем, и хип. од папушка, мала папушка, махуница, папричи

ца. —Узручђк поедем по три љуте папушчице.

парабела жаутоматски пиштољ са много метака, парабелум. —На клк му

беше висела парабела.

паралијћа ждем. од паралија, стари шеширић. —Бош га брига, накривил

си паралијћу на уво и поé.

парокијан м парохијан. —Ми смо парокијани на васиљску црквену

бпштину.

патосница ж даска у поду, даска од које се прави под. —За патоснице су

најбоље суве и тесне чамове дbcће.

педаља ж полуга којом се уз притисак ногом покреће неки механизам,

педал. —На педаље мора да имаш сигнали, ел мож нећи да те згази с

ауто.

педање с отскакање неког дугуљастог предмета сврха на врх.

пенšиица ж дем од пенsија. —Прима некву пензиицу, ал с њу не можда

излезне на крај, па порабочуе по наднице.

пенsија ж1. положај након навршених година службе. -Jöш лани сам
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ошбл у пензију. 2. лично примање у пензији. —Жали ми се Гавра

Бöђин: манечка му пензија.

пензионер м онај који је у пензији, пензионер, умировљеник. —Едва е

чекал да постане пензионер, а после бдма почел да се вајка.

пензионерка ж жена пензионер.

пензионерсђи, -ска, -ско који се односи на пензионера, који припада

пензионеру, пензионерски. —Дbнбс не лак пензионерсhи живот.

пенsиунер монај који је у пензији, пензионер, умировљеник. —Лbсно е

на теб, ти си пензиунер, легнеш кbд бч, дигнеш се кbд 6ч.

пенsиунерка ж жена пензионер. —Она е била вешерка код војску, а сbге

пензиунерка.

пенŠиунерсђи, -ска, -ско који се односи на пензионера, који припада

пензионеру. —Пуја ошблу пензиунерско удружење да си тражидеду.

пепелчђк м дем, од пепел. —Куга заболи мешина требе да пине малко

пепелчбк.

перашчица ж дем, и хип. од перашка. —На Велигден моја баба Милева на

свако дете даде по перашчицу.

перушинка ж дем и хип. од перушина, перце. —Че да почну да лету

перушинће од тебе кbд те уватим. -

перчинbкмдем и хип. од перчин. —НаМилку сплетоше косеу перчинbк.

перчинбше несвр. закуцани ексер који је прошао на другу страну даске

савије и ударањемпотомсавијеном делу, успутдржећидругомалатком

да се глава ексера не врати назад, врати врху даску. —Држ одовуд сbc

сећиру да ја одовуд перчиношем овија ексери.

перчиносуе несвр. в. перчиноше. —Незгодно е да перчиносуеш ексери у

нешто тесно.

песничка ж дем и хип. од песница. —На Мику Вртирепа глава ко песничка.

печењицесдем ихип. од печење, печењце. —Едну сâмо малко одпечењи

цето, друго не теја, вели не гладан.

печиво с печење, печено месо. —Печиво смо пекли на режbњ.

печурчица ж дем и хип. од печурка, мала печурка. —Нашла сам две

печурчице па чу да и опечем за дете.

пешћирbк м дем и хип. од пешћир, мали пешкир. —На свадбу сам добил

пешћирбк.

пешћирчђк м дем, и хип. од пешћир, мали пешкир. —Требало би и овде

на колибу да имамо едон пешћирчбк, а не се бришемо с кво да е.
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пешћирче с дем, и хип. од пешћир, мали пешкир. —Пешћирче за брисање

руће закачено на ексер иза врата.

пивка несвр. пије по некад, пије помало, пије натенане, пијуцка. —Не пил

пиéње неколко годин, сbг почел пак да пивка. —Нећи кbд му сипеш

чашу рећиу одеданпут ју истресе у гушу и само се устресе, а Миладин

Корчају пивка по пола сат.

пивне свр. попије по некад, попија по мало. —Пивне си и рећију и винце.

пиздуљина ж 1. ауг и пеј. од пизда. 2. жена лаког морала. —Од туј

пиздуљину домаћица нема никад да буде.

пиздурина ж 1. ауг и пеј. од пизда 2. жена лаког морала. —Па си ишћл

код онуј пиздурину, главу чути стрбшим. 3. човек лошег карактера,

слабић, љигавац. —Па тој, бре, не човек, тој пиздурина.

пиздрење с цмиздрење, плакање. — Доста е било тој пиздрење, престани

едbн пут да пиздриш.

пијаничка ж дем. од пијаница, ситан, мали слаботелесан човек коме мало

треба па да се напије и који је после тога миран као јагње. —Сурка ес да

е бил пијаничка ал никyга не дирал.

пикља м дугоноги мршавко и жгољавко. —Сви смо ми били пониcћи и

пбширочћи, а Дека е бил едbн пикља, па смо га тека и збали: Дека

Пикља.

пикљав, -а, -о који је краката мршав и жгољав. —Како боледува овуј годин

и Миле Крпин станул некакав пикљав, -

пикулеж мала усна хармоника. —ЖивбтијаДрпљћајако еумејалда свири

у пикуле.

пил-пил узвик којим се маме пилићи.

пили-пили узвик којим се маме пилићи.

пињуе несвр. пије понекад, пије помало. —Лале Паћил пињуе, како да не

пињуе, пињуе си елис добре.

пирка се несвр. препире се, благо се препире. —Почнемо окол ништа да

се пиркамо, ја и моa жена, а после излезне на големб.

пирнесвр. 1. баци, хитне. —"Кbдтепирнем, тупи ноже, неч те више никyj

у руће узне”, рече љутито касапинат. 2. дуне, лагано дуне (о ветру). —А

ветрbк ни да пирне.
-

питуван, -а, -о који је питан, који је испитиван. —Питуван ли е Миле

Парилатка да л ни дозвољава да пројдемо преко његово имање.

пиштован млетва која у грађевинарству служи за привремено учвршћи

вање тесарских елемената у гра винарству.
гУ
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плавеж м шарено рубље (блузе, кошуље, гаће, мајице и сл.). —Само да

прбстрем овија плавеж и бдма добдим.

плави несвр. пропира фино рубље. —Еве плавим мараме и кошуље.

плавне свр. 1. пропере, испере фино рубље. — Кад плавнем овеј кошуље,

после чу да перем просторће. 2. оплакне, оплакне судове. —Де плавни

час овуј шерпу од млеко.

плакне свр. овлаш опере, само бистром водом опере. —Пре него што

почнеш да млзеш, ведро обовезно да плакнеш. —Плакни тањир од

млеко.

плакњева несвр. већ опране судове овлаш пропира. —Сог чу сви буричи

да оперем а јутре чу и плакњевам. —Плакњеваш ли се јутром с малко

рећиу?

плакшевање с овлашно пропирање већ опранога, пропирање чистом во

дом. —Вера Цркнута Кокошка не зна за прање, она знае само за плак

њевање, затој да те гроза да погледаш у њојни судови, не ли из њи да

едеш.

плакњување с овлашно пропирање већ опранога, пропирање чистом во

дом. —Плакњување не исто што и прање.

плакњуе несвр. овлашно пропира већ опрано, пропире чистом водом.

—КbдЖивул Сечибог исипе млеко из ведрб, бн ведрото само плакњуe,

не пере га.

пламенчђк м дем и хип. од пламен, мали пламен, пламичак. —До сбг се

виде пламенчбку кубето па и он угасе.

планти несвр. пламти, гори. —Böјни сењак је плантел три дена и две

нöчи. —Дете им планти у ватру, а они не биају доктура.

платне свр. овлаш опере, опере само бистром водом. —У паницуту била

салата, само ју платни, немој ју переш. —Платни си руће пред ручђк.

платњева несвр. већ опрано овлаш пропира, пропира чистом водом.

—Платњеваш ли некад помијарникат?

платњевање с овлашно пропирање већ опранога, пропирање чистом во

дом. —Платњевање некад можда буде поважно од прање.

платњување с овлашно пропирање већ опранога, пропирање чистом во

дом. —Платњување иде сbc студену вбду, а прање сbc жешку.

платњуе несвр. овлашно пропира већ опрано, пропира чистом водом. —Ја

чу да перем, а ти платњуј.

платун м плотун. —Опалише едbн платун по њега, али бн утече.

плевњашка ж дем и хип. од плевња, мала плевња, плевњица. —У плевњу

че да туримо сено, а у плевњашкуну шушће, па чеда и ранимо у орање.
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плевњица ждем и хип. од плевња, мала плевња. —Уз колибу имамо едну

плевњицу.

плечица ж дем, и хип. од плечка. —Детето им издало плечице колко е

мршаво. —Едну плечицу од јагњече да дадемо на тебе, а едну че да

остаимо за бату.

плитацbк, -цка, -цко прилично плитак, доста плитак, плићи него што

требада буде. —Плитацкаетајтепсија да се у њу можопече прасе. —Он

е малко плитацбку памет, па му не замерито што тека вреви.

плитач bк, -чка, -чко прилично плитак, доста плитак, плићи него што

треба да буде. —Плитачђке твој џеп да би могблда купиш такво ауто.

пјпначbк, -чка, -чко 1. прилично пут, скоро пун. —Плначко е бурето с

рећиу, мож да вали ћило-две. 2. прилично дебео, добро ухрањен.

—Пћначbку образи, едбн да удариш, друђи чеда пукне.

пловbкм зоол. плован, патак. —Нашијан пловbк ошбл сbстуџе пловће.

плбнина ж планина. —Ајдуци живе по плбнине.

плотbкм. дем, од плот, мали плот, плотић. —Овде искада исплетемо едbн

плотbк да ни бвце не улазе у градину.

плотно с платно. —Носим кошуљу од пртено плотно.

плочка ж дем. од плоча, мала плоча, плочица. —Не мог да најдем згодну

плочку за поклопало.

пљесне се свр. 1. удари се по меснатомделу тела (образу, задњици, бутини

и др.). —Кbд ме коморbц почне апе за образ, ја се пљеснем и убијем га.

2. немарно легне било где и одмах заспи, прући се. —Дојде пијан дом и

само се пљесне на бдар, а после ја собувај, ја свлачи.

пљик м водени мехурић на кожи, плик, упор. плоја. —Сbв је у некви

пљикови.

пљбчкаж дем, од пљоча, мала плоча, плочица. —Кbд згодно врљим пљоч

ку преко воду, она siИпне неколко пут.

поáпси свр. ухапси све, похапси. —Кмет рекbл сви че ни поáпси ако не

платимо на време.

побbшкуе несвр. боцка по мало, боцка с времена на време. —Девојче га

задиркуе, /с врeтeнце га побbшкуe.

побожанство с побожност. —Побожанство Бог благосиља, а неверство

кажњева.

поваркуе несвр. варди, чува с времена на време, пази. —Поваркуемо

лозјето по малко да ни га нећи не обере.

поват м (поред изнетогзначења) дохват, надохват руке. —Принеси, сине,

на бабу крчаженцето, да ми е на поват, да се мог водицу напијем.
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повача свр. свеухвати, похвата. —Одкbдсе решавам да наместим желесца,

да повaчам онија поганци у анбар.

повача несвр. хвата, дохвата, узима у руке. —Рада матику не повача, она се

праида е гоџамити нешто.

повача се несвр. прихвата се, пристаје, ради. —Ни тија се не повача за

работу.

повика свр. исплаче се, исплаче се кратко. —Кbд ми јако снажалеe, já си

повикам, повикам и тека си на срце отушим.

поврне свр. 1. поврати садржину желуца. —Добро би било код би поврнул

тој што си ел и пил. 2. дрско и безобразно одговори (млађи старијем).

—Поврну ми и отиде си ко да му несбм деда 3. поврати у живот из

несвести или привидне смрти. —Едва га поврнуше с воду.

поврта несвр. 1. дрско и безобразно одговара (млађи старијем), одједа се.

—Он менеслуша, негоми јоши повртакbдга карам. 2. повраћа у живот.

—Поврташе га с воду, ал ништа.

поврта се несвр. 1. враћа се, враћа се често. —Појдем на работу па се сетим

да сам нешто заборила па се за тој врнем, па после се сетим и за нешто

друго па се и за тој врнем, и тека се повртам по неколко пут док не

отидем. 2. повраћа се у живот. —После едно пола сат поче се поврта

полbк. —Беше јако закасал, сbг се поврта 3. после губитка на коцки

почне да добија, почне да враћа изгубљено. —Почел да се поврта, ал да

лце поврне тој чеси бн види.

поврча се несвр. 1. враћа се, враћа се често. —Поврчам се по пе-шес пут

док се не откачим да појдем на работу. 2. повраћа сеу живот из несвести

или привидне смрти. —Поврчале се неколко пут, ал на крај ништа не

могло да испадне. 3. после губитка на коцки почне да добија, да враћа

изгубљено. —Прво губи, после се поврча.

поганичм погоноч, помоћни пастир на бачији.

поглеџување с погледавање, гледање, погледање. —Поглеџување на туј

стран те одава какво мислиш.

поглобар монај који наплаћује глобу.

пóглуп, -а, -о глупљи. —Немој да испаднеш поглуп од њег.

погњита се несвр. 1. склања се сједног места на друго, седи поћошковима

и буџацима. —Кbд дојде код нас, баба Еглика се само погњита по ћош

кови, тела би да не засмита. 2. неку непотребну ствар, коју још нису

бацили или уништили премештају из ћошка у ћошак. —Докле че се

погњитају по ћушетију овеј старе дреје?.

погњитање с 1. склањање с једног места на друго, завлачење у ћошкове.
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—Досади ми више овој погњитање по ћушету, ц идем дом. 2. премеш

тање неке непотребне или мање потребне ствари на скровита и мање

прометна места. —Ништа старо и пропадло нече да врљи, него се само

мáе с некво погњитање.

поголеми се свр. направи се важан без разлога, направи се важан из неког

ситног разлога. —Што си се толко поголемил, куј ти е матрак?

поголемшbк, -шка, -шко већи, мало већи, повећи. —Поголемшкото дете

им пошло у школу, а малбто још бди голодупесто.

погрббина ж пиће и јело које се даје за покој душе умрломе. —Кbд су на

нас децу давали од погрббину, ми тој бд стра несмо смели да едемо.

погрчи свр. примора некога да се згрчи, натрти некога. —Немој да тебн

погрчи, лоше че да прбјдеш.

погрчи се свр. згрчи се, згури се, увуче главу у рамена. —Тbнbцко ка

путленце, зима голема, он се погрчи па отбди.

погубен, -а, -о који је изгубљен. —Тблко е стока лутала погубена по

ратовиви.

подголемисе свр. направи севажан безразлога, направи севажан из неког

ситног разлога. —Подголемил се у нови опbнци.

подајништво с држављанство, поданство. —Гоџа од онија Руси, што бео

ше пребегли код нас, несу тејали да узну наше подајништво.

подапињање с почетак пењања узбрдо, пењање. —Подапињање под терет

е грбзна работа.

подопне се свр. попне се на нешто ниско, попне се. —Подbлни се на теј

цигле и поглед преко siИд да видиш кво работе.

податура несвр. ставља испод, подмеће. —Она нече да седне на голу

столицу, него податура естбче. —Нембј ти на мен да податураш оној

што ја несbм рекла.

податури свp. стави испод, подметне. —Ја чу да устаим волбви, а ти под

sáдњи точак податури камен. —Небн тој украл, тој на њег податурили.

податурање с подметање. Варди се од податурање, ел мангупи ти мож

свакакво податуре.

подбели свр. изврне очи тако да му се виде само беоњаче. —Само подбели

и паде у несвест.

подбере свр. (поред познатих значења) почне да гони, забере. —Подбере

онеј бвце у најголему жегу да и тера у Студенbц, а не вели да оне тека

мбжда исцрцају.

подбере се свр. ухвати се у лоше друштво, подухвати се. --Подбрал се с

онуј мангупарију па слабо мисли ода дом.
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подбрцкуе несвр. хитро завлачи и извлачи руку женамаилидевојкама под

сукњу. —Ми велимо још е детишњак, а бн веч подбрцкуе девојhе на

собор.

подбрцне свр. хитро завуче и извуче руку жени или девојци под сукњу.

—Само иде наокол и гледа коју че девојhу да подбрцне.

подбрцњуе несвр. 1. види подбрцкуе. 2. пипа домаћу животињу за виме

ради утврђивања степена гравидности или кокошку да види да ли ће да

снесе јаје. —Подбрцњували овцуту да видиш бче ли се скоро јагњи.

подбрцњување с 1. хитро завлачење и извлачење руке жени или девојци

под сукњу. —На оро иде едан смеј, едно подбрцњување. 2. пипање

домаће животиње за виме ради утврђивања степена гравидности. —Без

подбрцњување не мог тачно да знам када че се овца ојагњи, а кbд ју

подбрцнем, тог знам. 3. терање шале на туђ рачун, зачикавање. — Све

убаво, а ел може без подбрцњување.

подведри свр. почиње да се ведри, ведри се са неке стране. —Подведрило

га одонуд од кbм Грнчар, а овде си ћиша још пада, истин ситна, али

пада. -

подведри се свр. почне да се ведри али се не изведри до краја, ведри се са

неке стране. —Кbд се нећи пут подведри, неси сигуран да лце изведри,

елцејош по наоблачи.

подвлече свр. в. подвлче.

подвлече се свр. в. подвлче се.

подвлче свр. 1. подвуче, завуче испод. —Деда гледамо да овуј греду некако

подвлчемо оздол, паче после лbсно да га дигнемо. 2. обуче испод, обуче

неку одећу испод неке друге одеће. —Подвлчи си шлбвјанку, да ти не

знама.

подвлче се подвуче се, завуче се испод. —Кbд се подвлчеш под кола, ти

упри с грбину да и подигнеш, а јачу да податурим труп.

подвузне свр. потклизне, подметне нешто клизнувши га. —Ми че да

подизамо колко можемо, а ти да му подвузнеш овуј заглавку, дор га ми

ДржИМО.

подвузне се свр. потклизне се, оклизнесе. —Озгор снег, а оздол било лед,

мен се нбђе подвузнуше и бтиде све у пизду материну.

подголеми се свр. направи се важан без разлога или из ситног разлога,

погорди се, уобрази се. —Купили му бициклу, па се сbг подголемил и

праи се да ни не познава.

подгушњак м подвољак, подбрадак. —Чини ми се да чега удавионбљћи

подгушњак. -
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подебел, -а, -о дебљи, прилично дебео. —За тебе требе подебела товага.

поджbцнесвр. подбоде, подстрекне. —Нањегнетребе млого да пристане,

само требе да га нећи поджбцне.

пöseм прил. под земљом, испод земље. —Кртица живи повем.

поди предл. под, испод. —Денули смо сено у онуј ливаду поди лозja.

—Скутал рећиу поди бочву.

подивјаесвр. подивља. —Чуда подивјаему овуј планинчину.

подиза несвр. подиже. —Не подизај тешко док се не потпашеш.

подлbгуе несвр. 1. празним обећањима ствара лажну наду, лажним обе

ћањима ствара наду. —Сваћи дбн ме подлbгуе да чу да добијем тој

уверење, а оно — ништа. 2. дајући по мало ствара лажно уверење да ће

дати више. —Подлbгуе га с винце и с рећиу, та му целдбн помага у

работу. -

подлbже свр. 1. лажним обећањемствори наду. —Штоси подлагал детено

да ч му купиш бициклу кbд знаеш да немамо паре. 2. да мало и створи

лажно уверење да ће дати више. —Подлbжи бвце с коренчбки преведи.

и преко Тимбк. —Даде им по нећи динар та и сâмо подлбже.

подлbже се свр. почне да се забавља са девојком односно са момком.

—Jбвка се подлагала с Миладина.

подлbупи свр. почне да скида кору са нечега. —Томбн бео подлупилонуј

липу, они ме приокаше.

подлупи се свр. почне да се љушти. —Подлупиле му се онеј његове ране

и почеле да отпадају раљупине од њи.

подљутуе се несвр. подбуђује се рана, рана почињеда гноји. —Подљутују

му се ране.

подмет мугарење, орање стрништа одмах након жетве. —Узе да напраим

подмет.

подмета несвр. угари, оре стрниште одмах након жетве. —Боље е да се

њива подмета, него да се оре само едbн пут. — Моиошли да подметају

онуј њиву над касарине.

подметање с угарење, орање стрништа одмах након жетве, упор. подмет.

—Нема момуруза без подметање.

подметне свр. изугари, изоре стрниште одмах након жетве. —Иска да

подметнемо онуј њиву у Грезbнску реку.

подмицаљћа ж. лоша, превртљива жена. —Неchм ја нека подмицаљћа па

да подмокнем и да упропастим човека.

поднишани свр. нанишани, добро нанишани. —Де чек да га ја под

нишаним па да видиш нече ли да падне.

поднишањуе несвр. нишани, циља. -Дете ме поднишањуе с дрвену

пушку. Учи се, мајће му га. -
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подножм дрвена педала на ткачком разбоју помоћу које се покрећу нити.

—Едон поднож ми се јако излизал.

подногу прил. прилично равно (земљиште), (земљиште) згодно за пеша

чење. —Од Жуковци до Соколовицу путат дојде елис подногу.

подовицир м подофицир. —Чале еподовицир у пензију.

подокњуе несвр. гласно дозива некога с времена на време, гласом ставља

до знања да је у близини. —Манула сам да га подокњуем, сам се јутром

диза, па бн веч иде у школу.

подокуе несвр. 1. гласно дозива некога с времена на време, гласом ставља

до знања да је у близини. —Подокуј га ти да чуе да ситуј, да га не стра.

2. подиже глас кад говори, подиже глас кад намерава да се свађа или кад

се свађа. —Слушајти, немој да подокуеш, не мен стра од теб.

подољће прил (дем) мало на доле, мало наниже. —Подољће од тија јаз

јима две воденице.

пöдолшће прил. (дем.) мало на доле, мало наниже. —Још малко

пöдолшће петbл сретне курјака. |-

подооџуе несвр. долази по некад, долази с времена на време. —Подооџye,

не да не, ал ретко.

подрани свр. 1. порани, урани. —Јутрембра да подранимо ако бчемо да

уватимо воз. 2. ухрани до неке мере, ухрани. —Подранил сам едно

свињче, нек се најде за окол празнициви, а друђити две чу да чувам.

подранисесвр. 1. порани се, урани се. —НаБодњидонмбрада се подрани,

да се ббдњbк оцече још утавнин. 2. угоји се, угоји се до извесне мере.

—Свињата се беше убаво подранила кbд ју увати нека болес.

подреџуe несвр. сређује, уређује, пуни кућу покућством. —Оба вредни,

бба млади, убаво се слагају и убаво си кућу подреџују.

подреџуе се несвр. сређује се, сређује кућу и покућанство. —Подреџују се

ко сви млади и вредни љуђе, да и старити и доста помагају.

подубaе несвр. годи, свиђа се, одговара, паше. —Ако тека напраимо, како

штото ти велиш, не знам далче на башту да подубáе. —Мен тој тека не

подубaе.

пожаљуе се несвр. жали се с времена на време. —Пожаљуе се на мешину,

ал не јако, а сbг видимо да е било бласно.

пожењуе се несвр. жени се више пута, удаје се више пута. —Баба Радунка,

доке била помлада, три пут се пожењувала.

позабради свр. 1. забради по некад. —Позабради по нећи пут и марћизет

нуту мараму, ал си више носи онакве, 2. превари, превари по некад,
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наплати више или закине на мери. —Понекуга и позабрадим с неку

иљедарку.

позаздравéе свр. заздрави, прилично заздрави. —И ја чу да излезнем до

лбзје само да позаздравеем.

позаspecВр. позагледа, добро позагледа. —Позаspи га ти малко боље пач

да видишел истин такbв.

позаspece cвр. позагледа се, добро се позагледа. —Деда Стева се позaspey

младу жену, дако е стар.

позаspне свр. позагледа, добро позагледа. —Кbд нешто купуеш, ти га

добро позaspни.

позакрпи свр. прикрпи, закрпи лабаво и местимично. —Дај да узнем да

позакрпим вречеве, че ни требу за у вршу. |-

позари несвр. пазари, купује. —Ошbл у Минићево да позари волбве.

позаслуша свр. пажљиво прислуша. —Позаслушај малко боље па ч да

чуеш како некво шушка покре врата.

позасмрди свр. засмрди за тренутак, засмрдинамах. —Кbд дуне ветар на

овам, оно позасмрди од кочину, ал не јако.

позасмрџуе несвр. смрди по мало, засмрди с времена на време. —У ка

заницуту позасмрџуе на комину па туј не добро за седенћу.

пöзем прил. по земљи. —Док се не науче да бде, деца лазе позем.

поšипкуе несвр. поскакује. —Како га овија удара сbспрут преко жиле, тека

онија позипкуе. —Позипкуе како зајак.

поšипне несвр. поскочи, скочи с времена на време. —Еленко и позипне

нећи пут дор игра, ал његована жена самовлачи нбђе ко мртво пувало.

поида се несвр. 1. једе се, једе се од муке. —Поидам се од муку, ал се не мог

поедем. 2. изједа се, излизује се, нестаје. —На овеј русhе моторне пунпе

четћице се срчено поидају.

поидан, -а, -о поједан, више пута поједен. —Поидан ми е момуруз и још

нећи пут, ал не никад косбг.

поизлbже свp. слаже по некад, излаже по некад. —Човек мбра и да по

излбже ако нећи пут затребе.

поисплни свр. испуни до извесне мере, испуни понекад. —Поисплнили

сbг онеј преглáбице на пут, ал докле четој да трае, че да видимо.

Поисплнил образи, чега буде.

поисплни се свр. испуни се до извеснемере, испуни се по некад. —Нашата

задружната сала се поисплни само кbд су свадбе, елтbкво нешто, иначе

слабо, народ се иселил. —Поисплнил се малко па станул муж.
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поиспраисвp. исправи мало, исправи до извесне мере, исправи неколико.

—Поиспраим нећи ексер, та заковем тарабу која се отковала, али и тој

ме мрзи.

поиспраи се свр. исправи се мало, исправи се донекле. —Поиспраим се

кbдмезаболи грбина, па пак копам. —Ако су ти згужвене панталбне кbд

изакачиш начивилбк, оне це малко поиспpaе, алпак без пеглање нема

ништа.

пójђе свр. пође, крене. —Нече, жена, да пбјђе без мене.

поједbкм залогај. —Чети стане едbн пут поедбку гушу и на теб.

пбјка ж она која лепо пева. —Моју матер си њојан башта, деда Симибн,

окал. Анка, појка и после е остало име Анка Појка.

покаруе несвр. 1. тера мало јаче, гони мало јаче. —Покаруј говедуту, ако

мислиш до мрак да стигнемо. 2. кара по мало, грди по мало и по некад,

—Покаруе лите башта, ел не?

покаруе се несвр. кара се по некад, кара се по мало. —Покаруе се и смен и

с матер.

поклати свр. заклати, продрма. —Узе, поклати крчаженцето, да види има

л рећиа у њег, па добро пину едbн пут.

поклати се свр. заклати се, зањише се. —Нема лис да се поклати, умирило

се време. -

поклачуе несвр. заклати с времена на време, продрма с времена на време.

—Често ми Сурка поклачуе шуленцето, циотиде на четири нође, видим

ја. |-

поклачуе се несвр. клати се по мало, заклати се с времена на време. —Још

стоји, али се добре поклачуе, вача га пијењето.

покљбка свр. посере ретко (птица или живина). —А ти, кокошчетино,

гледај да га покљбкаш овде, пред врата.

покљока се свр. посере се ретко (птица или живина). —Кокбшће се пок

љокале на праг.

покљокодише свр. посере ретко (птица или живина). —Прострла сам

прање, а оно га покљокодисало неко тиче.

покљокодише се свр. посере се ретко (птица или живина). —Овејкокошће

бbш мбра да се покљокодишу на праг, чума и убила, да и убије.

покра предл. поред, покрај. —Покра толку рећију у подрум бн иде по

каване, о Боже, Боже.

покрива ж бот, коприва Urtica dioica L. —Ја сам мислел да кbд неће жене
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рекну"покрива” да се оне шале и измотавају, а оно било бне истин тека

зову коприву.

покрми свр. нахрани стокујачомхраном него редовноитообичнојармом

мало јаче посољеном. Ово се чини у јесен више дана пред парење, ако

су овце у питању или у пролеће пред орање, кад су говеда у питању.

Покрми се по неки брав ако је заостао у развоју. —Требе да узнем да

покрмим бвце па да и пуштам код овна.

полbгбцка прил. полако, лагано. —Де малко по полbгбцка, не мог те

стигнем.

полbгбцке прил. полако, лагано. —Деда Сима идејако полbгбцке, остарел

па не може посpчено.

полbгбцко прил. полако, лагано. —Млóго, бре, полbгбцко идете, де по

журете.

полbгбчке прил. полако, лагано. —Полbгбчке, полbróчке, па чеси стиг

НСТe.

полbгбчко прил. полако, лагано. —Иди си полbгбчке, немој да грабиш.

полагигачке прил. пеј. од полbгbЧке, полако, лагано. —Де полагигачке,

све че се доведе у ред.

полатика ж политика. —Ја с туј њину полатику немам никву везу.

полетика ж политика. —Тој су све селсhе полетиће.

полипчу свp. сви липшу, полипшу. —Елти чекаш да полипчемо бд глади

па тbг да се привачаш за неку работу?

поличка ж 1. дем, од полица, поличица. —Тури заструзи на поличку. 2.

доња, хоризонтална дашчица на јарму. —И поличка на ерђм мбра да

буде од јако дрвб. 3. дашчица за утезање поломљених костију. —Врзали

му ногу у поличће.

половинка ж дем од половина. —Замен една половинка a за теб другата.

полбпа свр. халапљиво поједе, поједе на брзину, поједе као што свиња

поједе тесто. —Момурузно брашно замешам у вбду, ал да не ретко,

сипем га у корито и свиње га за час полопају.

пблуда ж лудило. —Ударило га на полуду.

полутан м земљорадник који ради у фабрици. —Нас сељаци су силом

терали у вабрику димо да работимо и да си манемо земљу, а после

почели да ни бкају полутани и тејали да ни истерају извабрику ко бБђи

мице огаздимо ел работимо и тāм и тāм.

полутина ж половина. —Една полутина од свињутуче да буде забату, а

едну че да дадемо на теб.
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получи свр. 1. одвоји јагњад од оваца, јарад од коза, телад од крава и сл.

—Дојди да ми помогнеш да получимо јаганци. 2. из стада издвоји овце

различитих власника. —Јутром и лbсно намешам, ал вечером и силом

получим.
-

помал, -а, -о мањи, мало мањи. —Помалијат капут чети по одговара, њега

купи. . -

померемети свр. поремети. —Кbд те ударим, мозак шти помереметим.

померемети се свр. поремети се. —Помереметил сам си мешину с неко

едење.

помести свр. помери, стави на друго место. —Ел ми помогни да помести

мо овија шифуњер.

помести се свр. помери се, премести се, помакне се. —Помести се малко

на там да има и ја где да седнем.

помешта несвр. премешта, помера. —Комшија ми помешта меџници.

помешта се несвр. премешта се, помера се. —Целдон лежи по ладавине,

па како се ладавина помешта, бн по њу.

помије свр. мало умије, овлаш умије. —Помите детето по чалб и бдмаче

му лbкне.

помије се свр. мало се умије, овлаш се умије. —Ако ти домучнее само да

се помијеш, бдма чети прбјде.

помињување с битисање, пролажење кроз живот на једвите јаде, трпље

ње. —Ете, помињуем, али е тешкомбето помињување.

помита несвр. 1. помера, помиче, повлачи. —Не могвишеда помитам овеј

твое старе дрешбљине, чу да узнем да и џиднем. 2. омета, збуњује.

—Ћути, немој да ме помиташ док ја вревим.

помита се несвр. 1. повлачи се. —Мöете венчанете ципиле помиташе се

по ћушетију, помиташе, али од неће време и не виџевам, мбра нећи да

и узел. 2. збуњује се, није сигуран у своје памћење. —Нешто се помитам,

не мог бош да се сетим.

помишљева несвр. помишља. —Помишљеваш ли ти кво можда се деси

ако ти пукне гума?

помодрее свр. помодри, поплави. —Ел не видиш дати дете помодрело од

ровање.

пöмоч м помоћ. —Заглавили кола доле у Тимок па траже помоч да се

извлчу.

понаблизи свр. 1. приближи, стави близу једно до другог. —Ајде да

понаблизимо навилци да мож лbсно после да и товаримо на кола. 2.
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приближи се, дође прилично близу. —Кbд понаблизиш до онија брег,

ти се распитај по куи пут требе да идеш у Мучибабу.

понаблизи се свр. дође близу, дође близу један до другога. —Пбнаблизи

се и Свети Илија, вашар иде, а ми још несмо прасе купили, гости да

угостимо. —Понаблизете се едно додруго да ви буде топло кbд спите.

понаближуе несвр. 1. приближава, стављаједноуздруго. —Понаближуем

трмћеве едну уз другу да би могле сведа стану. 2. приближава се. —Кbд

почемодапонаближуемодоШтрпци, излезоше нећиљуђе измомурузу

и саустаише ни.

понаближуе се несвр. приближава се. —Понаближуе се крај на вериeто, а

ти књигу не узимаш.

пöнагоре прил још мало нагоре, још мало навише. —Поткачи се још

пöнагоре, пачод повисин побоље давидиш. —Ја ајтта понагоре и срето

и.

пöнагорће прил (дем.) још мало нагоре, још мало навише. —Пбнагорће

од есенат има едbн кладанац, там д идеш да заванеш воду.

пöнагоршће прил (дем.) још мало нагоре, још мало навише. —Пбна

горшће малко има една колиба и предњу едbн голем брес, ти туј седни

и сачекај.

понагрби се свр. мало се погрби, погуpи се. —Старчичат се понагрби, али

отбди, нема да влачи нбђе.

пöнадоле прил. још мало на доле, мало наниже. —Ене, оној е црква, а

малко понадоле е школа.

пöнадољће прил (дем.) још мало на доле, још мало наниже. —Малко

понадољће од Праг, у прудиштата, ваде песbк за кућу.

пöнадолшће прил. (дем.) још мало на доле, још мало наниже. —Још

пöнадолшће од големијат потпис има едbн крс нат пут, туј велу да е

страдал нећи војник.

поналбче свр. налоче по некад, налоче с времена на време. —Поналбчу

мачће млеко по нећи пут кbд га најду отклопено.

поналбче се свр. опије се понекад. —Не често, ал се поналбче по нећи пут,

елис убaвo.

понатам прил. 1. још мало на тамо. —Седни малко понатам да има место

и за друђи да седну. —Понатамче да наидеш на едну ћуприју, ти немој

преко њу, него прегази, ел она е стара и скрца, мож се стрбши бошти

кbд пребдиш.

понатамће прил. (дем.) још мало натамо. —Понатамће петbл сретне зајка,

па га пита...
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понатамшће прил (дем.) још мало на тамо. —Стани малко понатамшће

да не звpкне дрво, да те не удари.

понатори свр. пођубри њиву до извесне мере. —Ако њиву добро по

наториш, она си после гоџа годин добрб раџа.

понаучи свр. научи нешто, научи мало, научи више. —Кbд понаучиш да

свириш, тбгда ми се јавиш, мож чу те узнем да свириш с нас, овакјош

не може.

понаучи се свр. научинешто, научи мало, научивише. —Радесе понаучил

да оре и сbг си сâм иде на орање.

поношај м ношња, народна ношња. —Разни народи, разни поношаји.

пообаља свр. пообара, све обори. —Томбн уздигнем копе, оно и ветар

пообаља.

пообspне се свр. 1. осврне се, осврне се с времена на време. —Пообspни се

по нећи пут да видиш иду ли овцете по теб, немој само да си дигал

соленицуту и гледаш у небеса. 2. осврне се према некоме, поклони

пажњу некоме. —Пообspни се и кbм старцити по нећи пут.

поогладнее свр. прилично огладни, огладни. —Кbд поогладнееш, тбг

затвбриш бвце, дотле нека пасу.

поодбкм полазак, растанак. —На поодбк узе да се рукуе и цурка сbс сви

нас кући остањуемо.

поодбне свр. одахне, одмори се, одмори се мало. —Чекте ме да поодбнем

малко, ја не мог да грабим ко ви, ја сам стар човек. —Работим, работим,

па поодбнем малко, немам време да се одмбрим.

поолади се свр. охлади се, охлади се мало, охлади се до извесне мере.

—Чекни малко да се поолади попарата, па тbг кусај. —Иди се поолади,

па се врни да се договоримо, ако може.

поолепи свр. олепи, олепи понегде, овлашолепи. —Сbгдбре добро време

да узнем да поолепим ижуву, ел иде зима па че да буде студенб.

поомије свр. умије по некад, умије овлаш. —Нећи путе децуту поомије и

етpвата, али слабо. -

поомије се свр. умије се по некад, умије се овлаш. —Д им да се малк

поомијем и да се попредрешим па чу да дојдем. —Поомијеш ли се нећи

пут по очи кbд да појдеш у школу, ел си идеш тиће онак?

поопознају се свр. упознају се, упознају се до извесне мере, упознају се

мало боље. —Кbд се поoпознају, они чесе боље слагају, елчесе растуре.

пооћути свр. оћути, оћути по некад, прећути. —Кво му све овија не рече,

а онија си побћута, побћута, па ко да ништа не ни било. —Мора по нећи

пут човек и да пооћути на некуга, дако би му жлчку, на место, извадил.
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поочисти свр. очисти до извесне мере, очисти понекад. —Добрб би било

да поочистиш по нећи пут овеј твое ципиле.

поочисти се свр. очисти се до извесне мере, очисти се по некад. —Требе

да се поочисти малко пред капију, че ни дојду гости. —Поочистило му

се малко лице од онеј бубуљице.

попадијha ж дем, и хип. од попадија, млада попадија. —Поп Милане бил

голем, а попадијћата му ситацка.

попадика ж попова жена, попадија. —Наша попадика не живи ко госпа,

него копа, плете и че, ко и све друђе сељанће.

попадијче с дете попа и попадије (женско). —Ленче, попадијче.

попадиче с дете попа и попадије (женско). —Попадија Љубица е живела

сама сbc две попадичету, откако е поп Жика умрел.

попbк м (поред изнетог значења) дем. од поп, млади поп. —Кbд иду да

свете водицу, напред иде поп Илариона по његедбн млад попбк.

попален, -а, -о који је попаљен, спаљен. —Попалена су била сва овај горе

села по Буџак.

попари свр. опече врелом водом или ватром. —Едно грне претурила,

Јадни краци попарила.

попаџуе несвр. пада по мало, пада с времена на време. —Нема да пада

голем снег, ал си попаџуе. —Ћиша попашуе бваг-бнаг.

попер м бот. паприка. —Топи лебу ситан попер и тој ручуе.

попива несвр. попија, испија, пије по некад, пије помало. —Славкопопива

дbнбс по ћило рећиу. —Попива, али ретко.

попка ж ципелица за бебе исплетена од вуне. —Кумица донела на прино

вуту попће.

попчица ж дем. и хип. од попка. —Детенцето има едне попчице плаве, а

едне црвене.

попраља несвр. поправља, оправља. —Где најде бошдонбсна празник тој

да попраљаш. —Саво, ел умеш ти да попраљаш бицикле?

попраља се несвр. поправља се у владању, поправља се телесно. —Ел бч

ти да се попраљаш, ел ја да узнем едну мотку? —Од како се посработи,

па натам, љуђе почну да се попраљају, а лети се усучу ко цвелика.

попраљањеспоправљање, оправљање. —Натијатвој сат прошbл век, нема

туј више попраљање.

попреглне свр. 1. прогута с времена на време, прогута тешко и с муком.

—Сbгмене боли гуша голко, попреглнем нећи залог, али едва. 2. отрпи,
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оћути, прогута. —Кbд газда бна на мен, оно ми криво, сbc зуби би га

поел, али ја тој попреглнем и тека буде боље замен. —Не мож човек све

он да буде у праву, мора нешто и да попреглне, па и да му не право. 3.

штуцне, изгуби ритам. —Мотор работи, работи, па попреглне, па си

работи.

поприврлачbк, -чка, -чко који је прилично стрм, који је прилично узбр

дан. —Поприврлачко ми дојде имањицето, али не јако лоше, има от тој

пöлоше.

поприка ж бот. паприка. —Поприка ни овуј годин испадла јако убава.

—Има нећи јако воле ћисале поприће, ја не волим.

попричка ж бот. дем, и хип. од поприка, мала паприка, папричица.

—Две-три љуте попричће с апетит поедем узручђк.

поприпажуе несвр. чува, пази, пази у извесној али не јакој мери, обраћа

извесну пажњу. —Дедо Крсто, дор чуваш твоето лозје поприпажуј и

мбето, нече да буде бош за бађав, чути се одлжим на нећи начин.

поприпажуе се несвр. на опрезије, пази се, чува се. —Поприпажуј се од

деснотога вола, елбн бче даћимне по нећи пут. —Човек на вашар требе

да си се доста поприпажуе, ел там има свакакви љуђе.

поприпази свр. припази, припази мало боље, обрати пажњу. —Билб би за

тебдобрбда поприпазим какво вревиш. —Поприпази куде идеш и с куга

се дружиш. -

поприпази се свр. припази се, припази се мало боље. —Поприпази се од

онуј стран, отуд добде невоље, од Симини.

поприда несвр. преде по мало, преде по некад. —Поприда и баба Мика,

али слабо, не види, а и прсти е одебелели. —Море, попридам се елис

добре.

попритегне свр. притегне, притегне мало боље, мало јаче. —Попритегни

си малко синатога, ако мислиш да испадне од њег човек.

попритегне се свр. притегне се мало боље, закопча се, умота се. —Кbд је

јако зима, ја се боље попритегнем и нема страшно.

попритеза несвр. притeже, притeже мало боље, мало јаче, притeже више

пута. —Попpитезај си дреје ус теб, немој да си се разлелејал како

паламандра.

попритеза се несвр. притeже се, притeже се мало боље, мало јаче, стеже

се, бива на опрези. —Кbд човек иде у рат, мора да се попритеза и да се

поприпажуе од сваку стран.

попушчетина жауг и пеј. од попушка, велика и јако љута паприка. —Ал

је љута овај попушчетина!
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попушчица ж дем. од попушка, мала папричица. —Често буџуеда по едbн

струк заврже и по два-триес попушчице.

порасне свр. (хип.) порасте. —Леле, ал си ти пораснулy sâдње време.

порезбкм дем, од порез. —Да продадем неко јагње да си платим порезбк.

порезотина ж порезано место на телу, посекотина. —На порезбтину е

добрб да посблиш попаву, крв бдма има да стане.

пореџиа м порежџија. —Кво год работиш да работиш, работиш за по

реџиe.

пбс м пост, уздржавање од узимања масне хране. —Големи пос пред

Велигден отегне се ко гладна годин.

пócbлмпосао, рад. —Тој не бзбиљан посbл, тој се такојнеработи. —Имам

пócbл доле у задругу, не чeкте ме за вечеру.

посачека свр. причека. —Ја станем па га посачекам, тог појдемо заедно,

после га па посачекам, елбн тешко оди, па застањуe.

посачекуе несвр. сачекује, причекује. —Посачекуј га успут ако застањуe.

посвиткавее свр. засијају му очи од суза или од пића. —Тбза пак посвит

кавел, мбра да е пинул. —Не смеш му ништа рекнеш, бдма му посвит

кавеу бчи и сâмо што не љусне од ровање.

посвбјћинаж женско дете узето под своје, усвојеница. —Она си муку има

од њбјнуту посвојhињу.

посврне свр. 1. сврати понекад, сврати кад-кад. —Посврне по нећи пут,

нечу да кажем, али ретко. 2. поврати, добије поново. —Чекни ме да

посврнем душу, не могу више.

посињее свр. поправи, помодри. —Улази, детенце, у собу, ел не видиш да

си посињело од студ. —Посињело небо, че да пада снег.

послаџáње сједењевише хлеба него онога са хлебом. —Цел век си провел

на трпеж и на послаџање и пак ништа неси стекал.

посмеље свp. самеље мало, самеље по некад. —За леб посмељем и

пшеницу, ал повише момурузу.

посмете свр. 1. омете, помете, поремети. —Нембј да га посметеш док носи

ћипелу воду, да се не попари. 2. овлаш сакупи метлом на гомилу. —Узни

па посмети малко онуј плеву, да се не развлачи по целу авлију.

посмете се свр. помете се, поремети се. —Посмете ни се некако крава у

телење и едва преживе.

посметен, -а, -о који је ометен у развоју, који је заостао у развоју. —Там

долеко, детето им посметено.
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посмита несвр. смета, омета. —Не би требало да ме посмиташ док овбј,

овакво пипаво, работим. —Посмитам ли ја тебе нећи пут у неку работу,

тој бчу да знам?

посмита се несвр. збуњује се, не сналази се, застајеуговору. —Јате ништа

не посмитам, ти се сам посмиташ. —Кbд се уплаши, бн се посмита у

вреву.

поспечали свр. заради нешто новца у печалби. —Гледам да поспечалим

нећи динар, па да се врчам дом.

посработи се свр. уради се највећи део најважнијих летњих пољских

послова. —Ајдна там кbд се малко посработи, чеда дојдемо код вас, а и

ви да дојдете код нас.

поставен, -a, -o 1. који је постављен. —Остал поставен за десет душе.

—Момчил поставен за деректура. 2. коме је стављена постава. —Не

имало басмо, па му капут не поставен, него си онак.

постаен, -а, -ов, поставен. —Доодете, ручђк постаен. —Ел ти постаена тај

дрéа, ел не?

постегне свр. (поред наведеног значења), стегне јаче, стегне мало јаче.

—Постегни си товарат малко побољће, дати се успут не истресе. —Док

играмо у бро, бн ме постегне за руку, а ја не знам квб бче.

постижан, -жна, -жно који постиже да на време уради сав свој посао. —Ја

сам стара, ал сам постижна.

пострви се свр. проспе се нешто ситно или растресито. —Пострвила ми

се маниста по собу. —Како си могbл да пострвиш онолку сламу преко

авлију?

постpигување с 1. стpижење оваца око репа и задњих ногу за време првих

врућина. —Bлнаод постpигување се зове постpизина. 2. подшишивање.

—Водил сам Владу на постpигување.

постpигуе несвр. 1. стpиже овце око репа и задњих ногу. —Јутре че да

постpигуемоовце. 2. подшишује. —Децу постpигуем забађав, а на стари

наплачуем.

постpигуе се несвр. подшишава се. —Стално се постpигуем код Ваци,

берберина.

постpиже свр. 1. остpиже овце око репа и задњих ногу. —Не мог за едbн

дбн да постpижем све бвце. 2. подшиша. —Света бче да га постpижем

модерно.

постpиже се свр. подшиша се. —Чуд им да се постpижем.
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постружинеж састругaни остацитестаизнаћава. —Кbдостpужешнбчви,

постружине да сипеш у помије.

постудеe свр. захладни, постане хладније. —Сог је лако, ал натам кbд

постудее, има да спу заедно и куче и маче.

потпредл. под, испод. —Едни потпут, друђи нат пут. —Тамнат кладана

цат има едbн камен, а пот каменбт една дувка и истуј дувку тече вода.

—Лети натерамо бвце пот ћуприу, да пладњују, а ми се купемо у Тимок.

потbнéе свр. потамни, поцрни. —Овеј ложице што се купују од Румуни

на бувљак, чим се оперу бдма потbнéу. —Потbнел у лице, види се да му

не добрб. —Потbнело времиште, само што не удари снег.

пóтамће прил. (дем) мало на тамо, још мало на тамо, мало даље, сасвим

мало даље. —Десе помокнималко потамће, да напраимо местода и ујћа

можда седне. —Одма потамће иза туј окуку е његова ковачница.

потамшће прил (дем) мало на тамо, још мало на тамо, мало даље, сасвим

мало даље. —Не смеш му кажеш ни потамшће, бдма се љути.

—Потамшће од Динину колибу су наше трмће.

пöтbнbцbк, -цка, -цко тањи, достатањи. —Cбг су големе жеђе, такозване

Петрбве жеђе, и човек требе да се навлче у потbнbцће дреје.

пóтbнbчbк, -чка, -чко тањи, доста тањи. —Потbнbчко предење од твоето

несбм видела.

потвбри свр. понови, поново уради. —Морада потвбримоуводење у брдо,

овак не иде. —Учитељрекблда нашијат момбкмбрада потвбри разред.

потврља свр. 1. не може да добаци до нечега, подбацује. —Колко се

запинам и стално потврљам, не мог да доврљим. 2. подмеће. —На мен

Душка потврља маџије.

потврља се несвр. лагано сенечим баца најчешћеданекоме скрене пажњу

или да неки знак. —Потврља се с каменчичи у њбјан пенџер.

потврљи се несвр. лагано се нечим баци да некоме скрене пажњу или да

му нешто дода. —Потврљи се по овцуну, ти си поблизо, дане отиде онам

у туџу њиву. —Потврљи се с едон кравај и на овам, газдарице.

потицање с подстицање ватре. —Док опечемо рећиу, твоé e сaмo пo

тицање, а јачу дрва да доносим, ја чуда налагам и разлагам и све друго

што требе.

поткbшњуе несвр. побуђује, подстиче, подева. —Не поткbшњујтуј стару

размирицу, боље че за теб да буде.

потлцне несвр. удари с времена на време, туцне с времена на време.

—Потлцнинећи пут с главу у дувар, да видишдалмбжда се опаметиш.
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потлцне се несвр. удари се с времена на време, туцне се с времена на

време. —Туриш ли прс на чалб и потлцнеш ли се у главуту нећи пут,

да видиш где си били какво си работил и какво си чудо напраил”

потлче свр. —Била голема сприја и град потлкал цело поље, а жетва само

што е почела.

потлче се свр. потуче се, побије се. —Миле Мрзлица, а малко нешто, бн

се бдма потлче, ал гоџа пут њег претлчу.

поточина м ауг и пеј. од поток, дубок, стрм, обрастао и мрачан поток,

дубодолина. —Едва се извлко из онуј поточину.

потпaра ж новчана помоћ, потпора. —Давају му из блштину неку потпару

та некако помињуe.

потпасување спотпасивање жене ради прекида трудноће. —Ишласам код

бабу Мицу на потпасување, ал ништа.

потпасуе несвр. 1. појасом, на нарочити начин, стеже стомактрудне жене

ради прекида трудноће. —Коју е жену баба Тона потпасувала тај, ако е

преживела, не више раџала. 2. опасује још једну сукњу испод горње

сукње. —Потпасуем си још едну бошчу, да ми не зима.

потпасуе се несвр. 1. жена појасом стеже стомак ради прекида трудноће.

—Решила самвишеда не раџам, па се мислимдалда се сама потпасуем,

елд им да тражим неку бабу да ми тој уработи. 2. приликом тешких

физичких послова, нарочито када треба да се нешто диже, чврсто се

стеже појасом (мушкарац). —Обовезносе потпасуем кbдтоваримо каме

ње, ел кbд дизамо врече.

потпаше свр. 1. појасом стегне стомак трудне жене ради прекида трудно

ће. — Рекла една жена че ме вбди код неку бабу да ме потпаше, да не

paџам. 2. опаше још једну сукњу испод горње сукње. —Само да

потпашем вистан и готова сам.

потпаше се свр. 1. стегне се појасомради прекида трудноће. —Нумем сама

да се потпашем, а не знам ни едну жену која тој знае, да не знаш може

ти неку бабу која потпасуе. 2. стегне се појасом при обављању тешких

физичких послова, нарочито кад треба нешто тешко да се диже. —Ако

Идете у каменолом, потпаши се да се не исћилавиш.

потпетало с особа која служи за спрдњу, сметало. —Голуб из Калну е

прецве бил потпетало, њега никуј не сматрал за човека, сви су га

задиркували и варали, а нећи и напивали.

потпадаљћа ж (поред познатог значења) омања, складна, згодна, здрава,

једра жена. —Ђура, шофер из Петрушу, само рекне: "Еј, да ми е сbгедна

потпадаљћа”.
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потпуши свр. запали ватру да би на њој и њеном диму нешто испушио

(месо, рибу и сл.). —Потпуши ли месото, ел остаи да га јутре

потпушиш.

потражуе несвр. тражи понекад, тражи помало, иска. —Често потражуe

паре од старцатога.

потржи свр. потражи, поиска. —Не срамота да потржиш леб, ако си

гладан, срамота е да украднеш, ел да излbжеш.

потседа несвр. седа на туђе место, седа пре других. —Не потседај стари

љуђе, него чекни да прво они седну, па ако има место, седни и ти, ако

нема, ти си постој.

потседне свp. седне на нечије место, седне пре других. —Сине, немој да

си потседал деду, ајде дигни се. — Онај кокошка штоно се дbнбс

расквацала потседла онуј квачку на јајца.

потура несвр. ставља испод, подмеће. —Потураш ли ти трње и грање

оздбл кbдденешсено? —Кукавица потурајајце у гњездо на друго тиче.

2. ставља по мало, ставља по некад. —Потура ли и бн на стокуту нећи

пут, ел си углавно ви?

потури свр. 1. стави испод, подметне. —Потури заглавку под осталат да се

не клобbшка. —Оначеми потурии онојштосамреклаионој што несбм,

знам ја њу. 2. стави помало стави по некад. —Потури и бн на говедуту,

али си повише ја.

потуруе несвр. 1. ставља испод, подмеће. —Кbд се буре тури на подвале,

онб му се са стране потурују заглавће да се не клати на там, на овам.

—Његови си му мангупи потурују туј краџу, не никуј друђи. 2. стави по

мало, стави по некад. —Потуруеш ли ти по малко сол у јарму, ел не?

поускратан, -тна,-тно који је мало краћи, краћи него што треба. —Бöш

чицата ти поускратна, ал не мари, тека се сbг нбси.

поућути свр. ућути по некад, заћути. —Поућутили детето по нећи пут ел

си овак прецверове?

поућути се свр. ућути се по некад, заћути. —Прасцити се поућуту, па си

скучу.

поућутуе несвр. ућуткује благо, ућуткује нежно. —Ја га поућутуем да не

вреви јако, ал не смем млого ни да га ућутуемелбнкbкбв је, мож ме и

млсне.

поућутуе се несвр. ућути се по некад, ућути се за кратко. —Поућутуе се,

ђавола, целдон ломбти ко навита.

почушкуе несвр. ћушка по мало, ћушка по некад. —Док он прича ја га
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псчушкуeм да престане, ел видим газдата се нарогушил само што ни

надвoрне исврљи.

почушкуе се несвр. ћушка се по мало, задиркује се. — Идемо тека нас

двоицауспута он се почушкуе и поштипуе. Мани се, бре, велим му ја,

овуд има љуђе, мож ни нећи види.

почушне свр. ћушне с времена на време, ћушне лагано. —Свиља и прасе

еду заедно, албна га почушне по нећи пут.

почушне се свр. ћушне се с времена на време, гурне се. —Кbд ја рекнем

нештошто се нањинедопада, они се само почушну и праесе коданесу

ни чули.

пошашавее свр. пошашави. —Какво е време сbг дошло, човек само да

пошашавее и у гору да отиде. -

поштаџија м поштар, писмоноша. —Деда Вишња, поштаџија доодил да

те пита елч да идеш дbнбс у општину, ел дати доноси позив.

поштипе свр. прстима покида доње листове неке биљке. —Кbд се пош

типе зелени лук, бн боље расте и дебелеe.

поштипуе несвр. прстима покида доње листове неке биљке. —Матиошла

у градину да поштипуе зеље и зелени лук.

поштаџика ж потарева жена. —Госпа Јула, поштаџика.

правеж м 1. прављење, израда. —Крпеж, то е друго, правеже главно, за

правеж требе да си мајстор. 2. оно што се прави, производ. —Исподи

негову руку сваћи правеж испада како требе.

правне свр. направи мало и на брзину. —Да правнем за час попару за

вечеру, ко велиш?

праеж мв. правеж. —Од твојат праеж нема ништа да испадне.

празне руће изр. руке које нису ничим заузете, рукоје које не носе ништа,

које не носе понуде. —Кbд веч идеш с празне руће, понеси и овија

судови. —Не можд идеш код човека у болницу с празне руће. —На

крштење се не иде с празне руће.

праскова ж (поред изнетог значења) женски полни орган (код девојчице

или девојке). *

прасковка ж1. бoт.дем. и хип. од праскова (и дрво и плод). —Како велиш

да посадимо неку прасковку улозје покре меџу? —Ела, сине, дати даде

тетка неку прасковку. 2. дем. и хип. од праскова — женски полни орган.

пратен,-а,-о испраћен, послат. —Ја мислимдаси пратен у чколу да учиш,

а не да се лbнsbш.
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праћа несвр. шање. —Праћам му ја паре сваћи месец, албн слабо учи, па

чу да обустаим.

прачор м зб. им. од прасе, прасад. —У моју авлију прачор бели свет, а код

нег сâмо кокошће.

прашњив, -а, -о који је прашњав, кога је попала прашина. —Овија џакови

не само да су брашњиви, него и прашњиви, требе се перу.

прашуљакм зб. им. од прашина. —Гледај да не дизаш голем прашуљак

кbд метеш.

првут м перут, пркут. —Имам млого првуту косу.

првцијат,-а,-онајпрви, испредсвих. —Микајлоепрвипрвцијатнаработу,

а последњи на светоц. |-

пргло с в. прегло. —Напинам прглб да уловим фазана.

преблажа ж повремено једење масне хране. —Заклали смо едно вепре

колко да имамо месце, за преблажу.

преблажи свр. у време поста поједе масну храну. —Сви смо се чудили и

крстили кbд смо чули да су они преблажили зимњег Свети Николу.

—Баба ни плашила, да куј преблажи, да поп има да му оцече патку.

преблажуе несвр. понекад за време поста једе масну храну. —Бöже,

сачувај, ја Големи пости не преблажуем падазнам да чујутре да умрем

бд глади. -

пребори свp. савлада, свари (о стомаку). —Наел сам се како стока и сbг не

мог да преббрим.

пребради свр. 1. забради још једну мараму преко претходне. —Зими мора

да пребрадиш главу с нећи шал, ел чети езима само у тонку мараму. 2.

превеже одозго марамом или крпом (неки суд). —Ако пиличи носиш у

кбтарку, морају озгор пребрадишда не излитају. 3. поновозабради исту

мараму али боље него први пут. —Мора да пребрадим овуј мараму,

смbкнула ми се бд главу.

пребради се свр. 1. забради се још једном марамом преко претходне. —На

овуј зиму мора се пребрадим с још едну мараму. 2. поново се забради

истом марамом или другом. —Чекни ме да се пребрадим, овај ми се

марама свузуe.

пребраџуе несвр. 1. забрађује још једну мараму преко претходне. —Преб

paџуем још едну мараму, па ју повише намбкнем на чало и слободно

Идем по зиму, онак ме заболи глава. 2. превезује одозго марамом или

крпом (неки суд). —Кbд праимо слатко, ми шерпуту после ббовезно

пребраџуемо с влажну крпу, 3. поново забрађује исту мараму али боље
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него први пут. —Целдбн пребрашуем овија марамшљак, а тоје за тој

што немам оздбл врзоглавку дају држи.

пребраџуе се несвр. 1. забрађује се још једном марамом преко претходне.

-Пребраџуем се, како да се не пребраџуем на овија студ, елти бч да ми

глава пукне од студенило. 2. поново се забрађује истом марамом али

боље или се забрађује другом марамом место прве. —Немам у кво да се

пребраџуем кbд имам само едну мараму, да си муж како што требе да е

муж, па да си ми купил.

пребритви се свр. промени длаку (животиња). —Белка се пролетос преб

ритвила и сbг има нову и мазну длаку.

пребучи свp. стиша се, престане, прође. —За неколко донb овај че гужва

да пребучи, па чеси све буде како си е и било. —Да л су ти, јуначе, ране

пребучале.

преване свр. поједе задоручак. —Че преванемо квбе дал Бог, па цевачамо

за работу.

превати свр. 1. поједе задоручак. —Матими вели: "Ајде, сине, превати па

пуштај јаганци. 2. почне, подухвати, предузме. —До пладне беше жега

да се не мож издржи, а после превати нећи ветрbк та малко живнумо.

преврља несвр. пребацује. —Не преврљај више твое липсале кокошће у

моју авлију.

преврчање с превртање, преокретање. —Томбн завршимо с преврчање

сено, оно удари ћиша, јутре мбра па да га преврчамо.

преглтне свр. прогута,прогута по некад. —Кbд те ударим сbс песницу у

грбину, че преглтнеш и оној што никад неси глтал. —Нема, нема па

преглтне, само чуеш: штрбк, низ гушу. 2. прекине у раду (мотор).

—Мотбрат му работи, работи па преглтне, вали му нешто. 3. отрпи,

оћути. —Човек мора нећи пут нешто и да преглтне и дако му не годеe.

преглтњуе несвр. 1. гута, тешко гута, гута пљувачку. —Квöче да работи,

ене га седи и преглтњуе, сећира се, али му ништа не помага. 2. прекида

у раду, не ради равномерно (омотору). —Преглтњуети мотбрат нешто,

мбрад идеш код мајстора с њег. 3. отрпи, оћути. —Доста сам ја његове

увреде преглтњувала, више нечу.

преграден, -а, -о који је преграђен, оградом подељен. —Од како су се они

поделили, тај е кућа преградена на два дела.

прегребе свр. 1. испразни захватањем. —Мислиш ли ти да бунар можда

прегребеш само седну кову?2. загребе по некад по нечему. —Ради, ради

мотбрат, па тиће прегребе. 3. загребе у грлу. —Прегребало меу гушу па

не мог ни да вревим.

137



516 Јакша Динић

прегребе се свр. испразни се захватањем, нестане. -Жито се прегребло,

момуруза нестала, васуљ има само јбш малко, не знам куде че се живи

издевамо.

прегриба несвр. 1. празни нешто захватањем. —Прегриба бунар да га

очисти.2. говори промукло. —Пил студеновино и млого се драл па сbг

прегриба кbд вреви.

прегрибасе несвр. празни сезахватањем. —Наш бунарселbсно прегриба,

ел има слабу жицу и малко вбду.

преда предл. пред, испред. —Стигошетиће предатеб. —Доле преда дућан

седу љуђе и чекају да се отвори. —Преда Девети Торник смо били

решили да продадемо телциви, ал не била цена како требе и еве они

засташе. - -

пределен,-а,-о који је подељен, располућен. —Тај њива пределена на две.

преди предл. пред, испред. —Отоше преди њи. —Иди преди овце, оне че

д иду по теб. -

предне свр. попреде мало, напреде мало. —Требе да преднем нећи својак,

да имам преџу за наглавци. —Ода другу работу, не могу да преднем ни

едан сат.

предрсне свр. загребе, прегребе. —Предрснуло ме некво у гушу, морачу

д им код доктура.

предрсњуе и предpшњуе несвр. повременоремети ритам, чини изузетак,

повремено долази. —За синатога ли ме питуеш добдили. Предрcњуe,

ко да не.

прежили свр. удари штапом по жилама испод колена. —Јурну се, стиже

га и прежили га сbстовагу, овија седе и умоча се од болеж.

прежилчи свр. удари штапом по жилама испод колена. —Буди миран да

те не прежилчим.

прежми свр. направи се да не види, прећути, затаји. —Прежма човек ко да

ништа не ни било. —Прежма онеј паре што му дадо на зајbм.

през предл. без. —Че пострадаш през зрно барут.

преврта несвр. чежњиво гледа у оно што други има а он нема (углавном

храна). —Чуда купим и ја едно ћило месо, нечу да ми деца презртају

код комшије.

прéи несвр. прави. —Преим колци за у лозје.

преиментуван, -а, -о коме је промењен назив, датум и сл. —Напред се овај

улица звала Карађорђева, а после преиментувана у Дан ослобођења.
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—Одавна први вашар у годину у Паланку бил на Девети торник, а сbг

преиментуван у 27. март.

преиментуе свр. промени назив, датум и сл. —Решили тāм нећи да пак

преиментују име на улице.

преквечи свр. проведе неко време чучећи, док чучи десе се неки догађаји.

—Преквечал је цело после пладне у бурјан, толко га била свитлила

мешина. —Преквечал си си вечеру, нема више.

преклбаси свр. пребаци нешто преко нечега тако да оно што је пребачено

повиси, упор прекалбаси. —Преклбаси џакови преко врлину да и не

довану поганци.

преклбасисесвр. нагнесе преконечега (преко некеоргаде) такода повиси

тим делом тела, нагне се преко нечега па се стрмоглави. -Нембј си се

преклбасил преко пенџер, мошти лидну краци за час. —Играла се деца

на дивану, па се едно некако преклбаси преко перде, падне доле и

смаши си шију.

преклони се свр. поклони се, понизи се. —Муже, ако бч да ти се

преклбним патbгдасе врнешдом, и тој чуда напраим, само деца башту

да си имају.

прекљунsи се свp. седне па се оклембеси, оклембеси нос, снужди се,

cневесели се. —Тека дојде Циганка прекљунsи се уз огњиште и чека да

е нешто дадеш. —Видим га нешто се прекљунsил, пита га каквб му е, бн

вели да га боли мешина.

прелади свр. метеорол. мало захлади, постане мало свежије. —Нече

времиштево малко да прелади, че да исцрцамо од жегу.

прелади се свр. прехлади се, навуче прехладу. —Преладила сам се некња

док сам прала прање, па ми сbг тече из нбско на чешму.

прелада ж прехлада, назеб. —Болуе од преладу и глта аспирини да се

излечи.

прелати несвр. прелеће, лети преко нечега, прелeће извесну раздаљину.

—Ти ч, Момчило, да останеш да вардиш кућу да ју не прелате вране.

—Кокошка не прелати више од два метра.

прељева несвр. 1. прелази преко ивице суда. —Затвори славину, вода

почела да прељева из кацу. 2. има превише, има у изобиљу, има толико

да му се прелива. —Они како причају, код њи све прељева. 3. сипа више

него што треба. —Кbд сипуеш вино, ти не прељевај чаше.

прељева се несвр. 1. излива се преко ивице суда. —Нембј да плниш

котблbт да се вода не прељева док га нбсимо. 2. има се превише, има се
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у изобиљу, има се толико да се прелива. —Сви од ментраже, ко да се на

мен прељева, па само давај.

прељива несвр. 1. прелази преко ивице суда или преко чега другог.

—Дошbл голем Тимбк па вода прељива чбк преко ћуприју. 2. има пре

више, има у изобиљу, има толико да му се прелива. —Каквбе донбс

време и какве су оскудице настануле на никyга не прељива. 3. Кbд

сипуеш бољ да прељиваш, него да остањуе бтпразно.

прељие свр. 1. пређе преко ивице суда или чега другог. -Вада се толко

наплнила да вода из њу само што не прељиe. 2. сипа превише. —Кbд

сипуе петлиџан у влаше, она и увек прељие, а казувала саме да мора да

остану малко бтпразне.

прељие се свр. 1. пређе преко ивице суда или чега друго. —Не бој се не це

прељие, можcлободнод идешда си туриш на стоку, јачу да припазим.

2. посипа унакрст (вином). —Кbд се колач пресече, он се прељие сbc

вино.

прељчица ж дем, и хип. од прељћа, мала пређица. —Отhинула се на Боде

прељчица од онbнbк.

премети свр. примети. —Ел си преметил да коњан, штоно га гледамо на

вашар, не види на едно бко.

премеџи свр. помери међу на туђу штету а у своју корист, преоре међу.

—Ако овијамбиавкомшијаошанпутпремеџимеџу, имада игра сећира.

премеџуе несвр. помера међу на туђу штету а у своју корист. —Ја му каза

да не премеџуе меџете, ел можда буде гадно.

премирје с примирје. —Чим смо ми Срби кренули од Солунсhи врбнт,

Бугари су бдма захтражили премирје.

премлз м прва мужа оваца после одбијања јагањаца, премлаз. —Премлз

праимо, сваку годин, на Млзигруду.

премрси свр. окуси масну храну за време поста. —"Немој ти се деси да

прмрсиш овија пости, чети оцече поп патку”, казувала баба на унука

си.

премунта свр. превари на брзину. —Премунташе га џанбаси и узеше му

воловити пошто-зашто.

препари свр. сувише врелом водом прелија и постигне супротан ефекат

од очекиваног. —Препарили прасе с ћипелу воду, па га сbг не мож

ошуре.

препита свр. пропита, испита, поново пита. —Ја сам само тражил да га

учитељ па препита да видимо ел истин требе да понавља.
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препитуе несвр. пропитује, испитује. —Кbд наsорник препитуе ђаци,

учитељ се само знби.

препише се свр. нестане, одсели се, не виђа се често. —Где си се, бре,

Димитријо Димитријевићу, преписал, ст6 годин те несом видел.

преплњен, -а, -о који је препуњен. —Немој да ти е преплнен котблbт, ел

че ти се испљискуе дор га носиш. -

преплњуе несвр. сипа више него што треба, препуњује, сипа до врха иако

треба да остане за неколико празно. —Нембј да преплњуеш буричи сbc

мбс, ел кbд почну да ћипу, оно чети излази вино. Увек требе да су

бтпразни за по едон чепарбк.

препостави свр. претпостави, да као пример. —И појду, препоставимо, њи

тројица на тебе, а ти немаш ништа у руће, шта ш да радиш?

препостави се свр. направи се важан, уобрази се. —Да ти видиш како

Целолебања уме да се препостави, да га не мож познâеш.

препоставља несвр. претставља, приказује. —Шта ти препостављаш овде,

куисити, бре, мbрш напоље.

препоставља се несвр. претставља се, приказује се. —Бора Буп се пре

поставља да е гоџа ми ти нешто, а оно дунло голб.

препраи свр. преправи, промени. —Требе да препраиш тиа капут, ел ти

не сашит како требе. —Синоч се договоримо квочедbнбс да работимо,

кbд оцутра бн све тој препраи. -

препраи се свр. преправи се,промени се. —Кbд тој чу, жената се препраи

у лице и само седе на столицу.

препреде свр. 1. све испреде, сву количину која је за предење испреде.

—Требе овуј влну да препредем, па преџуту после да чиним, па да

сновем, па да уводим, падачем, па после да крбим. Глава ме заболе само

од вревуту, а камоли од работуту. 2. чврсто и јако опреде. —Кbд га

предеш, преди га меко, немој да га препредеш.

преприда несвр. 1. преде сву количину која је предвиђена за предење,

прерађује (вуну и сл.) у пређу. —Рекли ми да препредем овај клчина и

ја и еве препридам. 2. скоро да је количину предвиђену за предење

испрела, завршава са предењем предвиђене количине вуне и сл. —Еве

oваљам ју, вечју препридам. 3. чврстоијако преде, преде стегнуто. —Ел

сам ти рекла да не препридаш влнуту, а ти не слушаш, па си ју

препрела.

препрчи свр. јарац оплоди све козе. —У сало само ми имамо јарца и бн

требе да препрчи све селсhе козе.
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препрче се свр. (мн.) оплоде се све козе. —Све ни се козе на време пре

прчиле.

пресипе свр. 1. сипа више него што треба. —Извини, куме, што сам ти

пресипала чашу, 2. сипа из једног суда у други. —Пресипи вино из

влашу у бакал.

пресказување с претсказивање, претсказање, предзнак. —Да знаеш да се

њóјно пресказување увек обистини.

пресказуе несвр. 1. претставља, приказује. —Он тој пресказуе да е било

млбго страшно, а не тека, не било толко страшно, ес да е било, ал не

толко 2. претсказује, даје лош знак. —Кbд петбл пое напривечер, бн

пресказуе несрејђу.

пресказуе се несвр. претсказује се, приказује се. —Нећи причају да им се

у сbн пресказуе Богорбдица, а нећи велу да им се пресказувала на

пенџерсђи џам.

прескочи свр. (поред познатих значења) преостане. —Газдо, прескочи ни

малтер, квоче да работимо сbc њег?

пресуче свр. 1. поново усуче. —Живица сукала повбрће, али не умејала,

мбра јада и пресучем. 2. превише јако усуче. —Кbд сучеш повбрће, пази

да и не пресучеш, елоне сетбгувртају.

претекне свр. преостане. —Ако ти претекне сода, ти искај још вино.

претрза се несвр. 1. остаје без ичега, нема. —Ја несbм газда, ал се никад не

претрзам ни без брашно, ни без мазм ни без дуван. 2. напреже се на

послу, ради до изнемоглости. —Тија се не претрза на работу, има да

живи сто годин.

претрбши свр. преломи, поломи. —Руће чу да претрбшим на онбГакуи

се суне у мое.

претроши се свр. преломи се, поломи се. —Претроши ми се товагата кbд

сам га ударил.

претрпне свр. попусти, ослаби у интензитету (о хладном времену).

-Нече зимáва малко да претрпне да можда се риља за лозје.

претупа свр. превари, дрско и безобрано превари. —Претупали га нећи

мангупи и узели му парете колко е зарадел.

претупа се свр. превари се, својом несмотреношћу се превари. —Јеби га,

претупа се и исписа се из школу, ал сbг је доцкан да се каем.

пречанка ж пречага, хоризонтално постављена летва или мотка. —Прво

се постае стубови, па се на њи закову пречанће, а на пречанће се после

кову тарабе.
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пречанчица ж дем. од пречанка, мала пречанка. —Турила сам две-три

пречанчице онам, на онија пролаз, да ми не искакају јаганци.

пречми свр. пеј. преспава. —Тај пијаница си гоџа пут и ручђк пречми.

пречмбше свр. пеј преспава. —Дојде скbcbн од работу, седне у топлу собу

да гледа телевизор и заспи и увек пречмбше дневник.

пречука свр. 1. ударајући чекићем или нечим сличним прекине нешто

(жицу и сл.), претуца. —Удри овде с чук да пречукамо овуј жицу. —Пре

чукал сам си прс сbс чук. 2. превари, подвали. —Пази да те на вашар не

пречукају ко што су Миту Симиџију пречукали.

пречука се свр. превари се, својом несмотреношћу се превари. —Бре,

толко сам пазил и блет сам се пречукал, дал сам му ст6 банће више.

преџица ж дем и хип. од преџа. —Напрела сам преџицу колко зачерапе.

прештипе свр. прстима скрати горње листове биљке. —Мора д идем у

градину да прештипем зелени лук.

прештипуе несвр.прстимаскраћује горње листове биљке. —Прештипуeм

перца на зелени лук. —Прештипуе момурузу.

пржена јајца ж бот. свинђуша, дивљи зваздан Lotus corniculatus L.

прибадаљћажигла са стакленом главицом, прибадача, чиода. — У мараму

забоде разне прибадаљће: зелене, жлте, црвене и сbс њf закачи големо

цвејђе.

приване се свр. 1. прихвати се, ухвати се. —Привану се за едну жилку и

извлкосе некако.2. прездрави. —Још малкодок се приванем, послечемо

лбко.

привати свр. прихвати. —Иди привати деду Вучу па га преведи преко брв.

привати се свр. 1. прихвати се, придржи се. —Привати се уз мен да те

преведем преко поток. 2. прими се нека посађена биљка. —Јела ми се

приватила, /вите грање распуштила.

привачање с прихватање, помагање. —Кbд дојде време за привачање, ми

че га приванемо, нечега испуштимо.

привбдњак м 1. дете које је довела жена мужу или муж жени из првог

брака. —Она не мож с бчи да гледа приводњакатога. 2. домазет, зет на

кућу. —У наш крај кbдсу љуђе газде и имају само ћерку, а не би тели да

ју давају у туџу кућу, они најду неко сиротињско, ал поштено момче,

па га приведу у свој дом и ожене га с њину ћерку, етbкбв зет се зове

привбдњак.

приводњача ж девојчица или девојка коју је жена мужу или муж жени

довеоизпрвог брака. —Она си праидаровиза ћерку, али и приводњачата

веч стигла за женилбу.
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пивољае свр. одједном зажели, страсно зажели. —Нећи пут ми привољае

за оној што нема. —Привољае ми зими за грбзје.

приврта се несвр. налази се, често се налази, привија се. —Овој дете нема

никуга па се приврта покре нас.

приврти се свр. привије се уз некога. —Овбј се кученце привртело уз нас

и туј си остало.

привуза се свр. доклизи, клизањем се привуче, примакне се, дошуња се.

—Несбм ни осетила кbд се привузалуз мен.

привукуе несвр. привлачи. —Коe e дрво високо оно привукуе гром и кbд

грми, не требе да се седи под њег. —Ја не видим с кво га она привукуе,

албн там трчи ко бељосан.

пригарљив, -а, -о који пригорева, где усеви пригоревају. —Тај ни њива

дојде малко пригарљива, а нема ћиша, момуруза гарне.

пригладнее свр. огладни, наједном нагло осети глад. —Ја пригладне, па

узе малко да еднем. —Пригладне ми у мешину.

пригмечен,-а, -о који је пригњечен, притиснут. —Најдомо га тека лежи

пригмечен под оној ауто.

пригодажугађање, угађањеу свемуа нарочитоујелу. —Одкако се разболе

бн све живи на пригоду. -

пригоди свр. угоди, угоди некоме нарочито у јелу. —Све гледам да му

пригодим, за њег да буде најбољи залог, а за нас друђи каквб има.

приголемшћк, -шка, -шко прилично велики, већи него што треба да буде.

-Приголемшбктитоварат, не знам да лгамбж понесеш.

придава несвр. (поред већ изнетогзначења) додаје уз већ дато, придодаје.

—Какво ч да придаваш на свињу кbд почнеш да ју раниш?

придаде свр. повећа телесну тежину. —Чекам прасцити да придаду још

неко ћило па чу и продавам.

приsрта несвр. заглеђује, завирује, пакосно заглеђује. —Не волим да ми

никуј приsрта док работим.

прикара свр. притера. —Прикарај колатаовам доврата, далbсно натовари

мо бурево.

прикара се свр. одједном почне да се кара, да виче. —Све бБђимти беше

добрб, кbд се од едbнпут прикараше и почеше да биају и да се псују.

прикночи прил. предвече. —Дојди прикночи, кbд затвориш бвце.

прикод м приход, принос. —Слаб ми имамо прикод од орање, више од

сточицу.
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прикоти свр.приходује,умножи, привреди. —Ја увек гледамда прикотим,

док друђи развлаче.

прикрбти свр. 1. укроти, припитоми. —Не мог никако да прикротим овој

ждребе, рипа и бије и с предње и с sâдње нбђе. 2. приврти овце тако да

почну мирно да пасу. —Прикроти бвце уз онија слог док ја напраим

вечеру, паче и тог затварамо.

прикута свр. сакријеза неко време, сакрије и од себе да се нађе кадзатреба.

—Прикута тbквó, онакво, па кbд дојде синат она му даде, али гледа да

не види никуј.

прикута се свp. сакрија се за кратко, заузме бусију. —Ја се прикутам и

уватим га ббш кbд је улазил проз пенџер и бKнем: "А, туј лиси, мајку

ти лоповску ебем!

прикутуе несвр. сакрива, оставља на страну, чува. —Прикутуе влну,

клчина, ореси и друго кво има, да си даде на ћеркуту кbд дојде у гости.

прикутуе се несвр. сакрива се и сачекује. —Прикутуе се по тbвнине и

плаши девојчичи кbд се врчају од седењћу.

приличан, -чна, -чно који је наочит, леп. —Јанко е приличан човек, висок,

крупан, убав у лице, ал дојде малко пијаничка.

примал, -а, -о прилично мали, недовољно велики. —Примал ми капутав,

алче да помине кbд нема побољ

примоча свр. запиша. —Нечу седло да остаим надвор да га примоча куче.

примбча се свр. припиша се. —Беше ми се примочало и тео се умочам да

не беше оној трње туј.

примочуе несвр. запишава. —Кучичи примочују све бандере и капије.

примучнее свр. постане мука, смучи се. —Примучнее ми кbд она почне

да вреви.

припаџуе несвр. стално пада, наново пада, пада и додаје претходно напа

даломе (о снегу, о киши). —Снегав си сталчно припаџуе и нападал веч

пола метар.

припраисвp. доправи, догради нешто ново уз већ постојеће (о зградама).

—Наследил едну стару стасину, а после уз њу припраил још две

оделењица и не му лоше.

припраља несвр. дограђује, уз већ постојеће дограђује нешто ново. —Од

како му е башта умрел, бн не припраља ништа ново, него и оној што е

старо растура.

припре свр. притера, притера на вршење нужде. —Ако те, сине, припре

да сереш, немој се усереш, него бкај бабу да ти стуpи гачће.
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припрли свр. мало опрљи на ватри, принесе ватри тек да га мало опрљи.

—Кbдзакољеш кокошку, ббовезно дају припрлишда изгору онеј ситне

перушинће. —Трмкуту мора да припрлимо да буде чиста кbд вáчамо

pбј.

припрто прил. тесно, тескобно. —Припрто ми у овија капут. —Припрто

че да е, да седимо нас четворица у едно оделење.

припушта несвр. пушта младунце домаћих животиња (јагањце, јариће,

телади сл.) код њихових мајки да би сисали. —Теле припуштамдвапут

гневно: јутром и вечером, манул сам у пладне.

припушти свр. пусти младунце домаћих животиња (јагањце, јариће, те

лади сл.) код њихових мајки да би сисали. —Oчтид идеш да припуш

тишјаганци, ел ја.
-

прирани свр. да бољу храну стоци него обично, да би се брже угојила.

—Очеш ли ти да прираниш свињуну?

прирањуе несвр. 1. побољшава храну стоци да би се брже угојила или

ојачала. —Почели смо да прирањуемо свињуту, чеју кољемо пбрано. 2.

храни мало, даје мало хране. —Прирањуемо и тој куче, дако не наше.

прирове свр. заплаче, заплаче се. —Нашено детиште па прирова, кво ли

му е сbг.

присвети свр. 1. засветли, осветли. —Де ми присвети сbс паздер, да

наточим вино. 2. чежњиво се загледа. —Едно Циганче присветило уз

остал, ко гладно куче.

приседа несвр. седа да се одмори, да одахне, да се смири, употребљава се

углавном са негативним предзнаком”не приседа”. —Стално имам неку

работу, не приседам. —Деца никако не приседају, цел дон се јуре.

приседне свp. седнеда сеодмори,даодахне, да се смири. —Целдон копам,

па се мислим: Боже, Боже, што не приседнемда се одморим. —Имам ли

ја код да приседнем код све мен чека и кућа и стока и њива.

приставина се несвр. почне да се смркава. —Зими се приставина још од

три сати. —Че да пбјдемо дом кbд се приставина.
|-

пристбвни се свр. прилично се смркне, падне први мрак. —А се беше

пристbвнило, биров поче да биса, да се сви мужје зберу пред општину.

притврдачbк, -чка, -чко (дем.) прилично тврд, доста тврд. —Бисквитиви

ми испадли притврдачћи, алче да одмекнеу кbд почну да нестањују.

притесачак, -чка, -чко прилично тесан. —Притесачће ти овеј панталоне,

лbсно чети пукну на подупину.

притесно прил. прилично тесно, уско. —Притесно е овде да се живи.
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притражуе несвр. тражи понекад, тражи помало, иска. —Старцател прит

ражуе нешто да еде, ел не тражи ништа?

притребесвр. затреба —Kbдми притребу паре, ја кудечу негоприбашту,

па искам. -

прлетосприл. пролетос. —ПрлетоспредаТројцуеошbлијошсе нејавља.

прлетоске прил. пролетос. —Прлетоске у копање момурузу рече да бчеда

се жени, ел никако.

прлинесвр. (пореднаведеногзначења) 1. прљи, прљи на пламену. —Прли

трмку, припремају давача рбј. —Прли заклано пиле да му изгору онеј

његове ситне перушинће. 2. краде све што му дође под руку. —Тија где

упадне туј прли. —Прли све што види. 3. лаже, лаже док зине. —Лbже

па прли. —Прли па суши.

прмени свр. промени, замени. —Ако титија слуга не добВрти га прмени.

промени се евр. преобуче се у чисто, обуче се у ново. —На Спасовдан

девојhе се прмене па излезну преди цркву.

прнесе свр. 1. пренесе. —Ти имаш чизме, ајде да ме прнесеш прко реку. 2.

принесе, донесе. —Ти на његне мож на треску да прнесеш.

прноси несвр. 1. преноси. —Што прносиш тој камење, што не узнеш кола

да и превезеш. 2. приноси, доноси. —Он воли да лежи, а друђи да има

само да му прноси.

прњица ж в. прљица. —На краве и на кучичи прецве влажне прњице.

пробиријаж 1. пробирање, пробирљивост. —Тој незна пробирију, тој има

да узнеш све, ел га остај. 2. онај који пробира, пробирач. —Тбј детиште

е голема пробирија, оно нече да еде свакакво, него само онбј што е

пöблаго.

пробит, -а, -о који је пробијен. —Прббита му глава с камен, на две мести.

проблажи свр. почнеда једемасну храну у доба поста, почне да једемасну

храну после поста. —Постила три дена па проблажила, вели не можда

издржи само на посан васуљ и леб и лук. —Едва чекам када че да

проблажимо.

проблажи се свр. почне сејести масна храна за време поста, почне сејести

маснахрана послепоста. —Баба рекладасе несме проблажиод Покладе

па до Велигден. —Кbд че да се проблажи по Петрови пости, мати на

Петрбвден напраитиквеник, од првњу тикву од туј годин.
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пробајац м (поред познатог значења) мала чашица љуте ракије. —Драге

мире, очели да дрмнемо по едbн пробојац?

проваља несвр. 1. прокотрља тамо-овамо, свлаш прокотрља. —Кbд

напраим ситни колачи, ја и малко проваљам по ситан шићер да заб

лажну, 2. буши, врти. —Проваљамдно на буре да му наместим славину.

проваља се несвр. 1. прокотрља се тамо-овамо. —Чекај да се и ја проваљам

по сламу. —Кbд човек чуе првњи пут да грми туј годин, 6н требе да се

проваља малко позам, да га не боли грбина. 2. само се од себе буши и

омогућавада исцури садржина. —Чирови му се сами проваљају, нече да

iиде код доктура да и онија сече.

проваљен, -а, -о који је пробушен. —У проваљен котол не сипуј воду.

провуни свр. прохуји, прође брзо уз свој карактеристичан звук-хук.

--Чумо како провунеше нека аута уз друм.

проглтнесвр. 1. прогута. —Едон се окладилда мождапроглтне цело јајце,

па га после едва поврнули. 2. отрпи, оћути. —Мора да проглтнеш нећи

пут и нешто што ти не по вољу. —Проглтнеш едbн пут, проглтнеш

друђи пут, па кbд ти прићипи, ти отераш све у пизду материну.

проглтњуе несвр. гута, тешко гута. —Гледал сам у Тимок како змија

проглтљуе рибу. —Прогрлтњуеш ли рећијицу по нећи пут, ел си

манул?

проглтуе несвр. 1. гута, тешко гута. —Едва проглтуе залози, толко нагура

леб у уста. —Проглтуељиђе. 2. ћутећи отрпи какву непријатност или

увреду. —За сbг још проглтуе на синатога оној какво бн работи, али

едbн дбнче му се стовни пред очи паче да буде гоџа гадно.

прогрбма свр. протандpче, прође тандpчући. —Прогромаше едне кочије

плне с Цигање.

прогромуе несвр. пролази тандpчући, тандpче. —Почела су кола да про

громују јбш од први петли, па све повише и повише.

прогуди свр. прође моторно возило уз свој карактеристичан звук. —Негде

пред зору прбгуде едbн ауто.

прозира несвр. открива намеру, шпијунира. —Мислим да ме башта веч

прозира какво ја намеравам, затој мбра за неко време да се стрпимб.

прозира се несвр. прозире се, провиди се. —Она нбси бошчу од токбв

некbв материјал куи се скрбз прозира, да е се проз њега виде и нбђе и

гаче.

прбsиран, -рна, -рно који је прозиран, провидан. —Кошуља му дошла

прозирна од прање. —На свакуга младожењу су уши прознрни.
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прbsор м прозор. —Кbд праиш кућу да остаиш прбsори поголеми, да

улази повише видало.

прбspe cвр. прозре, назре, открије, открије намеру. —Мора кришомда се

састаљамо, да ни не прбspy, елако ни провpу, тбгсмо надрљали. —Ако

будеш прозрл негде неко радно местода ми кажеш, мождабизапослил

мбенога сина.

проколасвр. прокотрља, протера котрљајући. —Њидвоица проколаше по

едно колб од ковача.

прокола се свр. прокотрља се. —Проколај се малко позам да те не боли

грбина, од тој мањуе, истин.

проколуе несвр. пролази котрљајући нешто. —Од како се заесени, љуђе

почну да проколују буричи од Тиму, пинтера.

проколуе се несвр. прокотрља се по некад. —Горе из онија каменолом

често се проколују камење покре нашу кућу, че напрае нећи лом.

прокбљћаж четвртина главице купуса. —Една прокољhaе доста колко за

МЕЗе,

пролази свр. почне да лази, почне да пузи. —Детенцето им још не про

лазило.

промазни свр. лагано протрља. —Час-час по промазни мистачи.

промазни се свр. лагано се протрља, лагано се отрља, провуче се. —Про

мазни се некако измеџу онија два дувара.

промбчасвp. 1. почне да пиша, пропиша. —Деду Јоксима баба чекапо пола

сат надвор док промбча. —Мику Ћесибе су Бугари толко били да е

промочал крв. 2. пишајући протера мокраћу кроз што. —Он се толко

млого нбчум умбча да промбча сламњачу. 3. фиг. проћерда. —Што

заради бн попије, што попије бн промоча. —Промочал платицуту,

колкоју е зарадел.

промоча се свр. испиша се. — Ајде, сине, да те баба води да се промочаш,

па да спиш.

промочуе несвр. 1. почиње да пиша. —Едва промочуе јутром. —Од неко

време промочуе крв. 2. мокрећи протерује мокраћу кроз што. —Кbд се

умбча, промочуе сламњачу.

промочуе се несвр. празни се мокрећи. —Oч ли се ти промочуеш овуј

вечер, ел цилегаш онак?

проњуца свр. 1. пусти глас говече с времена на време. —Час, час па телено
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пронуца, тражи си матер. 2. заплаче дете слабо и кроз нос. —Прбњуца

два-три пут у сbн, па си настаи да спи.

проорати свр. проговори. —Има с Милчу нешто да прооратим и бдмасе

врчам. —Од како су се свадиле, још несу прооратиле.

прооџуе несвр. почиње да хода. —Потерало и другу годин, а још не

прооџye.

проплави свр. пропере фино рубље. — Дај да проплавим и овој што ми

остало пада га мањуем за дbнбс.

пропрска свр. (поред познатогзначења) опрска, испрска. —Дbнбсчудим

да пропфскам лозје, да га не убије мана.

пропрсне свр. прсне овде-онде. —Прбпрснућиша колко да навлажи сено.

2. прсне, пукне. —Кbд ти пропрсну чирови, тог четилбкне.

пропрсне се свр. прсне, пукне. —Пропрснуле му се онеј његове плоје.

профгасвp. 1. снажнимпокретима, уз помоћ неког примитивногсредства,

насилно пробуши. —Де проргај овде едну дувку, да би могла да отекне

вода. 2. проџара. —Узнем острушку и проргам проз жар, да видим да л

не остал још нећи конпир.

профга се свр. прогура се, промува се. — Ја се проргам проз онолђи народ

и првњи улезнем у трајван.

прорчка свр. рчкајући пробуши. —Проз овија плот требе да прорчкамо

едну дувку да си ни лбсно пробде кокошће.

просбвне свр. мало се развидели ујутру. —Нек просбвне, па четбг да

видимо на коју чемо стран.

прöслуче с дем, и хип. од прослук, прслуче. —Навлчи си прбслуче.

прбслучeнцесдем, и хип. од прослук. —Сашили мукапутбки прослучен

Це. -

простачbк, -чка, -чко који је прилично прост, доста прост. —Прбстачко

девбјче, али вредно и чуварно.

протица несвр. протиче, тече. —Поток протицаббш покренашу градину.

протумби се свр. пробуши се неки омотач из кога исцури садржина.

—Уватила сам сириње, али се оно цедилцето протумбило и сирињице

то испадло доле у сирутку.

протура несвр. 1. пропушта, премеће. —Млбго бн паре преко руће

протура, а слабо се која код њег заврела. 2. провлачи. —Не протурај

главу проз пенџер, дор воз не стане.
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протура се несвр. меша се са људима, стиче познанства и информише се

о новинама. —Не се бн згрчил ко нећи, него се протура, мува се судем,

меша се с љуђе.

проћиа свр. почне да кија. —Кbд почнем да тлчем пипер, бдма проћиам,

ићиам све док га не стлчем.

профисер м професор. —Мöјат син има само двојhе и понеку тpбјчицу,

вели мрзну га профисери.

профисеркажпрофесорка. —Намбетогасина српсhи предава профисерка

Ратомирка Димитријевић.

процbвти свр. процвета. —Кbд процbвти слива и кbд процовту трње —

стигла е пролет. —Неч нити, кмете, млого да процовтиш.

процепакмколичинапредива намотананамотавило. —Данапредешвлну

за едан процепак, требе ти елис гоџа време.

процепчић м дем од процепак, мали процепак. —Остали ми још две

процепчичи, и њи да смотампачу га мањуем.

прочми се свр. проспава се. —Елис се убаво прочма, поручбк.

прпориштесместогде сепрпорекокошке. —Кокошћеу песбкbвнапраиле

прпориште и свега расчушкале.

прскун м ситна шума. —Побегоше козе у онија, онам, прскун.

прстенчбкмдем и хип, од прстен, прстенчић. —Квоче да купе на женско

дете на вашар, него прстенчбк.

пртица несвр. претиче, престиже. —Коњ пртица вола у одење, али евол

пöјак у тегљење.

пртица се несвр. такмичи се у трчању или брзом ходању или у брзини

уопште. —Ајде да се пртицамо да видимо куиче посpчено да стигне до

онбј дрво.

прутбк м дем од прут, мали прут, прутић. —Чу да узнем прутбк и ште

изударам, па це смириш.

прутле с дем. од пруг, мали прут, прутић. —Не носи товагу ко друђи

овчари, него само едно прутле, ел бвце њега јако слушају.

прца несвр. јарац оплођује козу. —Тија твој јарц стар, бн не може да прца

више.

прца монај који је мали растом, који је закржљао. —Сва деца нормална, а

бн овољћи — прца. Затој га и зову Љуба Прца.

прца се несвр. коза се спарује са јарцем. —Кбе се не прцало тој се нече

кози.
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прцкољ м онај који је мали, ситан, закржљао. —Овуј годин пипер слабо

родил, и тој што е родил, тој све прцкољи.

прцокленац монај који је мали, ситан. —Нембгда уватим неку покрупну

pибу, него све нећи прцокленци.

прчöр м зб. им. од прасе. —На пијац прчбр колко бч, па евтино.

псе с псето. —Живи ко псе.

псетарник м кућица за псе. —Ене га Рашко режи у псетарник.

пукнбше свр. роди (ожени). — Дасамзнала кбвч разбојник да постанеш,

задaвoсала би те чим сам те пукносала.

пукнбше се свр. роди се. —Пукносала сам се само за муку и несрејђе.

пукот м пуцњава, пуцање. —Од кbм Васиљ се цело јутро чуе нећи пукот.

пуне свр. пухне, дуне. —Сита крава кbд легне она пуне. —Куче кbд че да

заспи оно прво пуне. Неситој знал?

пупурка ж пупољак. —Трндавил напраил пупуpће, скоро че се расцавти.

путка ж женски полни орган.

пуци га императ узвик за пујдање паса. —Пуци га, Гаре, пуци га.

пучи несвр. истуразадњицу, тртисе. —Елте несрамотада пучишдупиш

тето? —Oче да се укачи у црешњу, али само пучи дупе и свузуе се.

пучи се несвр. трти се, гузи се. —Срамота е да се пучиш пред тољћи љуђе.

пушчетерина жауг и пеј. од пушка. —Шче ти тај пушчетерина на рамо?

—Најдомо едну пушчетерину скутану у плевњу још у онија рат.

пченица ж 1. бoт. пшеница iriticum aestivum. —Посеали смо два ектора

под пченицу, а три под момурузу. 2. кувано жито. —Ел вóлиш да

напраим пченицу сbc млеко, ел сbcopëси?

пченичан, -чна, -чно, који је од пшенице, пшеничан. —Одавна се

пченичан леб ел само на благден, па на благден.

пченичка ж1. бoт. дем, и хип. од пченица. —Навромо пченичку колко си

за нас, немамо за продаву, 2. кувано жито. —Кbдотидем негде насветбц,

ја највише волим да покусам пченичку.

пшеница ж (поред познатог значења) кувано жито. —Нано, искам да ми

напраиш пшеницу сbс шићер.

пшеничка ж1. дем, и хип. од пшеница. —Пшеничка убаво никла, само да

не измрзне зимус. 2. кувано жито. —Добрб е кbд се у пшеничку

настpуже орејче.
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Р

рабониам рабаџија -тоља е рабошиа, бн вози песбк из Тимок.

равналија м кицош, ђилкош. —Из планинскава села дојдоше момци,

равналије, па реконие да траже девојhе да се жене.

равништенце с дем, и хип. од равниште, мало равно земљиште у брдови

том пределу. —Доле на равништенцето беомо станули да превржемо

| кола.

равуника ж бот. хајдучка трава Аchillea millefolium L.

ражењување с развод брака, развођење мужа и жене. —Доклече бре, сине

да иде тој твое жењење и ражењување?

4

ражљеби свр. раскречи, расчепи. —Девојче, буди мирно, да те не

ражљебим. —Уватише кучичи зајка и ражљебише га.

- ражљеби се свр. раскречи се, расчепи се. —Чим седне, она се ражљеби,

нећи путе се и до дупе види. —Тури едbн џак на његове санће и оне се

ражљебише, толко су чврсто биле напраене.

ражњица ж лотра на запрежним колима направљена у облику једнокра

ких мердевина с тим што на једну страну избијају шиљци.

разасбвне се свp. сване, раздани се. —Чуда појдем код се разасбвне, нечу

даблтам потавнин. —Овијадбн коданечеда се разасбвне, толкае магла.

разасbвина се несвр. свиће, свањава. —Томбн беше почело да се ра

засbвина, а ујћа Лека ме бину.

разббдица ж особа која уноси неслогу, зла особа. —Несити ништа крива,

крива е онај разббдица.

разбраџување с скидање марама са главе, разбрађивање. —С трвељи, заб

раџување и иде некако, ал разбраџување е една мука голема.

развлече свр. развуче, растури, растргне. —Све што има развлече га по

собу, а ја идем и само збирам. —Онујлипсалу свињу, развлекоше псета.

развлече се свр. 1. развуче се, растури се. —Сине, нембј да дозволиш да ти

се имовината развлече како да е. 2. запусти се, зароза се (ожени). —Ако

чеш да се развлечеш како Сида Перина, ја ш те манем одма.

развлче се свр. в. развлече се. —Кbд вршемо, слама се развлче на све

стране.

разглавување с разглављивање, разбијање земљине покорице у башти
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малом мотичицом, прашење баште. — Разглавување на градину млого

важи.

разговетан, -тна, -тно који је пријатан и лаган за јело уз то сасвим мало

накисео. —Пржено дојде разговетно кbд се у њег петлиџан не испржи

ббш до крај.

разгревување с разгрејавање, подгрејавање. —Омрзло ми сваћи дон раз

гревување ручкови.

раздолек прил. даље један од другога, на одстојању, на растојању.

-Скарали се пасбг спу на раздолек.

раздолеко прил. в. раздолек. —Барам да смо на раздолекода се не гледамо.

раздблцим место где се састају два дола, два сува потока. —Доле у раздол

ци има едно старо црквиште.

раздреши свp. скине одећу, свуче одећу. — Он навалил да ме разрдреши

елникако, а ја не дам па никако.

разреши се свp. свуче се, скине одећу. —Само што се бео разрешил кbд

рекоше да иду гости, ја се надве-натри натлко.

раздрешуе несвр. свлачи, скида одећу. —Почел сам бил дају раздрешуем

кbд ли ти нећи начука на пенџер.

раздрешуе се несвр. свлачи се, скида се. —Немој ни да се раздрешуеш,

него си легни тиће овак, елче се ускоро дизамо димо на воз. —Навлче

се у сто дреее па кbд почне да се раздрешуе, мука да те увати.

раздума се свр. промени одлуку, промени намеру, окане се неке намере.

—Бbђи рече чед иде у Паланку, после видим: раздумал се.

раздумуе несвр. одвраћа некога од нечега. —Сви смо га раздумували да се

мане од такву работу, али не помагало и ете какво се чудо напраило.

раздумуе се несвр. размишља да промени намеру, двоуми се. —Сам си

дума сам се раздумуе, никуј му се у туј работу не меша.

разење с кварење, рушење, разарање. Цел век само подизање и разење,

такви су ратови.

разлагање с скидање поклопца и вађење комине из ракијског казана пош

тојеракија испечена. —Разлагањеточе малко дачекне, сbг имамо другу

работу.

разлати се несвр. лети на разне стране, растрже се. —Разлáти се измешу

тија два домаи нигде ништа не можеда уработи. —Оној брашно, штоно
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си некња купил, нече се замеси, него се разлaти. —Мика напраила

салчичи, а листови се само разлате.

размањување е 1. одустајање од неких послова или неких намера. —Код

ТомуТудуљаникаднеси сигурандал чеда истраидо крај, ел чедадојде

до размањување. 2. развођење брака. —Кbдно Воја и Ружа беоше у

размањување, детенце им се поболе.

размањуе се несвр. 1. одустаје од неких послова или намера. —Има изглед

да че да се размањуе од sидање кућу, а тој не ваља. 2. разводи се,

развенчавасе. —ГмитраиТина решилидасеразмањују, не можда живе

више заедно. -

размитање с метење метлом и на лево и на десно да би се само направио

пролаз. —Пре него ч да почнеш размитање попрскај авлију с малко

вбду, да се не диза прашина.

размpкти се свр. овца се преда пландовању. —На жегу се овце рано

размpкту, па остану гладне, затој требе порано да се пуштају.

разбди и расбди свр. размрда ноге ходајући. —Чича Драђи вели да му е

јутром најтешко док разбди нађе.

разбди се и расбди се свр. размрда се ходајући, размрда ноге ходајући.

—Прво малко да се разбдим па чутбг полбк на горе уз Врљак.

разотиду се свр.(мн.) разиђу се, растуре се, оду на разне стране. —Деца че

да одрасту и че се разотиду, има да останемо само нас два ко два стара

дубара.

разоџување с ходање без циља, бежање од посла, оклевање с почињањем

посла, мајање. —Престани с тој разоџување, него се вaчај за работу.

разоџуе несвр. 1. размрдава ноге ходајући, хода да би размрдао ноге.

—Чекни само, ја разоџуем нбђе, да че после да видимо куиче посpчено

да идеуз Мимерат. 2. хода бесциљно, хода на изглед бесциљно ауствари

нешто осматра. —Квбти сваку вечер разоџуеш покре нашу капију, нема

ти туј квб да тражиш. -

разоџуе се несвр. (поред изнетог значења) размрдава ноге ходајући,

размрдава се. —Од како е трошил ногу још не излази надвор, помалко

се разоџуе по собу.

ракање с гласно испљувавање густе пљувачке. —Само кbд се сетим од

његово ракање, мен се џиђерица подигне и дом ми се не иде.
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ракне свр. гласно испљуне густупљувачку, хракне. —Деда Јеша сbгракне

овде, сbгракне онде и док поседи малкобн све урака испред себ.

раматизаж бол. реуматизам. —Сваку годин идеу РогошкуБањуда селечи

одраматизу. —Уватила гараматизау сви зглобови, доктури велу да пије

аспирин, а можд иде и у бању, друђи лек они, велу, немају.

páњет, -а, -о који је рањен, озлеђен. —Рањете били у главу и у ногу, на

две мести.

расавињување с свитање. — У планин појдбмо у расавињување.

расбпњbк м нехајник, немарник, помало силеџија, распојасанко, увек

раздрљених груди и непритегнуте одеће. —Уљуди се малко, немој да

идеш ко расбпњbк. —Онија наши расбпњbци, а им дадеш нове пан

талбне, оне су за неколко дана веч сцепене.

расеe свр. расеје. —Ветар расеepāзне семће.

расеe се свр. расеје се. —Расејал се народ на све стране.

расипување с расипање, просипање. —Тбј вариво не за расипување, дај

овам да га поедемо.

расјаи свр. расија, усија. —Цимајчврство туј цигару дају расјаиш, да мог

и ја да припалим.

раскарување с растеривање. —Како си се смешно навлкал добар си за

раскарување вране.

раскод м расход. —Прикод ми не мож покрије раскод.

расковување с раскивање, откивање. —Само ми за расковување требе пола

сат и још два пут толко да га па заковем.

раскомса свр. 1. растргне, раскомада, покида. —Ел си гледал на телевизор

како лавови раскомcáше, там некву, антилопу. —Раскомcaj печеното

пиле, па да едемо. 2. рашчупа, умpси. —Живка Цреварка раскомсала

косе ко каванска женска. -

раскомса се свр. 1. држећи у рукама неку оштру алатку (нож) почне

жустро да маше на све стране, размаше се. —Бежи од Мику Слинчу,

видиш да се раскомсал, бче да убоде нећега. 2. растргне се, раскомада

се, покида сена ситнеделове. —Овој месо требеда сераскомса пада буде

ситно ко за у јанију. 3. рашчупа се, рашчупа косу. —Раскомсала се ко

бујаина. 4. почне да се чеше крупно наглим покретима. —Квб ти е, квб

си се раскомсал, ел те срби онак си, ел тилази нека буба?
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раскомсан, -а, -о који је растргнут, раскомадан. —Неко месо кbд се млого

вари, оно после војде раскомсано. 2. рашчупан, рашчупане косе.

—Излезе из собу раскомcaнa, гурељива и пијана.

раскриви се свр. почне да храмље. —Раскривила ми се говеда затој што су

некована.

раскубе свр. рашчупа (косу). —Раскубла косе од жалос.

раскубе се свр. рашчупа се. —Кbд че да де у бпштину да тражи потпару,

она се раскубе и навлче се у старе дрее, ега би се на њу снажалели.

раслабен, -а, -о разлабављен, мало попуштен (конопац). —Повој на дате

требе да е малко раслабен, а не да е толко притегнут.

расоват, -a, -o 1. који је рачваст, ракљаст. —Лисник се можздене и у

расовато дрво, а не само назам. 2. који је незгодан, искључив, нетрпе

љив. —Тешко чеш да излезнеш на крај сbc Жику Коловрца, бне малко

расоват.

распекљување с раскопчавање, откопчавање. —Нема стурање панталоне

без распекљување.

распењави се свр. 1. запенуша, разјари се. —Нембј да си се распењавил,

лабни малко, ел да знаеш и на нас несу руће у дупе. 2. расприча се и

неда никоме да дође до речи. —Ел убаво онак да се човек распењави ко

Љуба Ћбпа па не дава на никyга да зине.

расправија ж расправа, расправљање, објашњавање. —Кbд се нешто до

говбримо, тека требе и да остане, а не да си после имамо расправију.

распраен,-а,-о 1. исправљен, размршен (о концу, канапу). —Ел су распрае

ни сви чугљови у ткањето? 2. расправљен, истеран на чистац. —Тај

работа још не распраена, тој че суд да распраи.

распуштенко м онај који се је развео од жене, распуштеник. —Панта

Ћувало сbrраспуштенко, најурилси жену.

растегљување несвр. растегљивање, растезање. —Ако су ти кратhе пан

талбне, растегљување не помага, мора се настае,

растлси свр. разгреје неко јело само толко да оно отпусти масноћу која

почне да се пресијава по површини. —Узни да растлстиш малко су

шеничће у релну.

растлсти се свр. 1. загреје се нека масноћа и почне да се пресијава. —Ва

ривово се растлстило на слнце, не мора га подгревуемо. 2. јак здрав
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човек се загреје мало од пића, ороси му се чело и почне да се пресијава.

—Мужјеви се топpв сbграстлстили, има туј да се седи до зоре.

растоли свр. 1. уситни и расплине, претвори у прах. —Мраз зими растоли

орање. 2. разбокори. —Слнце и ћиша растоле младу пшеницу, па из

едно зрно појду по неколко стручича.

растбли се свр. 1. уситни се и расплине се, нешто чврсто се претвори у

прах. —За мoмурузу е најбоље да се орé éсени, ел од мраз се земља

растоли. 2. разбокори се. —И cbг кbд требе да се епшеница веч рас

толила, удари овај суша и не знам како че на крај да испадне.

растpви свр. растури, разбаца. —Како мож толко да растpвиштеј алатhе,

па јамбрад им по теб да и збирам.

растpви се свр. растури се, развуче се. —Растpвила се слама на све стране.

растрвуе несвр. разбацује, развлачи, где шта падне ту остане. —Овај се

слама толко напекла, па колкоју збирам, ја ју више растрвуем.

растрвуе се несвр. растура се, развлачи се. —Тешко се стица, албсно се

растрвуе. —Док љуђе возе сламу, она се растрвуе по пут.

растурницаж 1. растурање неког скупа након његовог завршетка, разлаз.

—Не могб пбрано, него стиго на растурницу и оста гладан. 2. побеђи

вање, убедљиво побеђивање. —Гледај како му праим растурницу на

шах.

расћипи се свр. ври у највеће. —Кbд вариш маз, прво га кладеш исполbк,

а кbд се расћипи, бгањ не сме да му се смањуe.

расћипуе се несвр. почиње да ври у највеће. —Ош кbд му кладем бгањ и

топрв сbг се расћипуе слатково.

рацепи свр. расцепи. —Дрво за дуђе мајстор рацепи одеданпут.

рацепи се свр. расцепи се. —Нембј се млбго тртиш да ти се не рацепе

панталбне.

рачепи свр. рашчепи, раскречи. —Што си, мори, рачепила краци?

рачепи се свр. рашчепи се, раскречи се, рашири ноге. —Ти би тел, бре

Миловане, да ти се рачепи сама, нече тој бош тека.

рачешља свр. рашчешља. —Вита Јела кбсе рачешљала.

рачешља се свр. рашчешља се. —Рачешљала се и треби си вbшће.

рачбрља свр. умрси, доведе у неред, расћушка. —Кbд му дадеш да еде, бн

само рачбрља оној по тањир и остаи га.
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рачбрља се свр. умрси косу, доведе косу у неред. —Зашто си се, мори,

рачорљала?

раштркља се свр. разобада се. —Раштркљали се волови, не мог и саберем.

рашчињување с терање чини, терање магија. —За рашчињување да да

бкаш бабу Тодору.

рашчоврти свр. грубо прошири неку рупу или отвор. —Де га рашчоврти

још малко, да можовија клин да прбјде.

рашчбрљасе свр. рашчупа се, рашчупакосу. —ПерсаСojћасерашчopљала

ко бунџула.

рба несвр. (поред изнетог значења) одсечно сече траву неким оштрим

алатом. —Само рба с косу. -

рбе несвр. 1. пасе траву мало крупнију да се гласно чује, једе неки крупан

и тврд плод да му све рушти под зубима. —Погле како волови рбу

стручје од младу момурузу. —Свињарбе тикву.

pбне свр. смо једном загризе у неки чвршћи плод да се гриз чује. —Рбну

само едbн пут од јаблку и кbд видо да е црвива, ја ју џидну.

pве несвр. в. рбе. —Кbд немам кbд да сасечем тикве за свиње, ја им само

врљим полутине а оне си рву.

pгање с 1. ударање некога кратким а снажним ударцима. —Ргање у слаби

не млого боли и затој не дозваљај да те никуј рга, него рrај ти њега. 2.

грђење, карање. —Не ме кнбчи стра од бој, него ме стра од ргање. 3.

ходање насумице и бесциљно, базање. —Ргање преко потоци и преко

плотови, а да те нећи пита-зашто, ти сâм не знаш.

рђавство с неваљалство. —Твое га рђавство нема ни у књиђе.

pђбсан, -a, -o 1. који је зарђао, кога је ухватила корозија. —Ел немаш нећи

нови, него овија рђосани ексери. 2. који је покварен, подао, неискрен,

који је рђа. —Тујли чеш ми рђу рђосану за снау да доведеш, замлато

една.

реба несвр. удара штапом по некоме уздуж и по ребрима. —Слушај ти,

башта ли си ми кbв ли си ми, неч тимен више да ребаш, ел можда се

деси да ја почнем теб.

peбечање с гласно смејање, простачко смејање, смејање које личина козје

врештање, а све ради скретање пажње на себе. —Ене чује се оздблњбјно

peбечáње.
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ребне свр. (поред познатог значења) разреже дажбину, осуди на казну.

—За порез ме ребнули сbс двеста банће, а што сам се тлкал у кавану,

ребнули ме дваес дана.

реден, -a, -o 1. који је одређен. —Редени смо јутре за на кулук. Реден сам

на стражу код тунел. 2. који је поређан, ређан. —Ђибаница синбч

редена а оцутра печена.

редом прил. по хоризонтали, по изохипси. —Иди преко онуј косу редом,

редом и тāм иза онија брег че и најдеш.

редомће прил. дем, од редом. —Требе д идеш редомће ако бч пбласно да

стигнеш.

редомшћеприл дем, одредом. —Ево овде покреовуј колибупаредомшће,

редошће и има лбсно да дојдеш до там.

резикување с ризиковање. —Куј бежи од резикување не це огазди, а куј

резикуeмбж се огазди, а мож и да не.

резилба ж резидба (воћњака или винограда). —Јутре че у резилбу да

имамо тројицу љуцћи.

резилен, -а, -о који је извргнут руглу, грђен, брукан. —Тија човеке млого

резилен, албн за тој ни пет паре не дава.

резилно прил. непристојно, ружно. —Резилно е тека да вревиш.

репаљћа ж лопатица за брашно. —Ерина тражеше од мен две репаљће

пшенично брашно.

репање с 1. снажно ударање штапом уздуж и по ребрима. —На вола ни

репање не помага. 2. грубо стрижење маказама. —Где си бил на такво

убаво репање, д им и ја.

репне свр. 1. удари снажно штапом уздуж и преко ребара. —Репну га три

пут, а бн — ништа. 2. разреже дажбину, осуди на казну. —У откуп га

репнули сbс двеста ћила месо. —Судија те мож репне колко си бн бче.

репушје с бот. чичак, репушак Аrctium lappa.

ресаж име кози која има ресе испод браде.

ржница ж сува воденица, жрвањ. —На фжницу донбс можда смељеш

највише десет ћила, у вр главу петнаес.

pиљевина ж земљиште изриљано за виноград у дубину од два ашова и

такво земљиште након прве године пошто је посађен виноград. —У

pиљевину с све убаво раџа и лук и лубенице и леча и све.
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римање с ридање, плакање са снажним устрзајима ваздуха при чему се

чују посебно дирљиви гласови плача. —Де, мори, квбе толко римање,

ако е ошбл у војску, не ошблу рат, цеврне. -

римзање с исто што и римање (в.) само са наглашенијим ефектима.

Римзање је више подешено да други чују тај плач, него што га заиста

туга изазива. —Из њбјну собу се па чуе римзање.

pипидар м онај који носи рипиде, нарочито дечак који носи рипиде на

сахранама или литијама. —Новица Рашић и Марко Савић су често били

pипидари кbд нећи умре.

pипкање с скакутање, поскакивање. —Права е уживанција да гледаш кbд

jáганци почну онбј њино рипкање и прескакање.

pмџи се несвр. Љути се, рнџи се. —Куити ембј, што се рмџиш?

ровљивком плачљивко, плачко. —Тога ровљивка не смеш ни да пипнеш,

бдма прирове.

ровљиво прил. плачно. —Од како ни се потика браца, код нас је, приће,

јако ровљиво.

ровниште с равно земљиште, равниште. —И ја повише волим да бдим по

ровниште, него ли по овија овде брежуљаци.

ровништенце с дем, и хип. од ровниште, мала равница. —Деца се играју

доле на ровништенцeно.

pбвчи несвр. бечи очи, гледа закрвављених очију. —Pöвчи у мен ко да че

с бчи да ме изеде, и мисли да му се ја млого плашим.

póвчи се несвр. бечи очи, гледа закрвављених очију. —Што се рбвчиш на

мен, ел сам ти дажан нешто, па ти несбм врнул“

poевањес ројење пчела. —Кbд че да почне роевање, свембрада е спремно

и чади нбве трмће и слба да се качиш рôj да дованеш и какво ти још све

нс.

розникав, -а, -о благо ружичаст, розикаст. —Розникав му цвет, на трндави

ЈIаТ.

росуљаци м. зб. им. од роса. —Кудеч сbг потија росуљаци?

pбџен,-а, -о који је рођен. —Азировић Бошко и ја смо рбџени исту годин,

ишли смо у исти разред и седели заедно у клупу, дако е бн бил Цига

нин. Седел сам ја у клупу и с Марка Циганина, али бн бил постар па

понављал. Мен учитељ, зашто сам бил сељаче а живел сам у варош,

стално турал да седим сbc Цигање, а намен било све еднб. -
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руведало с церекало. —Што се ленsиш ко онбј pуведало, Драгомир?

рузање с немилице ударање мотком некога. —Не помага туј ни бој, ни

рузање, ако е она наумила да утекне за њег, тој има да буде, па да се цел

свет обрне наопoкo.

pујка ж крава црвене боје и име таквој крави. —Сви смо ми: ја, Мишко

Богданац, Миле Дићин, Лаце, Чеда на бабу Солунку, Борча на бабу

Тодору, Витко Милбродов, чували бвце и козе, а Матеја краву Рујку.

рујчам во црвене боје и име таквом волу. —Мој деда Гавра е имал волови:

Рујчу и Бељу.

рупање с немилице ударање мотком некога. —Колко га бије рупањето се

чуечбку комшилбк. -

руса жбот. русица, змијино млеко, русовела Сhelidonium maius L.

ручување с ручавање, ручање. —Тиће пред ручување чумо, нече да дојду.

рче несвр. хрче. —Pче док спи. -

рџбше се свр. постане рђа, битанга. —Тешко е да постанеш добор, а да се

добор човек рџбше, тој не млого тешко.

С

са прил. сад, сада. —Са чу да узнем едну мотку, па чу ви покажем, ако се

не смирите.

савељчица ж дем. од савељћа, мала савељћа. —За помучеран постав требе

мбнечка и лака савељчица.

савиналос свитање, свануће, праскозорје, упор. савињало. —СимибнКор

ча ејако вредан човек, у савинало отбди на работу, утавнин добди дом.

сbвитли свp. спопадне, притесни, савије. —Сbвитлили ме мбити унуци

да им купим бицикле, ел никако.

сbвњуе несвр. свиће, свањава. —У јули месец сbвњувало порано, а сbду

сектембардбн доста омалел.

сbги прил. сад, сада. —Cбги, како да ти кажем, можда буде, а мож и да не

буде.

сbд прил. сад, сада. —Cбд се не може прејде преко реку, алеголема вода.

садач м справа за сађење кукуруза. —Купили смо нбв садач за садење

момурузу.
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садне свр. посади, посади мало, посади у моменту. —Ми смо љуђе сељаци,

ми док не саднемо, ми нема на кво да се надамо. —Садну дbнбседну

лају лук.

сагашањ, -шња, -шње (шњо) садашњи. —Сагашња младиња не зарезуe

млого стари љуђе. —У сагашњо време човек не приспелникако, ни тāм,

ни овам. Бољ да си ћути и да се у ништа не меша.

сакатура ж пеј. саката особа уз то још и непоштена. —Само се ти углеџуј

на онуј сакатуру, па ч долек да догураш.

салаш м кош за кукуруз. —Наплнили смо салаш cbc корење.

салце с дем и хип. од сало, мало село, сеоце. —Салцето им мбнечко, па

прибито уз едbн камен, ко гњездо на ластавицу.

самотаж самоћа, усамљеност. —Живим ко курјак у овуј самоту.

сbндбче с дем од сbндок, мали сандук, сандучић. —Све тапије и друђе

дoкoменте чувам у оној војничко сbндбче.

сbндбченцесдем, и хип, од сbндbк, мали снадук, сандучић. —Требе да ми

напраите едно сbндбченце да си у њега чувам ножици, игле и друђе

ситнице, да се знае где су. -

сbпина несвр. 1. онемогућује задњем колском точку да се окреће на тај

начин што га ланцем привезује за непокретни део кола. —КbдсbПинаш

кола мора да знаеш куи чточак да сbднеш, леви, ел десни. 2. свезује

конопцем стоци предње ноге и тако онемогућава да се брзо креће. Ово

се чини кад се крупна стока (коњи или говеда) пусти сама да пасе по

ливади. —Цигање сапинају коњи и нбчум и пуштају по туџеливаде.

сбпне свр. 1. онемогући задњем колском точку да се окреће на тај начин

што га ланцем везује за непокретни део кола. —Низ Манастир не вреди

да кочимо, мора да сbПнемо колава 2. свеже конопцем предње ноге

крупној стоци, док пасе на ливади и тако јој онемогући да се брзо креће

и негде одлута. —Сbпни коњатога и пушти га у ливаду да пасе.

сbпинање и сапињање с онемогућавање кретања привезивањем, заустав

љање. —И код сапинање кола и код сапинање стоку мора да имаш појако

оној со квоч да и сbпнеш.

chпре свр. заустави, закочи. —Ти сисбгмлого силан, аличе се најде нећи

и теб да сbПре. —Ако ти откажу кочнице, како мислиш да сbnрештуј

крантију од ауто?
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сарбњен, -а, -о који је сахрањен. —Жика Чива е сарбњен на Девети тор

ник.

сасукуе несвр. 1. довршава сукање пређе. —Ево, ббш сbгсасукуeм послед

њу комчелку. 2. од више нити увртањем ствара једну нит. —Сасукуeм

три повбрће у едну, да си напраим повој, да се увразим у дрва.

сасукуе се несвр. 1. од више нити увртањем се ствара једна нит, усукује

се, уврће се. —Евице, ела да видиш како се три повбрће сасукују у едну

2. мршави, слаби, физички копни. —Куј док Божидор се све више са

сукуе. Дрешће вису на његкона колбц,3. клизећиилитекући саразних

страна слива се, односно, улива се у један ток. —Кbд се топи снег, све

се потбчће сасукују у Военcћи поток.

сасуче свp. сву пређу усуче. —Сасукала сам све камчелђе, јутре има само

дачем. —Само да сасучем црвенуву преџу и бдма добдим.

сасуче се свр. омршави, ослаби усуче се. —Беше крупан човек, а сbг се

сасукал па дреете ландарају по њег. 2. клизећи или текући са разних

страна слије се у један ток. —Од ббе стран земља се сасукала овде бош

на пут.

сваља се свр. 1. скотрља се. —Кbд мејурнуше онија душмање, ја дојдб до

едну рбвину, па се само сваља низ њу, па беж низ поток 2. удебља се,

угоји се, направи се на ваљутак. —Свињава се добро сваљала, ал че ју

гбимо још малко, там до куде Божич.

сваљуе несвр. скотрљава. —Ја доле привачам, а он озгор сваљуе.

сваџаж свађа, расправа. —Сваџа не донела добро, па нечени код вас, ако

тека настаите.

свети несвр. (поред изнетогзначења) чежњиво гледа у оно што други има

а он нема. —Не волим да миникуј свети узручбк, ел нек седа уз остал,

ел нек с иде дом.

светбц м слава, крсна слава. —На мен Свети Стеван светбц. —Идем у

Боровбц на светбц.

- свештаесвр. схвати, научи, постане вешт, свикне. —Cбгсам свештала, па

сисама перамна машину, а несбмзнала нигде се пушта, нигде се гаси,

а камоли да сам од програмити нешто одбирала.

свинарница ж свињац, обор за свиње. —Иди да изринеш свинарницу.
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свлече свр. (поред изнетог значења) свуче са вишег на ниже место.

—Требе да свлечемо онај дрва доле до пут.

свлечесе свp. свуче се, скине одећу са себе. —Свлече се самоугачће и тека

шета по авлију, а љуђе гледају, после се навикли.

свбинсhи прил. на свој начин, како он хоће. — Он си живи своинсhи,

никуга не слуша, нити кво привача.

сврдлич мдем, и хип. од сврдал, мало сврдло, сврдлић. —Сонија малијан

сврдлич да извртиш дувће на витал.

сврта несвр. 1. прикупља, натерује у гомилу. —Свртај овце, немој да и

пуштиш да се размиле по цело поље. 2. задржава, чува, штеди.

—Петрбнија динар не сврта. 3. свраћа, посећује. —Свртам и код њи, ал

не тека често.

сврта се несвр. 1. задржава се, задржава се на једном месту, прибира се.

—Тбе човекрасипник, код њега се динар не сврта. —Мушконодетиште

се целдбндом не сврти, само виси на вузаљћу. 2. физички се поправља

после болести. —Беше јако закасал, сbг се сврта.

свузуе несвр. клизањем помера, премешта. —Вржемо дрва сbc конопац па

и свузуемо низ брег, ел тамни кола нисане не можд иду.

свузуе се несвр. клизи, клизи наниже. —Там се земља свузуе на пут.

себе свр. уништи, упропасти. —Себал ауто у едну бандеру.

севдисуе несвр. воли, симпатише. —Севдисуеш ли ти њег, ел не?

севдише несвр. воли, симпатише. —Ја га несбм млого севдисала, ал ме

мои наморали за њег.

седлица ж женски покривач за главу, налик на трвељ.

секне свр. (поред изнетог значења) насече, насече мало, насече понекад.

—Секни, сине, набабу малко дрвца. —Секнеш ли ббрдpвана старцити?

селац м пеј. сељак, онај који је необразован, који је некултуран. —Немој

бbpти да си селац.

селце с дем, и хип. од село, сеоце. —Соколовица е убаво, чисто селце и,

што е важно, на згодно место.

сељанин монај који је из истог села са неким, мештанин. —Како да га не

познâвам, бне мој сељанин.

сељанченце с, дем, и хип. од сељак, дечак са села, дете са села. —Меџу
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толку варошку децу, испадлода е едно сељанченце из Жуковци најбољ

ђак.

сељанчура жауг и пеј. од сељанка, простакуша. —Сељанчуро, една, дати,

сељанчуро.

сељачурина м ауг. и пеј. од сељак, простачина. —Теј сељачурине кbд

дојду, унесу ми блато у кућу.

сењинесвр. опсењује, опчињава, замајава. —Нембјти менда сењиш, него

причај како е истин било.

сењка ж сенка, хлад, хладовина. —Више воли да седи у сењку, него да га

пече сјпНЦе.

сивка ж мачка или кучка сиве боје и име таквој мачки или кучки.

сиграју се свр. (мн.) заиграју се, почну да се играју, занесу се у игру.

—Деца се сиграла и несу чула sвоно за у чколу.

сигура се несвр. сигуран је, узда се, ослања се. —Нембј се ти млого

сигураш у њег.

сик узвик којим се терају козе, често удвојен. —Сик-сик, ел овам.

сика ж коза. —Деда ти купил сику, па дају вбдиш у пашу.

сико узвик којим се маме козе, обично удвојен. —Еласико-сико. —Сико

сико, сико-сико.

сикти несвр. сикће. —Што сиктиш на мене, ја ти несбм ништа крива.

—Сикти ко змија. -

сикче несвр. сикће. —Не сикчи на мен, несbм ти ја отела мужа, него

Марија.

синбкм дем и хип, од син. —Синбк, па синбк.

сиpишњак м бот, вилина косица Сuscuta epithimium L.

сипне свр. сипа мало, сипа у тренутку. —Сипни ми винце.

сиручица ж дем. од сирутка. —Дрббну и кусну малко сиручицу, колко да

несбм без ич.

сисаљћаж мањи отвор на крчагу кроз који се пије вода (други, већи отвор

служи за налевање воде), сисаљка. —Сисаљћу на крчаг требе да затис

неш сbс дрвце, да не улезне буба.

сисаљчица ж дем, од сисаљћа. —На ти шулево да цукнеш сисаљчицуту.
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ситњак м оно што је ситно а много, ситнеж. —Збери само покрупното, а

ситњакат остај.

ситњурак м оно што је ситно а много, ситнеж. —Крупна дрва че да

сасечемо за у кубе, а ситњуракат чеда кладемо у казаницу.

сиџим м врвца, канап, тањи конопац. —Остало ми само да турим сиџим

на гушу.

сишчица ж дем и хип, од сиска, дојка. —Сишчице мбнечће, па тврде.

—Кравата ни имамбнечће сишчице, али дава добро млеко.

скbкбцм зоол. скакавац. — Пујће воле да зббу скbкци.

скачка свр. смути нешто како било за јело, припреми нешто на брзину за

јело, упор. скашка. —Да узнем да скачкам нешто за вечеру.

склопен, -a, -o 1. који је склопљен, који је закључен. —Склопен уговор да

се праи пут уз Тимок. 2. који је састављен. — Ауто е склопен из млого

делови.

склца се свp. сатре се од дуге употребе. —Сећирава се толко склцала да се

више не мож ни клепа ни близничи.

скљешти свр. 1. састави, стегне. —Скљешти тāм теј нбђе, кво си се тој

рашчепила, срам те било, да те срам буде. —Скљештило га у грбину. 2.

склепа нешто на брзину и како било с мало материјала. —Скљештил

некву колипку таму потокат и сbгу њу седи 3. закрпи којекако и грубо

привлачећи концем ивице поцепотине једну другој. —Узе малко да му

скљештим панталоне на подупину да му се ббш не види голо месо.

скљешти се свр. 1. склупча се, згрчи се. — Јако ме боли мешина, а кbд се

скљештим, чини ми седа понема. 2. скљока се, поруши се. —Скљештила

му се колибицата.

скљокодише се свр. пеј. скљока се, поруши се и стрпа се на гомилу.

—Клати се, бре, држа се за тарабе, заноси се и надокрајће се, јадни

Фирајло, скљокодиcá покре плот. —Од онија земљбтрес, кућа му се

скљокодисала.

скорубави се свp. скори се, отврдне. —Опбнци се на жегу зачас скорубаве

и почну да убивају нбђе.

скрпуе несвр. саставља крај с крајем, крпи. — Е, као живимо, питуеш?

Скрпуемо га некако још, али докле чемо, не знам.

скрцуза жзакерало, зановетало, упор. крцуза. —Крзуза искрцуза, тој ти е

све едно, али ниедно невељае, тој тицелдбн скрцаи набдиразнемане.
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скубна ж неуредна, неочешљана жена. —И тај се скубна сматра за госпу.

скуббљина ж пеј. од скубна, неуредна, неочешљана жена уз то и неморал

на жена која оставља утисак да је тог тренутка изашла из бурдеља.

—Видим ли те још едбн пут сbс онуј скуббљину, дом да ми више не

добдиш.

скубне свр. чупне, ишчупа, начупа мало. —Чудим да скубнем нећи струк

бели лук. —Кbд пројде покре њег, бн га скубне за косе.

скулупка ж зулуф, бакембарда. —Учитељ ни тегљил за скулупће кbд смо

били немирни, ел кbд несмо знали.

скупотија ж скупоћа. —Не зна човек кво да работи на овуј скупотију.

скутуе несвр. сакрива. —Од тој чељаче се ништа не скутуе.

слани несвр. има прилично слан укус. —Жено, чорбицавати елис добре

слани.

слзан, -зна, -зно који је сузан. —Што ти е слзно десното бко?

слзи несвр. 1. сузи, иде суза. —Има веч неколко дана слзи ми лево бко 2.

једва цури, цурка. —На овуј сушу Дољња чешма едва слзи.

слзица ж дем. и хип. од слза, сузица. —Една слзица му беше остала на

образбк.

сливица ж дем, и хип. од слива (дрво). —Онај сливица покре поток овуј

годин прородила.

сливкаж 1. дем, и хип. од слива (дрво и плод). —Остала у врсливуту само

една сливка. —Онеј младене сливће све нећи покршил. 2. шљивова

ракија. —Тија више воли сливку, него комавицу.

сливов, -а, -о који припада шљиви, који је у вези са шљивом. —Од сливово

дрво се праи ћумур за ковачи. —Имам за продаву сливову рећиу.

сливова рећиa жракијашљивовица. —Најбољу сливову рећиу у овија крај

чеш да најдеш у Дољњу Каменицу.

сливовина и сливовина ж шљивово дрво (одсечено). —Од сливовину се

праедршће за ножеви. —Узни од овуј сливовину да си напраиш ћумур

за клепање.

сливовица ж шљивова ракија, шљивовица. —Сливовицу сам продавал по

дваес пет банће, а комавицу по дваес.

сливовичар монај који пије шљивовицу, који претпоставља шљивовицу

168



Речник тимочког говора 547

другим ракијама. —Паволтие сливовичар, ја тој знам, бн друђе рећиe

не мож ни да помирише.

сливовичка ждем и хип. од сливовица. —Да попиемо по едну сливовичку

и да попушимо по едbн дуван, па да побдимо.
|-

слободија ж слобода. —Сви смо чекали да си отиду Немци и да дојде

слободија.

сложан, -жна, -жно који је благог нагиба, који јевише раван него брдовит

(о земљишту). —Имање им големб па сложно, газде љуђе.

слојани се свp. стегне се попут лоја нека претходно житка илитечна маса.

—Дор су донелијанију идор смо ми почели да едемо, она се слојанила.

слојанисуе се несвр. стеже се попут лоја нека претходно житка или течна

маса. —На овија студ се свако вариво брзо слојанисye.
-

слојанише се свp. стегне се попут лоја нека претходно житка или течна

маса. —Држ га стално на слаб бгањ, не давај му да се слојанише (вари

вото)

слпка ж грана, гранчица. —Стои тица на слпку.

служитељћа ж1. жена служитељ, служитељица. —Тетка Олга Миланова

е била гоџа годин служитељћа у Књажевачку ђимназију. 2. служитеље

ва жена. —Њбјниат муж, служитељ имамбнечку платицу, па она, дако

е служитељћа, иде у надницу.

слушач м члан послуге на сеоској свадби, крштењу, испраћају у војску и

сл. —На Милћину свадбу су слушачи били јако вредни и чисти љуђе.

слушћиња ж слушкиња, служавка. —Несбм ја, бре, на теб слушћиња да

мож смен како бч.

смитање с 1. метење метлом на једну гомилу. —Код смитање жито мбра

да водиш рачуна да не смиташ и земљу. 2. сметање, ометање. —Од њег

нема вајда, само смитање.

смлска свр. 1. стуца. —Главу чути смјлскам, ко на змију, само ако тека

настаиш. 2. оштети, затупи оштрицу, слупа. —Оче ли нећи да призна

куи е смлскал оволко шерпуву?

смлска се свр. 1. изубија се, угрува се, повреди се. —Триша се падал од

мотбр, па се све смлскал, едва остал жив. 2. оштети се, затупи се оштри

ца сечива и сл. —Нембј да ми причаш, не мож се овблко смјлска сећира

ако се сече само дрво, него ти си ударал с њу и позам и по камење.
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смрделка ж бот, обична смрдуља, каландро Вifora radians М.В.

смрдељаци смрад. —Мбра да затиснеш нос кbд пробдиш покретија

смрдељаци. —Па елти мислиш да чуја да глтам тија твои смрдељаци.

смрдољак смрад. —Како ли можда живи у онија смрдољак? -

смрдољаци смрад. —Проз њинo сaлo смрдољаци на све стране.

снабива се несвр. снебива се, оклева, двоуми се. —Снабива се ко младене

веста. — Ајде, немој да се снабиваш, знаеш да требе да стигнемо на

време.

снајде свp. снађе, задеси, погоди. —Човек не знакво чегау живот снајде.

—Ако те, не дај Боже, снајде нека невоља, слободно ме потражи.

снајдесе свp. снађе се. —Дај мити два милиона, а јачу се снајдем за онија

двеста илади. —Снајди се како знаеш и умеш. 2. нађу се, пронађу се,

саставе се подједнаких нарави. —Снашли се њи двоица бба вредни, бба

чуварни и напредак у кућу се одма види.

снабди несвр. сналази. —Не мож ни да замислиш какве ме све несрејђе

снабде у sâдње време.

снабди се несвр. сналази се. —Снабдим се да преживим.

снежбкм дем и хип. одснег. —Ако падне снежбк, бнчедобрб да дојде на

пшенице.

снежурина жауг и пеј. од снег. —Овај снежурина не могла да причека да

наоремо за пшеницу.

сноваљћа ж1. жена која снује пређу. —Јутре чу да имам сноваљће, да ми

помогнуда основемо зачрђе. 2. справазасновање пређе. —Кbдзавршиш

сновање, да си ми врнеш сноваљћу.

снопле с дем. и хип. од сноп, мали сноп, снопић. —Малбно снопле да

туримо навр крстину. —Дај на козе едно снопле момyриште.

собајле прил. рано, сабајле. —Собајле појдоше кbм Паланку, а да л чеда

увате воз, не знам.

сöбичка ждем и хип. од соба, мала соба, собица. —Cóбичката му толка да

можда стану само бдар и остал.

coблaчинесвр. свлачи, скида одећу. —Наш деда не соблачи кожувни зими

Ни лети.
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coблaчи се несвр. свлачи се, скида се. —Томбн сам почел да се соблачим

и да легам, оно поче да се љуља соба, земљотрес, реко и излете надвбр.

соблече се свp. свуче се, скине одећу. —Варошање се соблечу елис голи,

па се купу по Тимок и не и срамота.

собљакмаут. и пеј. од соба, собетина. —Улезо у едbн собљакплн склчина.

—Однеси и тури га у празнијан собљак.

сöбут, -а, -о који је изувен, који је бос. —"Елмож собут да прегазиш преко

огњиште?" "Могу, ако е угашено”.

сбдаж кликер из боце крахера. —Ел бч да играмо клићери на по соде? —Ја

имам триес и пет соде, јучер сам обрал Мишка Богданца.

содајка ж дем, и хип. од сода. —Мишко Богданац има највише содајке, ел

бн седи кре Клаћерницу и чека кbд се стрбши влашас клићер да га узне

и после ни продава содајке.

сокак м пролаз у амбару између пресека. —Кbд нема место у пресеци за

жито, ми га исипемо у сокак, док се нећи пресек не опразни.

coмељише свp. самеље, скрши, саломи. —Уватила га тоба на вршалицу па

му сомељисала руку. —Све ме некво сомељисало, свака ме кочинка

боли.

coмељише несвр. пасе пуних устију. —Крава само сомељише детелину у

Печенкову њиву.

сомурана ж слинава женска особа, неодрасла женска особа. —Сомурано,

oбриши си сомур.

сомурина м ауг и пеј. од сомур, слине, бале. —Прецве му повисела

сомурина из нос.

спастри свp. склони, смести, остави, сакрије. —Да бче ћиша да трпне док

не спастримо снопјево у сушин. —Спастри парете негде, да и не најду

деца.

спатилосуе се несвр. леже, леже од умора. —Спатилосуј се едbн пут,

пóбогу, човече. —Дај да вечеруем, па да се спатилосуем.

спаштрева несвр. склања, смешта, оставља, сакрива. —Оч ли ти да

спаштреваш онуј пшеницу у сушин, ел чекаш да ју увати ћиша? —Кbд

поче да се вреви од рат, ми уземо да спатревамо квб смо имали.

спомињување сспомињање, помињање. —Тај реч неза спомињување, кbд

су жене туј.
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спокрај предл. покрај, поред. —Парћирај ауто спокрај друм.

спремен, -а, -о који је спремљен, припремљен. —Све е спремено, мож се

ручуе. —Спремена ти премена, кbд појдеш, дају понесеш.

спрца свр. 1. проћерда, потроши имовину како било. —Што бн лети заради

у печалбу, тој они зими спрцају за месец два и бпет ништа. 2. набије,

натера. —Спрцал си педесет годин у дупе, а ништа неси створил.

спрчи свр. на брзину обави полни чин. —А бн трчи, дају спрчи.

сработи свр. уради све што је имао да уради, уради све пољске послове у

тој години. — У есен, кbдсвесработимо, тбгдобди бдмор за нас сељаци.

сработи се свр. обаве се сви крупни пољски послови у тој години. —Кbд

се све сработи и кbд узнеш плавез у руће, тбг видиш да ништа неси

напраил.

срамување с срам, стид. —На едење нема срамување.

cрбање с сркање при кусању. —Од његово србање жмарци ми иду по

грбину. -

сpбне свр. 1. сpкне. —Србни малко винце, неч ти ништа буде. —Србну

неколко пут од чорбицуту и нетеја ништа друго да еде. 2. испије

(болест). —Србнула га бољћа.

среден, -a, -o 1. који је сређен, који је лепо уређен. —Кућа им јако убаво

средена и подредена. 2. који је угођен, удешен, договорен. —Нема се

сећираш, средена работа, имад идеш у антиљерију а не у пешадију.

cречно прил срећно. —Сречно ви било и да сте дуговечни.

срмотаж срамота. —Срмота е да лbжеш и да краднеш, а не срмота да

поискаш.

Српћиња ж женска особа српске народности. —Теб ко да не родила

Српћина.

срчат, -а, -о који је плах, брз, на крај срца, прек. —Миле е млого срчат,

плане док да трепнеш.

срченица ж обла гредица која спаја предње и задње точкове кола.

стбкне свр. заложи ватру. —"нешто ми зима, ајде да стбкнемо бгањ“.“Че

да стбкнемо, бче, само да помлзем краве.”

стбпкbн,-а,-о који је утабан, угажен, ногама натерану земљу. —Стбпкbна

травāдбзам, ко да су преко њу чете преодиле.
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стасинка ж дем, од стасина, зграда, колиба. —Стегал сам едну стасинку у

лбзје и тāм си спим док чувам грбзје.

стврдее се свp. стврдне се, очврсне. —Стврдело се копање.

стипсар м циција, тврдица. —На његовога деду се тресу руће кbд си на

унука дава пару, прави е стипсар.

стискав, -а, -о који је циција, тврдица. —Стискав је тој човек, његов динар

се не турчи.
-

стогодишњина ж стогодишњица. —На стогодишњину од како су Турци

излезли из Књажевац била голема изложба.

стблм оплен на запрежним колима. Има предњи изадњи оплен. Предњи

је покретан, а задњи стабилан. Преко њих се стављају душаме и канате

које се осигуравају ступцима или климијама.

столичка ж дем. од столица, мала столица, столичица. —Че ни требу још

две три столичће, па да постаимо за сви.

стра м страх. —Стра ме нбчу да спим сама. —Црко бд стра, док прејдо

преко брв.

страниште с њива са које је пожњевено жито, стрниште. —Од кbд се

пожње па док се не изугари, бвце чувам само по страништа.

страње с нагнуто земљиште али не много брдовито. —Наше су њиве све

у страње, а њине по неће чуће.

страбтаж страхота. —Слегал се народ, страбта една.

страпне свp. стане стопалом. —Ако страпнеш у воден снег, цинамбкриш

нöђе.

стриса несвр. стреса, стреса са себе, отрише. —Ја покривам с ћебе коњато

га, а бн га стриса.

стрман,-мна, -мно који је од жита: пшенице, ражи, јечма, овса. —Миедемо

стрман леб, а не, ко нећи, момурузан. —Стрмно брашно.

стрбвен, -а, -о који је изгубљен. —Стрбвеноно јагње се врнуло.

стрбви свр. изгуби, упор. истрови. —Стровила сам едну овцу донбс и сbг

не смем д идем дом.

стрбви се свр. изгуби се, упор. истрови се. —На вашар, меџу гоџа љуђе,

мож се стрбвиш.
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стрби несвр. штроји. —Иска да стрбимо вепранога и да почнемо да га

ранимо.

стрбпасвp. снажним ударцима секиром или некомдругом алатком сасече

и поломи на комаде. —Дошли па му сbс сећире све стропали кола у

којато е возил крадено грбзје. ——Узни па ми стрбпај малко од ре

барцана, да пристâим васуљ.

стругало с примитивна дрвена или гвоздена алатка, на прилику ножа, за

стругање блата са пољопривредних алатки приликом рада. —Дbнбс че

ни требу стругала у копање, јучер падала ћиша.

стругалце с дем, и хип. од стругало, мало стругало. —Дај ми твбето

стругалце да си остpужем матику.

стругаљћа ж. 1, примитивна дрвена или гвоздена алатка, на прилику

ножа, која служи за стругање блата са пољопривредних алатки прили

ком рада, упор.стругало и стругалце. 2. гвоздена направа за стругање

наћви, обично само кусало од поломљене кашике. 3. хоризонтална

шина насат постављена на два кочића о коју се струже блатњава обућа.

струка ж. (поред наведених значења) 1. једна од неколико главних грана

крошњастог дрвета. —Лисничич можда зденеш и у дрво измеџу две

струће. 2. један од усуканих делова (о концу). —Удени конбц од две

струће.

струпа свр. сручи, згомила, баци пред ноге, баци у лице (реч). —Дотераше

дрва и сâмо и струпаше у авлију, ајасбгсам морам да и уносим у шупу.

—Маја трпе, трпе, дор мого, али кbд ми едbн дон прећипе, ја му све

струпа квб сам имала.

стублаж озидани кладенац. —Иди на стублу у Чепилов кладанац да

заванеш воду.

студее несвр. постаје хладније, захлађује. —Куј час времиштево студее и

нbнбс можда удари и снег.

студенило с мраз, хладноћа. —Ударило е такво студенило да пуца дрво.

—Само ме изби некво студенило и притресоше ми се колена.

ступа свр. сабије, стуца. —Ако га не мож извадимо, да гледамо некако да

га ступамо у дувкуту, да напраимо место за нов клин. —Едва ступамо

јаблhе у кацу.
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ступа несвр. тешко корача, корача као оловних нову. —Деда Јанко едва

ступа оздблус пут.

ступа се свp. сатре се од физичког посла при чему му се учини да му се

ноге скрате, дође у стање физичке отупелости. —Ступа се све док на

меси лебови и навари варива за светбц.

ступи свр. затупи оштрицу. —Ступи малко бритвуту да се деца не посечу

кbд јудовану.

стутње свp. сјури се, згомила се. —Изненадостутњаше јаганци низ брег.

Мбра да и нешто уплашило.

стуца несвр. (поред изнетог значења) 1. тера волове да иду унатраг. —Кbд

стуцаш говеду, тим бкај "сту” и полбки ударајcbcтовашку попрљицу.

2. успорава ход говеда док их води, повремено их лагано ударајући

штапићем по њушциуз благузвик "сту” или "сту те”. —Говедуту стуцај

успут ел она кbд иду, иду срчено.

cћитња ж скитња, скитање, лутање. —Све тој ударило у сhитњу, никyj

нече да се вача за матику.

cћуне свр. падне на памет, прохте се изненада. —Работи само кbд му

cћуне, онак слабо. —Сћунуло му донбс д иде у варош, ел никако, а не

вели колку работу имамо. - -

сувача ж сува воденица, жрвањ. —Душа ти испадне док обрчаш онуј

сувачу. - - |-

сугаренце дем, и хип. од сугаре, јагње које се касно ојагњило. —Недам си

ја сугаренце што сам си га очувала.

сугари несвр. касно се јагњи (овца). —Мркуша сваку годин сугари.

сугубина ж протува, ленштина, подмукла особа. —Енеју пак иде онај

сугубина.

суди несвр. саветује, упућује на прави пут, прекорева, грди, осуђује пос

тупке (туђе). —Сваћи дон га судим, мен веч домучне, а бн пет паре не

дава.

суден, -a, -o 1. који је суђен, осуђиван. —Суден је два пут за едну работу и

пак не осуден. Има још да га суде. 2. саветован, упућиван на прави пут,

прекореван, грђен. —Суден је и од башту и од матер, ко да не, ал бн

ништа не привача.

судење с 1. суђење, суђење у суду. —Судење му заказано за у торник. 2.
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саветовање, упућивање на прави пут, прекоревање, грђење. —На њег

судење не помára, него само бој и тој чврс бој.

суднина ж судске таксе и трошкови. —Осудили га два месеца у апсу и да

плати суднину.

суне се свр. маши се руком. —Не смем да се сунем за никво, бдма ме

крвничћи погледају.

супротив прил. насупрот, преко пута. —Ја сам седел овде, а бн онам

супротив мен.

сурдукне свр. нагло утера до краја, забије. —Мајће му га сурдукне.

сурка ж кучка суре боје и име таквој кучки. —Сурка, сурб куче.

суpча м пас суре боје и име таквом псу. —Сурча, сурб куче.

суцрњеc, -та, -то који је прилично црн. —Пројде едно суцрњесто куче.

сушеничетина жауг и пеј. од сушеница, велика сушеница. —Омрзоше

ми више овеј сушеничетине.

сушеничка ж дем, и хип. од сушеница, мала сушеница. —Дадо и на њег

едну сушеничку, нек се и његова деца облаже. —Остале још три су

шеничће на врлину.

Т

тбвbн, -вна, -вно који је таман, који је мрачан. —Höч, тбвна нбч.

тbвнéе несвр. тамни, црни. —Поче човек од неко време да се препраља, да

тbвнée.

тāврење с дотеривање, удешавање, кинђурење. —На њу не можда помог

не никакво таврење — акрап остањуе акрап.

тbrbј прил. тад, тада. —Тbгбј се ја сетим да смо заборили сећиру, па се

поврнем да ју понесем.

тбгде прил. тад, тада. —Тбгде ми појдемо по њег, па по њег и најдемо га

у едну рôвину.

тbд прил. тад, тада. —Ако те заболи колено, тбд да га истрљаш сbс овија

маз, има те мане.

тбде прил. тад, тада. —Тбде бн рече: "Ако бчете поодете, ако нечете, не

мбрате”.
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талијанац м фабрички ексер дужине пет до седам цм. —Талијанци сам

тражили код нас у задругу и у Књажовац по дућани и нигде нема, а

требе да ковемо летве, плевњу да покривамо.

тбнbцbк, -цка, -цко који је прилично танак, који је достатанак. —Тбнbцка

му шиица, ко на пиле. —Тбнbцкобасамце. -

тбнbцко прил дем од тонек, танко, врло танко. —Девојчетбнbцко поe

тбнbчbк, -чка, -чкодем. одтанак, који је приличнотанак, који је јакотанак.

—Предењето ти испадло достатбнbчко. —Девојчето им дојдетбнbчко

па високо. -

тбнbчко прил дем танко, врло танко, упор. тhнbцко. —Kbд узнедареже

сушенице, она и реже достатбнbчко.

тbнкокожеc,-та, -то 1. који је танке коже. —Овај свињабилатbнкокожеста,

нема опбнци да трају ни ич. 2. који је осетљив, преосетљив. —Човек не

требе да етолкотанкокожес и бдма да плане ел да зарове, мора да оћути

и да отрпи. -

тbнкокорес, -та, -то који јетанке коре. —Ел имашсеме одонејтbнкокорес

Те ТИКВе?

тbнкошиес, —та, то који је танке шије. —Детиштето им главурато а

тbнкошиесто. -
|- |-

тbнкошијћа ж она која је танке шије, која је дугог а танког врата. —Пе

леђиа е една сува тbнкошијћа.

таповица ж бот. врста крушке, в. топавица и топовица.

тбпка несвр. 1. гази у месту, таба ногама. —Смрзле ми се нође, па тbлкbм

да ми се загреy. —Ајде да тbлкbмо гувно, да се не заглавују зрна у

пуклотине. 2. тапше. —Не топкbј ти мен по рамо, неч ти тој ништа

помогне. —Кbде приредба, па се заврши, свитбпкbју с дланови.

тврдbчбк, -чка, -чко 1. дем од тврд, који је прилично тврд, који је доста

тврд. —Тврдочбкти лебацав. 2. који је циција, који је прилична циција,

који је тврдица. —Вуле етврдочбк на пару.

тврдочко прил. дем. прилично тврдо, доста тврдо. —Елис тврдочко за

копање.

теал, -а, -о перф. хтео. —Теала сам ја њега, албн не теал мен.

тег прил. тад, тада. —Тег ја узнем мотку, па удри, удри.
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тедено с неко старинско народно коло, употребљавасе и у претњи. —Чеш

да играш тедено, бч, само некти дојде башта. -

тејал,-а,-оперф, хтео. —Обрад не тејалд иде у школу па сbг гура колица

проз варош.

текој прил. тако. —Текбј ти етој било, не никако другако.

тел, -а, -о хтео. —Ја сам тел да учим за ковача, а они ме дали у школу да

учим за учитеља, али ја несбм телда учим.

телбиз м онај који је рђа, покварењак, ајмана. —Варди се од тога телбиза

да не прбјдеш ко ббс по трње.

телескување с батинање. —Ако се не смириш, неч да пројдеш без телес

кување.

телиза несвр. пије, пије дуго и крупним гутљајима, преко мере није

алкохолна пића. —Кbд почне да телиза, не зна колко е доста.

телијанац м фабрички ексер дужине 5 до 7 цм, в. талија и талијанац. —Че

ми требе едно ћило телијанци да заковем тарабе о кbм Симини.

тенчи се несвр. претвара се у вампира (о покојнику). —Како му пројдоше

четерес дана покојни Милош преста да се тенчи.

тепсијче с дем. од тепсија, мала тепсија, тепсијица. —У малбно тепсијче

чу да напраим еченик за вечеру, достаче ни е.

терзилбкм терзијски занат, терзилук. —Чича Севделин билтерзија и

живелод терзилбк. —Дbнбс прошло време на терзилбк.

тестијче сдем. одтестија, малатестија, тестијица. —Децаси имајубдбаш

ка тестијче из које си пију воду.

теретан, -тна, -тно, који је тежак, који је напоран. —Жетва е јако теретна

работа, а косилба још потеретна.

теретно прил. тешко, напорно —теретно ми дојде д идем сваћи дбну

сало, затој идем два пут недељно.

тиквана ж ограничена, глупа женска особа, глупача. —Што те нека

тиквана мож насећира, тој паметан никад не може.

тикветина жауг и пеј. од тиква. — Дојадило ми да свbђидбн вбрим овеј

Тикветине.

тиквиње с зелено лишћетикве набрано за исхрану стоке. —Иди да дадеш

тиквиње на свиње.
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тињав, -а, -о у коме има доста тиње, муља, који је од тиње. —Довлкал ми

камибнџија тињав песађк, ништа не ваља.

тињи несвр. вода наноси тињу, муљ, нарочито за време поплава. —Сваку

пролет Тимоктињи сливакат и сливени се пошушише.

тињосуе несвр. вода наноситињу, муљ нарочито завреме поплава —Cбг

смо ударили насип и вода нема више да ни тињосуе градину.

тињбше несвр. вода наноси тињу, муљ, нарочито за време поплава. —Ако

ceнo вода тињбше, нема стока да га еде.

тио прил тихо, нечујно. —Он кbд добди, добдитио. —Тиоте, деца, не чуe

се телевизор од вас.

тир м простор између редова паприке или прази лука у башти. —КbД

копаш пипер, ти окопај и тирови а не само редови. —Тирови измеџу .

редови требе да су пошироћи и повисоћи, боље се раџа.

тлцање с туцање. —За тлцање пипер ти требу тлцањ и чутара.

тлцне св. туцне, удари. —Пази да не тлцнеш с главу у дувар.

тлче несвр. (поред изнетог значења) бије, туче, батина. —Што тлчеш

детето сваћи дбн?

тоберколоза ж бол. туберкулоза, сушица. —Кbд би знали од какво се

добива тоберколоза, ми би се чували. -

тоберколозан, -зна, -зно који је туберкулозан, сушичав. —Онуј његову

тоберколозну жену по кои све доктури не водили неју излечил.

тобошарин м добошар. —Газда Ђоко, мајстор Ђоко, тобошарине, отвори

ми, смрзо се и гладан сам.

товажетина жауг и пеј. од товага, велика тојага. —Деда Никодија кbд се

наљути и кbд се врљи с онуј његову товажетину, ако би те дованул,

нöђе бити прећинул.

товашчица ж дем, и хип. од товага. —Дај, сине, на бабу товашчицуту, да

се потпира.

тблbцbк, -цка, -цкодем. одтолђи,толицки,толицни. —Пачица му толbцка,

ко сура дудинка. - -

тöлbчbк, -чка, -чко дем. од толђи, толицки, толицни. —Ете толbчка му

главичка, ко песничка.

толкbцbк, -цка, -цкодем. од толђи, толицки, толицни. —У sâдње време

поеде ете толкbцко парченце леб и тој му е све.
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толкbчbк, -чка, -чко дем. од толђи, толицки, толицни. —Па елти мислиш

да с толкbчко малко семе посееш овблку њиву?

толђи, толка, толко зам, толики. —Тблћи си свет прошbл, а ништа неси

научил. —Кbд толђи снег падне, ете тека до куде колена, бвце нема

више да изводиш на раниште, него да и раниш у повату.

топавица ж врста крушке, в. таповица и топовица.

топле с дем, од топ, мали топ, топчић. —Од оружје смо имали пушће и

едно топле.

топовица ж врста крушке, в. таповица и топавица.

топрва прил. тек, сада, тек сада, само што. —Алал ти вера, топpва си

дошбл.

тори несвр. ћубри, ђубри њиву стајским ђубретом. —Јутре има даторимо

њиву у Раину падину.

торинка ж дем. од торина, стајско ђубре. —Нече се ништа роди ако му не

туриш малкоторинку.

торла несвр. говори брзо и неразговетно, меље кад говори. —Ајд, не

тбрлајтам. -

Торлак м становник долине Тимока од Књажевца до Вратаничког тесна

ца. Торлаци себе не зову Торлацима, многи и не знају да се тако зову, то

њих други тако називају, поготову они који живе северније од њих, а

нарочито Власи.

Торлакиња и Тотлаћиња ж жена Торлак. —Торлаћиње прае ситно сири

ње, а не на велије.

торлачћи, -чка, -чко који припада Торлацима, који се односи на Торлаке.

—Ми вревимо торлачћи. —На торлачћи се "сир” каже "сириње“.

—Торлачће жене су млого вредне.

травичка ж дем и хип. од трава. —Травичка само што не никла.

травник м зоол. крпељ, крљеж. —Док овце пасу траву, па њи се навaчају

травници.

тракса ждрводељска машина на ножни погон за ваљкасту обраду дрвета

(главчина за кола, заструга, елемената за степенишне ограде и сл.).

транћа несвр. говори много, блебеће, трућа. —Целдбн транћа, нити

знаешкво вреви, нити знаешкво бче.
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транћало с особа која говори много, блебетало. —Чуди ме само како мож

да трпи оној транћало покре себ.

трапћкм дем, од трап, брдашце са облим врхом. —Сретомо се боштам на

трапбкbт.

тресе несвр. сатире се, уништава се, упропашћује се, ради узалуд. —Само

се трем по овеј брголазине, прикод никакbв немам. —Чувам говеду и

само се трем, рана поскупа него говедата кbд и будем продавал. —Ба

талитбј, немој се треш.

тренћа се несвр. опија се. —Тренћа се скоро сваћи дон.

третовар м тротоар. —Кbд идеш у школу, иди по третовар и чувај се да те

нешто на згази.

тречбр м зб. им. од треска, иверје. —Од онеј делане греде има тречор за

една кола.

тречуљак зб. им. од треска, иверје. —Има се целу зиму греемо на овија

тречуљак.

тречица ж дем, и хип. од треска, трешчица. —Подглави под остал едну

тречицу.

трешти несвр. јако сија, блешти. —Овај сијалица јако трешти, мора да

туримо помалу.

трештије несвр. јако сија, блешти. —Трештије ми слнце у очи. —У варош

целу нбч трештију сијалице, па се види ко у сред дон.

трешчбр м збим. од треска, иверје. — Еј, брегаздо, бч ли ти да продаваш

овија трешчбр?

трешчуљак м зб. им. од треска, иверје. —Трешчуљак се развлкал по целу

авлију.

тржи несвр. тражи. —Тржила сам варбу за влну, ал нема.

тркаља се несвр. претура се, обара се, пада, не може да стоји. —На овуј

влашу мора да енеравно дно затбј се тркаља. —Пијан, затбј се тркаља.

- трклат, -а, -о који је жив, чио, весео, недосед. —Трклато неко детиште.

трколи се свр. претури се, падне, обори се. —Намести добротбј крчаже да

се не тркбли.

трлача ж трлица. —Да наместим трлачу, па да трем грcнице.
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трмчица ж дем и хип. од трмка, мала трмка. —Имам две тpмчице бубе,

немам више.

трнчбкм дем и хип. одтрн, мали трн (и жбун и бодља). —Ишло дете босо

па се уболо на трнчбк. —Узни трнчбк па затрни онуј прблуку.

трбви се несвр. губи се, нестаје. —Оној малбно куче се често трбви.

—Трбвили се слика на ваш телевизор?

троношчицаждем и хип. одтроношка, малатроношка. —Дајтујтронош

чицу да седнем, да се одмбрим.

тропало с особа која много прича, блебетало, брбљивац. —Онати е право

трбпало, кbд почне да трбпа, нуме да се мане. -

тртрче несвр. (поред изнетог значења) ради мотор уз свој карактеристи

чан звук. —Доклече да тртрче оној тртркало?

трулеe несвр. трули, распада се. —Таму Бајчину трулеу дрвја, а ми се овде

мрзнемо без огањ.

трулежакм оно што је труло, трулеж. —На све стране трулежак.

труњав,-а,-о 1. који се труни, који серони. —Лебсе осушилисталтруњав.

2. који је посут труњем. —Тој млеко јако труњаво мора се пажљиво

процеди.

трупмпањ, балван. — ГаздаЋбка и мајсторВилип целдбн колају трупови

на резницу у Мали Извор.

трупењас, -та, -то који је дебео, заобљен, налик на труп, упор. трупељас.

—Дика етрупењас човек, има га сто ћила.

трусан,-а,-о који је бран трешењем. —Таје слива више пут трусана ијош

јима сливе у њу. —Крушће несу трусане, него све довануте с руку.

трчечћи прил. трчећи. —Узни овој и трчечћи га однеси на ујћу.

туберколбза ж бол. туберкулоза, сушица. —Од туберколозу одавна не

имало лек.

туберколозан, -зна, -зно који је туберкулозан, сушичав. —У туј вамилију

скоро сви туберколозни.

тување с тумарање, претраживање. —Њбјно тување е за причу, од њу се

ништа не скутуе.

тудека прил. ту, туда. —Тудека су прошли онија двоица.
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тудекај прил. ту, туда. —Тудекај негде требе да е меџата, ал куј ти га ббш

знае кbд комшија стално помешта меџницити.

тукање спујдање паса. —Жико, не играј се стукање, ел кучичи истин мож

некуга да изду.

тулбес, -та, -то који је испупчен, који као да се је поднадигао. —Етам бош

где то е тулбестото, тује његова њива.

тулби несвр. 1. вадиунутрашњу садржину из неког крупног плода. —Узе

датулбимтиквезбогњиносеме. 2. проваљујенекиомотда изњега изађе

садржина. —Тека наслагани плни џакови сbс пшеницу, а бн пројде с

нöж и зајнат и тулби да се жито расипе. 3. надиже, клобучи. — Ја му

убаво напраим шопур на шашир, а бн га ака с песницу изнутра и тека

га тулби, ел вели воли да носи тулбес шашир.

тулбисенесвр. 1. само се одсебе проваљујеи испадаму садржина. —Онија

дбљњи џакови од тежину која и притиска почели се тулбе и жито из

њи да се кужља. 2. надиже се, надима се, прави тулбе, прави клобук,

бубри. —Онде се почелатулбиземља,мбрадасу сеоздoлнавлклимиши

и напраили гњездало. -

тулејчица ж 1. дем. од тулејђа, мала тулејђа. —Мора да најдем неку

тулејчицу да си у њу носим брус док косим. 2. врч за вино. —Дbнбс ми

доста една тулејчица вино.

тумбакм желудац, шкембе. —Да оперемо само тумбак и црева па смо с тој

готови.

тумби несвр. види тулби. —Де ти малко тумби овеј тикве.

тумби се несвр. види тулби се. —Џакови мора да су појаћи, да се не би

тумбили. —Цркнуто куче почело се тумби.

тупка несвр. лупка, лагано удара. —Ништа ти не помага што га тупкаш по

грбину. —Тупка с нбђе од зиму.

турање с остављање, метање. —Кbд дојде време за турање туршију, да ме

бкнеш да ти кажем како се тој работи.

турне свp. стави мало, стави на брзину. —Турне ми мати јутром нешто у

торбу за едење и испрати ме с овце. —Oч дати турнем још малко?

турне се свp. стави се некоме, попне се. —Ако се бн турне некоме на шију,

тешко си га на тога. -
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Турско с Турска. —Чу те протерам у Турско. —Ишли смо у Турско у

трговину.

Турчазм муслиман у смислу народности, босански муслиман. —У фаб

pику леда"Код шестопола” у Београдрадели смо миДољњокаменича

ње и нећиТурчази из Босну, едbн се, знам, зовал Назив, а за друђити се

више не сечам.

тутњавина ж тутњава. —Целу нбч иде нека тутњавина по њину собу. Да

л се бију, да л се играју, куј чети га знае.

тутоњ м 1. тутањ, тутњава, грмљавина. —Чуе се тутоњ од Кадибогаз. 2.

бежање, бекство. —Кbд ни појурише, ми ватимо тутоњ.

тутуњача ж дуванкеса направљена од осушене свињске бешике. —Моaе

тутуњача прецве плна сbс тутун.

туџи, -џа, -џб туђи, туђинци. —Стуџи немојда имаш млого послу. —Нећи

пут ббље прбјдеш сbстуџи него сbc своји.

туџи несвр. отуђује, туђи. —Она си е пасторцити туџила од башту, док и

на крај не раскарала.

туџи се несвр. туђи се, отуђује се, постаје туђ. —Од како се оној нешто

малко замеримо, бн поче да се туџи и слабо добди код нас.

туџинбц м туђинац, странац. —На своју децу че да остаи имањето, нече

ваљда на туџинца.

Ћ

ћевка несвр. лаје испрекиданим гласом, кевће. —Мали Рашко само ћевка,

учи се да лáе. |-

ћевкори несвр. лаје лено, кевће. —Наша цица целдбн ћевкори горе по

алогу.

ћеркана ж дем, и хип. од ћерка (најчешће у прекорном смислу). — Еј, ти

моја, ћеркано, не иде тој тека, сваку вечер с друђега момка.

ћеркосава ж ауг и хип. од ћерка. —Где си била мори, ћеркосаво?

ћесица ж дем. од ћеса, кесица. —Деда Симибн купил ћесицу бонбоне за

децу.

ћећери несвр. гледа нетремице из неког прикрајка. —Ћећери ко миш из

трице.
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ћецм 1. играч на крају кола, последњи играч у колу. —Цветко елче даводи

полбмку, ел чеда игра на ћеца, главно е да е на леву стран. 2. најјача

карта у игри, кец. —Ббш ми дојдеш ко ћец на еданаес. 3. један покрету

полном чину.

ћеца несвр. врши покрете напред-назад у полном чину, обавља полни

чин. —Sbну прељћа, падоше панталоне и бн поче да ћеца.

ћеца се несвр. обавља полни чин. —Она бче да се ћеца.

ћецање с обављање полног чина. —Не можда живи без ћецање.

ћиáмет м невреме, непогода, снежна мећава, кијамет. —Куде ч по овија

ћиáмет? Остани да преспиш код нас.

ћивлаж кифла. —Дала ми оцутра мати стопаре за ћивлу.

ћикоти се несвр. кикоће се, смеје се. —Кbд девојhе виделе едну бабу

пијану, оне почеле да се ћикоте.

ћилаш м онај који је тежак око једног килограма. —Syнsул се вали како

вача кленови, све ћилаши.

ћилце с дем и хип. од ћило. —Дbнбс ми доста ћилце вино и една чаша

рећиица.

ћимне свр. (поред изнетог значења) 1. покоси, покоси неколико откоса.

—Д им даћимнем неколко бткоса детелину, док се не стовнило. —Јучер

ћимну онуј обложину под Курјаково бучје. 2. обави полни чин (мушка

рац). —Од кбд се спремам да ћимнем онуј црнку.

ћипне свр. 1. провpи, ври неко време. —Млекото нека ћипне и бдма га

стурај. —Нека ћипненећи минут, нечему ништа шкоди. 2. лине, груне,

пође од једном, удари (о сузама). —Држа се, држа, ал кbд виде како га

воде врзанога, оно е само ћипнуше слзе.

ћиришм греда тавањача. Ћириши су у ствари хоризонтално и паралелно

постављене греде, на растојању од 60 до 80 цм, с једног на други суп

ротнизидграђевине и чинеоснову таванице. Кадсе између њихуметну

шиндре или одоздо прикује трска и омалтерише, таваница је готова.

ћисали дни м фиг. пеј. празници, нерадни дани. —Овеј дрее причувуем

само за ћисали дни.

ћисне се несвр. стоји у води да би омекшао или да би се лакше опрао.

—Опбнци нек се ћисну допуштање бвце, после и обувај. —Прање прво

требе да се ћисне, па после да се пере. *
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ћицеља ж кецеља, прегача. —По тимочкава села се носе широће ћицеље,

од црн сатин.

ћицељћа ж дем, и хип. од ћицеља, кецељица. —Само да сашием ћицељћу

за лутку, па чу после дају премењуем.

ћичкоч моно штоје ретко, штосе можепрскањем наносити,чиме се може

ћицкати (б), блатиште. —За ручбк напраил некbв ћичкоч, а вели да се

тојуварош зове ајмокац. —Прозонијаћичкочу Големо блато ипосушу

се тешко пробди.

ћичма ж кичма. —Падал се од слбу па се убилу ћичму.

ћишкалица ж мотка, врљика. —И ти тој продаваш ко дрва, а оно само

ћишкалице.

ћöк м канија за косачки бруса, упор. чок, кутлица. —Васа, клонфер ми

напраил ћбк за брус.

ћóпанесвр. (поредпознатогзначења) пада сависине нештомекоилипада

у нешто меко или течно, при чему се чује звук“ћоп“. —Кbд дуне ветар,

зрели дудови само ћопају позам. —Док се цеди сириње, сирутка ћбпа у

чеббр.

ћопекм онај који је ћопав, који храмље. —Мачек да те јурнем ћопеку ни

један, да ти ћопеку.

ћóпне свр. 1. падне са висине нешто меко или падне у нешто меко или

течно, при чему се чује звук "ћоп”. —Нема, нема па ћбпне по нека

крушка. 2. зграби, шћапи, украде на очиглед. —Ћбпну ми од тезгу две

јаблђе док да трепнеш. -

ћоравéе несвр. ћорави, слепи, губи вид. —Деда Најден почел јако да

ћоравее, кујдбн по не види.

ћулум м матрак, ђаво. —Куити е ћулум?

ћуне свр. (поред изнетог значења) лагано дуне, пирне (о ветру). —Толка

ежега, а ветрbк нема да ћуне ни од едну стран.

ћунти несвр. куња, болује. —Ћyнтало е, ћунтало мачето едно два-три

дана, па се после блраи. —Кbд штроe свињу, она ћунти неко време па

после живне.

ћућоре несвр. тихо разговарају, чаврљају. —Ми деца кbд легнемо да

спимо, покриемо се по главу, па си неко време ћућоримо под чрђе.

ћушм ћоше, угао. —Миланова пекарница е била ббш на ћушат.
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ћушенце с дем, и хип. од ћуше, угао. —Остало ми едно ћушенце недобра

но, мбра јутре д им да га прекопам.

У

уајмани се свр. постанеајмана, нерадники битанга. —Од како е бил болан

бн се уајмани.

уáљен,-а,-оиуален,-а,-о који јеразмажен. —Уаљенадеца слабо учечколу.

уáпан, -a, -o 1. уједен, угрижен. —Уапан за дупе. 2. тесно направљен, на

неким местима прилично сужен (о одећи). —Панталоне му дојду уапа

не у подупину.

уáчка свр. испрља, испрља блатом или нечим житким. —Како си само

могблда оволко уáчкаш овуј кошуљу.

уáчка се свр. испрља се, испрља се блатом или нечим житким. —Уачкал

се ко свиња и куј чесбгда га опере.

убаво прил. лепо. —Убаво му навезене и ошвице и таслице.

убовшбк, -шка, -шко који је прилично леп, лепушкаст. —Убbвшко им

детенцето.

ублажи се свр. (поред наведеног значења) умасти се, замасти се. —Уб

лажил сам си руће и дрее док сам варил маз.

уванут, -а, -о који је ухваћен. —Павле пак уванут у краџу.

уварди свр. одбрани, сачува. —Не можгати увардиш, ако е оно намислело

да си отhине главу. —Вардил га боћи, али га не увардил.

уварди се свр. одбрани се, сачува се, спаси се. —Од судбину се не мож

увардиш.

уватен, -а, -о који је ухваћен. —Ја сам чул да е уватен ајдук Бабеић.

увати свр. ухвати. —Паканица Изабела уватила зајка.

уведе свр. провуче конце основе кроз нити или кроз брдо. —Увела сам

чрђе у шес, а постав у бcoм.

увери свр. овери, стави печат и потпис на неки документ. —Дbнбс да

уверим здравствену књижицу, а јутре д им да тражим болување.

увијал.ћа ж мала марама за везивање косе која се забрађује испод мараме

и која у ствари држи мараму да не клизи са главе.

увитли свp. спопадне, запуца, навали, врши свакодневни вербални при
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тисак да би нешто остварио. —Увитлили ме и син и снаа, да им купим

ауто, ел никако.

увлече свр. увуче. —Пробам да увлечем учкур у гаче без иглу, ал нече.

увлече се свр. увуче се, уђе. —Затвори врата на кочину, да се не увлечетвор

код кокошће.

увбди несвр. основу ткања, по одређеном реду, провлачи кроз нити или

кроз брдо. —Јутрече да дојде Богдана да ми помогне да увбдимо ткање.

уврцкасе свр. узбуди се и почнежурно пословати по кући идући тамо-амо,

узврпољи се, узврти се. —Кbд чу да че да дојду да е прбсе ћерку, ма

терјата се уврцка, уврцка и поче да грбма сbcшерпе и сbслонципо ижу.

угалати се свр. унереди се, онереди се. —Не могблда трпи, а не имал где,

па се угалатил у панталоне.

угар м 1. њива која је летос била под кукурузом а још није поорана за

пшеницу. —Дbнбстерај бвце по угари, там има крупна трава, а најде се

и по нећи коренчбк и по неко тиквенче. 2. њива која је летос била под

пшеницом па одмах после жетве поорана. —Иде срчено како жељћа

преко угар.

угарење с орање стрњике непосредно после жетве. —Cбге ббш добро за

угарење, ћиша падла и нече да буде тврдо.

угари несвр. оре њиву под стрњиком припремајући је на тај начин за

садњу кукуруза идуће године.
-

угаџа несвр. угађа, настоји да угоди. —Колко она на њег угаџа, па па не

ваља, како ли би било да е нека друга која си само за себ гледа.

угашљиви свр. полије или испрља гасом (петролејом). —Док сипуеш гас

у ланпу да пазиш да си не угашљивиш руће. —Нећи угашљивил бунар

на Миленка.

угашљиви се свр. полије се или се испрља гасом (петролејом). —Угаш

љивила ми се трбаљћа, ел се у њу расипала влаша с гас, а после ми се

угашљивил и лебу туј трбаљћу.

угмирсан, -а, -о који је испрљан блатом или наквашен росом док је ишао

преко блата или преко росе. —Дојде угмирсан дб гушу.

угњезди се свр. (поред познатих значења) запосли се у неком предузећу

или установи и ту остане дуго не излажући се претераним напорима.

—Бöшко се угњездилу ”Леду” и туј чеда дочека пенsију.

188



Речник Тимочког говора 567

угoдeн, -а, -о направљен баш како треба, направљен по мери. —Варивбво

ти угодено на с6л. —Добро ти угодене панталоне.

угојбше се свр. ауг. и пеј. одугоји се. —Даница се угојосала ко свиња.

уготвен,-а,-о који је зготовљен, скуван. —Елуготвен ручбк?

угурсузин м угурсуз, баксуз. —Угурcузинатога само да дованем, нође чу

му претрбшим, па се нече више мбта окол моји плотови.

удавен, -a, -o 1. који је удављен, утопљен. —Утија вир су за време рата

удавена три човека. 2. који је задављен, загушен. —Оне удавен с руће и

преклан сbcзуби. 3. кога је ујео пасили нека дивља животиња. —Удавен

за бутину и за дупе, на две мести.

удави свр. (поред познатих значења) угазиобувеномногому воду. —Пре

одéечи преко онија камење, удави си леву ногу у поток.

удави се свр. (поред познатих значења) угази обувеном ногом у воду.

—Томбнда прејдем на онуј стран, ја стану на едbн вузав камен ималко

се удави.

удавичћи, -чка, -чко који припада удовици, који је у вези са удовицом.

—Удавичћи живот не лак.

удавоше свр. ауг. 1. удави, утопи. —Нембј се купеш по Тимок сbс свакакви

мангупи,дате нећи неудавоше. 2. задави, загуши. —Налегал гас колена

па га удавосал. 3. уједе, угризе (о псу или дивљој животињи). —Уда

восало га Ланџино куче за прасенце.

удавбше се свр. ауг, удави се, утопи се. —Не купи се по тија длибоћи

вирови да се не удавбшеш.

удбне свр. удахне. —"Удbни, издbни, удони, издbни“ тека ми думаше

доктурат дор ме преглеџува.

удичка ж дем, и хип. од удица, удичица. —За скобаљи удичка требе да е

мбнечка.

удрбпа свр. испрља нечим житким, блатом и сл. —Како те не жал да

удрбпаш овблко коњавога и да га остаиш неосењанога?

удрбпа се свр. испрља се нечим житким, блатом и сл. —Па ел не гледаш

где идеш, него мбра да се удропаш до гушу?

уедно прил. 1. у једном комаду, уцело. —Дај ми сто банће, ал уeдно. 2. у

исто време. —Кbд веч идеш у Паланку с кола, повези уeдно и мен.
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уечи се свp. слију се многи гласови у један јек. —Кbд есени беремо грбзје,

оно се падината уeни од берачи.

узбБжга се свр. ужурба се, узнемири се. —Кbд чуше да иду госје, они се

узбржгаше.

уздбне свр. 1, уздахне. —Малко, малко па уздбне, она си знае зашто. 2.

удахне. —Не могда уздбнем душу, толко сам се убилу грбину.

уздbњуе несвр. уздише, уздахне с времена на време. —За кво уздbњуеш

толко длбоко?

уздлг -а, -о који је дужи него што треба, који је прилично дуг. —Ес да ми

е бошчава малко уздлга, ал не веља ни кbде јако кратка.

уздлго прил. уздуж, по дужини. —Све бије волатога уздлго. —Дрво се

цепи уздлго, а не попреко.

узем прил. у земљу, у земљи. — Уземчу те накарам, проклетниче црни.

—Потавнел ко да е седел узем.

уздлжно прил. уздуж, по дужини. —Греде да постаиш попреко а не

уздлжно, елче овак боље да носе.

узима несвр. једе. —Узимали ти нешто одбцутра, ел неси? Ако неси седај

да едемо.

узјази свр. преградом заустави водени ток и почне да подиже ниво воде

тако да се чини да вода креће узводно. —Напраимо нов јаз и узјазимо

воду чбк до Манастир.

узјази се свр. заустави се вода изнад бране и крене да расте узводно. —У

Ђердапско езеро севода узјазила до Београд, па и понагоре. Тека прича

ју.

узлати несвр. узлеће, полеће. —Кbд че штpк да узлати, бн се прво зајури

пöзам патбгузлети. —Ероплање едноман слате и узлате.

узлати се несвр. насрће на тучу иако је слабији. —Нембј се узлатиш, ел

ако те само едbн пут млатнем, че сабереш прашину позам.

узлита несвр. узлеће, полеће. —Онија белијан ероплан узлита свако јутро

у бcoм сати.

узлита се несвр. насрће на тучу иако је слабији. —Не узлитај се, лакси ти.

узмал, -а, -о који је прилично мали. —Узмало прасенце, ал еде све кво му

туриш.
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узне свр. поједе. —Чуда узнем малко квб има, колко да несбмнаштесрце.

узневести се сврзбуни се, ушепртља се, застиди се. —Кbд га затекоше код

њу, бн се узневести и не умеја ништа да каже.

ysидан, -а, -о који је узидан. —У Ћеле кулу, кажу, да су узидане само

српсhе главе.

ysуи се свp. свеколико зујање слије се у један глас. —Више ми се уsујало

у уши од овија ероплани.

уканесвр. 1. нагло испуштаваздух крозполуотворенаустарадизагревања

или влажења. — Ука у шаће да се загреy. —Ука у наочари да и обрише.

2. прави хукове (сова). — Ука нека бујаина онаму Орешак.

укачка свр. упрља блатом или нечим житким. —Како мож толко да укач

каштеј панталоне, што и не зазвијеш кbд идеш преко блато?

укачка се свр. упрља се блатом или нечим житким. —Укачкало се дете у

блато, само му се бчи виде.

укашка свр. упрља блатом или нечим житким, упор. укачка. —Да л мож

пöвише да укашкаш черапе од овој колко си и укашкал?

уквасаж маја за кисело млеко. —Требе да ћиселим млеко а нестала ми

укваса, мбрад им код Персу да потражим малко.

укљока свр. усере ретким изметом (кокошка или птица). —Кокошће све

укљокале канате на кола, сbг мора и перем. -

укљбка се свр. посере се ретко (живина или птица). —Укљокала се кокош

ка на праг.

укљокодисуе учес. ауг, усере ретким изметом (живина или птица). —Ед

номbн укљокодисују кокошће оној ћилимче пред врата.

укљокодисуе се учес. ауг, усере се ретко. —Још не иде у школу, још ce

укљокодисуе у гаче.

укљокодише свр. ауг. усере ретким изметом (живина или птица). —Ако

седиш пода дрво, пази да те не укљокодише неко тиче.

укљокодише се свр. ауг, усере се ретким изметом. —Често му се дешава

да се укљокодише.

укмети се свp. седне као кмет, седне и укрути се као кмет. —Да ти њу

видиш кbд се укмети у чезе!

укне свр. 1. хукне одумора —кbд се изврза из дрва, она укну издлбин. 2.
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хукне да загреје, да навлажи. —Час, час па укне у шаће. 3. направи хук

(сова). —У средноч бујаина укну три пут.

укрљак м крњи зуб. —У уста нема зуби, тиће само по нећи укрљак.

укута свр. сакрија, добро сакрије, завуче и сакрије. —Бöже, мили не мог да

укутам да сам трудна. —Пробал да укута да е излазил нбчу, али га

видели.

укута се сакрије се, забашури се. —Тбј се не мож укута, тој се види. —Он

мислел да е могло да се укута тој квбе радел под Немци, али не могло.

укутуе несвр. сакрива, таји. —Ја кво работим, ја не укутуем.

укутуе се несвр. сакрива се. —Курвbрлбк се не укутуе, бн увек излезне на

видало.

улева се несвр. 1. пререва се терет с једне стране на другу. —Плна кола

cbc ceнo се само улевају, а ја само чекам када че се изврну. 2. увија се у

ходу, крши се у ходу, увија задњицом у ходу. —Збpка се само улева док

носи воду на кобилку.

ули несвр. хули. —Не ули на Бога.

улида свр. посере неког или нешто ретким изметом. —Еданпут кbд је

нећи камион прокарувал стоку, улида ни озгоредbн вбл.

улида се свр. (поред изнетог значења) полије се јелом док једе. —Пази да

си не улидаш бшвице дор кусаш млеко.

улуверка ж зоол. ћук, ћувало, буљина.

улувица ж зоол. ћук, ћувало, буљина.

улупчич м дем, и хип. од улупак, онај који је дебељушкаст. —Детенце ко

улупчич.

уљепак мумазана и прљава крпа, замазана и одбачена одећа. —Обриши си

ципиле стија там уљепак.

уљепчич м дем, од уљепак, мала умазана крпа. —Најдинећи уљепчич па

придржкотблbт од туј стран.

уљие свр. 1. полије, полије по одећи. —Што не пазиш него си уљил

панталбнете сbc чорбу? 2. залије башту са много воде тако да се вода и

после залевања дуго задржи а да не штукне. —Градину не само да

пољиеш, него добро да ју уљиеш, да ју не пољевамо ббредну недељу.

3. улијеуглаву, утуви. —Надете одмбнечкотребедауљиечовеку памет,

да без работу не можда се опстане.
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уљие се свр. 1. полије се, улије се. —Зbр не мбжда едеш, а да се неуљиеш?

2. улије се у главу, утуви се. —Тбј му се уљило у памет док је још бил

дете и тека си му остало.

умачка свр. упрља неком житком масом, блатом, упор. умашка. —Пази да

не умачкаш белете панталоне у неко блато.

умачкан, -а, -о умазан нечим житким, умазан блатом. —Дојде из чколу

умачкан ко прасе.

умашка свр. упрља неком житком масом, блатом. —Нано, бата бче да ме

умашка.

умашка се свр. упрља се, умаже се нечим житким, блатом. —Рече да се

умашкал док су играли фузман.

умашкан, -а, -о који је упрљан, умазан, замазан. —Лете су сва деца умаш

кана с дудови.

умиљача ж умиљато женско дете, девојчица, девојка, па чак и жена.

—Дедина, умиљачо, ела да ти деда нешто даде.

умршотина ж оно што је умршено, замршено. —Ел можда се распраи тај

умршбтина, ел да се пресече.

унаsад прил. уназад. —Кренула кућа уназад и нема спас.

уназади свр. уназади. —Лоша жена мож човека гоџа да унаsади.

уназади се свр. уназади се. —Куи почне да јури по жене, па још почне да

продава искућу такво-онакво, тија се унаsадил за цел век.

унаsаџуе несвр. уназађује. —Нечу ја да дозволим да ти, битанго една,

унаsаџуеш и мени децу, ел чу те манем, ел чути зачукам ексер у главу,

дор спиш.

уназаџуе се несвр. уназађује се. —Што се уназаџуеш, што се не манеш од

пијењето и од картете?

унесрејђен, -а, -о који је унесрећен. —Унесрејђен за цел век.

унесрејђи свр. унесрећи. —Унесрејђил целу вамилију, оженил се с нај

голему курву.
-

унесрејђи се свр. унесрећи се. —Што се човек може сам унесрејђи, никyj

га толко не мож унесрејђи.

унућиња жунука. —ми смо с њbјногдеду брајћа од чичеви и она митбг

дојде унућиња.
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упален, -а, -о који је упаљен, који је спаљен. —У ратав биле упалене и

бпштина и пошта.

уработен, -а, -о урађен, завршен. —Уработено елис како требе. —Ел

уработено све што сам оцутра наредил”

уработи се свр. уради се, заврши се. —Кbд се све уработи, тбгможд идемо

дом. —Тој се не можуработи за едbндбн.

урабочуенесвр. остварује, завршава посао. —Штонећиработидвадена бн

урабочуе за дан.

урабочуе се несвр. завршава се, доводи се до краја. —Сељачка се работа

никад не урабочуе.

урањен,-а,-окоји је ухрањен, угојен. —Белијанвепбрдобро урањен, прво

че њег да кољемо.

урба свр. угризе, уједе. —Милана урбало куче.

урие свр-зарије, закопа. —Урила баба дуње у пшеницу, за назиму.

урине се свр. 1. сурва се (земља). —Уринула се земља и затрпала пут. 2.

улегне се, утоне (земља). —Уринула се земља и остала голема вртача.

урева се несвр. сурвава се, клизи. —Туј се урева земља, туј се не мож прае

ни куће ни пут.

ус предл. уз —Успут иде убава девојha. —Деда целдбн седи ускубе.

усекне свр. (поред изнетог значења) 1. прстима угаси пламен свеће.

—Усекни свечуту, доста е горела. 2. прекори некога, прекине некога у

говору, насамари некога. —Море, реко, мбра те усекнем, неч ти више да

млатиш квб ти падне на памет, а ми да те слушамо ко будале.

усица несвр. усеца урезује. —Усицају пут у оној брдо. —Усица вpгуљће

на лескову товагу.

усица се несвр. 1. усеца се, урезује се. —Тимбк се све више усица у леву

стран. 2. брише нос са два прста, шмрчући. —Кbд се усицаш, обрни се

малко на страну, немој право пред љуђе.

услуша свр. с лакоћом уради. —Толкб ме убаво услушала твоја круњача,

имају потражим па кbд ми затребе.

услуша се свр. обави посао. —Дадеш му ко на човека да се услуша, а бн

после не врча.

ускbдbн, -дна, -дно који нема довољно онога што му је потребно, који је

у оскудици. —Тија љуђе су прецве ускbдни и за леб и за с леб.
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ускbдно прил. оскудно. —Нараним стоку, али ускbдно, делим га да има и

за дbнбс и за јутре.

ускуди свр. оскуди, прође с мањим него што треба, отрпи без нечега. —Ја

чу га ускудим, алчу га на дете дадем. —Ускуди дbнбс, ускудијутре и

тека цел век проведеш у ускудицу, ни се наел, ни се напил, ни се убаво

навлкал.

ускудицаж оскудица, немаштина. —Макве ципилетражиш у овујускуди

цу, ел не видиш да че за лебда изгаснемо.

ускуpчи се свр. усправи се, успротиви се. —Кво ти би та се ускуpчи на

референтанога.

ускуџеванесвр. оскудева. —Моја су деца, док су у школу ишла, ускуџевала

и за дреју и за плавез и за још коe друго.

ускуџевање с оскудевање. —Ускyџевање ни познато, та ми у њег живимо.

усрејђи свр. усрећи, учини срећним. —Едино тојако те не усpejћи, друго

нече. -

усрејђи се свр, усрећи се, постане срећан. —О, млого си се усpejћил сbc

Живану, млого, па нема где.

уставbн, —вна, —вно који је приличнотамне боје. —Дреатати дојде малко

уставна, а могла е да буде малко по отворена.

устаља несвр. уставља, зауставља. —Димитрија пред сваку кавану устаља

коња.

устаља се несвр. зауставља се. —Кbд појдеш у чколу немој се успут нигде

устаљаш, него право там.

устаљање сзаустављање, устављање. —Квбетој толко устаљање, какво бче

овија љуђе од нас?

устиска свр отрпи да не прдне или се не усере или не упиша у гаће. —Ел

неси могbл да га устискаш, него прде пред онолђи свет, та избрука и

себи нас. —Едва га устиска да се не усерем.

устребе свр. затреба, потреба. —Устребал ми беше казан за маз и никyj,

бре, да ти даде.

устрза несвр. (поред изнетог значења) 1. дубоко увлачи ваздух, дубоко

удише. — Ајде,áјде, устрзај ваздук, устрзај ваздук, чети буде полако. 2.

подиже неки део одеће на себи да би га наместио како треба. —Томбнја

поче да устрзам панталоне, оно приокаше нећи љуђе, ја беж. —Девојче

си устрза черапу. -
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устрза се несвр. устеже се, устручава се. —И код га каниш нече да узне,

толко се устрза, а камоли сам да узне.

утбл, -а, -о који је утонуо, урастао, огрезао. —Утбл ко говно у коприве.

утbњуе несвр. тоне, потоњује. —Станул у живо блато и гледам га како

утbњуе, да не беоше туј неће врбе да се за њи увати, теше се човекудави.

утбне свр. утоне, огрезне. —Утbнулу пијење.

утапка свр. угази, утаба ногама. —Елсте утапкали гувно? —Како стојали,

тека снег утапкали.

утиви свр. навали, запуца да оствари неку намеру. —Утивилд иде донбс

у Паланку, ел никако.

ућида свр. покапље, испрска из непажње или нехотице. —Драгомир кbд

кречи све ућида: и брмани, и шифуњери, и патос.

ућида се свр. покапље се, испрска се. —Кbдеде, мбра се ућида, па како год

бч, све му чорба остане на кошуљу и на панталоне.

ућицка сврупpска, испрска. —Пази да си не ућицкаш нбве панталбне.

ућицка се свр. упрска се, испрска се. —Што си се толко ућицкал, што неси

водил рачун док си кусал?

ућицкан, -а, -о који је упрскан, испрскан. —Нећи Моша, из овај дољњава

села, ишбл у школу с ућицкане панталбне, по тој га и донбс пантим.

уфинда се свр. усере се ретко. —Не могбл да отрпи, него се уфиндал.

уцагричи се свр. усели се жижаку обранезрнасте плодове (пасуљ, грашак,

боб и сл.). —Грашак ретко можда прбјде да се не уцагричи.

уцело прил. изједна, у једном комаду. —Даде ми сто банће уцело, а ја

немам да му врнем кусур.

уцени свр. погоди некога да буде слуга. —Уценили смо Кренчу из

Сврљишку Топлу да ни летос чува бвце. —Милан си уценил дете од

десет годин, да буде слуга код Деригусће.

уцењен, -а, -о који је погођен да буде слуга, који је постао слуга. —Туј

годин бео уцењен у Трговиште да чувам бвце и краве.

уцрвјбсан, -а, -о који се је уцрвљао. —Најдомо едну уцрвјбсану бвчу кожу.

уцрвјоше се свр. 1. уцрвља се. —Ако месо напљуе зеленица, бдма се

уцрвјбше. —Сириње се уцрвјосало затој што не премивано кbд требе.

2. постане нестрпљив. —Уцрвјосала сам се док сам те чекала.
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учи несвр. хучи, бруји. —Зашто овај аута оволко учу, ел не мож потио да

работе?

учини свр. обоји, офарба (углавном опређи). —Учиниласам преџу зачрђе

у црвенб и у црнб. —Црнб сам учинила у ореову кору.

учини се свр. обоји се, офарба се (углавном о пређи). —Не ми се добрб

преџа учинила у црвенб.

учињен, -а, -о који је обојен, који је офарбан. —Учињену преџу требе да

држиш едно време надвбр, да изветрае од онеј варбе и ћиселине.

учули свр. подигнеуши (животиња). —Цукаучули ушичим осети нешто.

ушиљи се свр. 1. узли се, осорно се стане односити према околини. — Ја

не знам квб каза, а она кbд се ушиљи у мени поче да сикче ко змија. 2.

захлади изненада, чврсто захлади. —Ушиљило се времиштево, не мож

се надвор опстане.

ушићери се свр. ушећери се. —Ушићеpило ми се слатко од црешње, а и

мед ми се ушићерил што смо купили од Перу.

уштиван, -вна, -вно који је учтив, који је лепо васпитан. —Уштивно им

детенцето, дако е расло без матер.

уштивно прил. на учтив начин. —Кbд нешто искаш, искајуштивно.

уштопpчи свр. подигне, удрви, усправи. —Да ми е да знам што си ушто

прчил нос?

уштопpчи се свр. удрви се, укрути се, направи се важан. —Куи си се мој

уштопpчил?

уштoпрчен, -а, -о који је укрућен, који је усправљен. —Кbд смо се

спуштали сbс санће низ брег, умалко да налетимо на едbн уштопpчен

чепар.

Ф

фата ж чешљани памук, вата. — Навијем фату на дрвце па си чбкчем уво.

фебровар м други месец у години, фебруар. —Мачће почну да се јуре у

фебровар месец.

фузман м фудбалска лопта, фудбал. — Дечијана штурну и целдбн и нема,

а кbд и питаш куде су били, велу да су били на фузман.
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Ц

цагричи се несвр. добија жижак зрнасто плодовље (пасуљ, грашак, боб,

пшеница и сл.). —Ел се цагрићи код теб грашак?

царство с фигура и поље у дечјој игри школице. Код извођења фигуре

царства играч стане испредшколице, леђима окренут њој и преко главе

баца циглицу у школицу с циљем да погодиједно одиграчких поља, по

могућству оно које ће највише отежавати игру саиграча, јер они у њега,

у то царство, не смеју да улазе, него га морају прескакати и тиме се

излагати ризику да погреше и добију казнене поене.

цвејћенце с дем, и хип. од цвејће. —Набери малко цвејћенце за Гордану.

цвеклиње с листови репе који се беру за сточну исхрану. —Истерал сам

една колица цвеклиње из градину.

цвекло с бот, репа, сточна репа Вrassica rapa.

цвели се несвр. жалости се, преосетљив је и спреман увек да заплаче ако

мунешто нијеповољи, за најмању ситницу се заплаче. —Жикаселбсно

цвели.

цвећице с дем, и хип. од цвеће. —Носим му цвећице на грббишта.

цеванкажанат. цеваницаtibia. —Болуме цеванће и не мог млого да стоим.

—Тоза ишбл у бању да лечи цеванће.

цеварна жанат. цеваницаtibia. —Падал на леди строшилси леву цеварну.

церовача жбот, дињадебеле, испуцале коре. —Диња цербвачае млого сува

и човек се с њу дави док ју еде, затој ју ја не волим.

циглица ж комадић цигле, обично ћерамиде, која служи као плочица у

дечјој игри школице. Некад сва деца играју једном циглицом, а некад

свако дете има своју циглицу, која њему највише одговара и која му

највише среће доноси.

црвенчбк, -шка, -шко прилично црвен, црвењаст. —Црвенчбк у лице од

пијење. —Милена навлкла црвеншку дреју.

црвеншбк,-шка, -шко који је прилично црвен, црвенкаст. —Црвеншбк му

нбс од зиму.

црвије се несвр. црвени се. —Црвије се крбв од њину кућу. — Црвију се

булђе у зелену траву.

црвјбше се свр. уцрвља се. —Овбј се сириње црвјоcáло.
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црепбкм дем од цреп. —Вечером да нагрeеш црепбк пада га туриш там

где те боли, има те мане.

црепњарсђи,-ска, -ско којије у вези са црепњом, којисе односи на црепњу.

—Дbнбс ми малко едbн црепњарсhи леб.

црепуљакмзб. им. одцреп, крхотине од црепа. —Попокривање кућу остал

грдан црепуљак.

црепурак м зб. им. од цреп, крхотине од црепа. —Требе едbн дбн да

натоварим овија црепурак и да га извезем у Тимок.

црешњар м 1. пиле које се изведе у доба кад зри трешња. —Овија пиличи

црешњари најсилом буџују, есенчичи су најбољи. 2. дечак који иде да

краде трешње. —Обрали ми црешњу црешњари, ајд што сују обрали,

ал што су е грање покршили.

црешњица ж дем и хип, од црешња, трешњица. —Ела, сине, да ти тетка

даде малко црешњице. —Посадил сам две вишње и едну црешњицу.

црквар м човек који се је посветио религији и који обилази цркве и

манастире, а поготово црквишта. —Тбјми причал Милија, црквар, пред

Милетину цркву.

црпац м рибарска мрежа квадратног облика чији су углови унакрсно

повезани двама лучним штаповима, а све то у крсту причвршћено за

једну дужу мотку. —Омусил се ко да евачан у црпац.

цуненце с дем, и хип. од цуне, детиња пачица. —Покани си, сине, цунен

цето, па да спиш.

Ч

ча прил, чак. — Стигал сам га чадоле у раздолци. —Ошблча у Америку,

не имало работа за његовде.

чавтори несвр. кевће, лаје. —Наша мала Жућа само чавтори.

чагари несвр. креше, креше гране секиром, креше шуму за овце. —Дbнбс

чу да чагарим шуму за лисник.

чапар м чвор на дрвету, мањи пањ, пањић, упор. чепар. —Сцепи си пан

талоне на едбнчапар. —Кладем бгањ с чапари.

чек прил. чак. —Врљил се чек до оној дрво.

чекшире ж чакшире, панталоне. —Шнајдер ми не добрб сашил овеј

чекшире, мбрад им да се распраљам с њег.
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ченђели м ченгеле. —Кbд буде на вашар, има да си купим едни добри

ченђели. —Закољемо свињу и закачимо ју на ченђели.

ченђелчичи м дем. од ченђели. —Моја баба Милева е на едни монечћи

ченђелчичи људила пиле.

чепорчбк м дем, од чепар, мали пањ, пањић. —Добро би дошбледон

чепорчбк за у кубе, да држи бгањ.

чепарче сдем. одчепар, мали чепар, пањић. —Даједно чепарчедачотпре

мо остал да не клобbшка.

чепели несвр. једва иде узбрдо. —Два сата чепели докстигне изМанастир

у Врљак.

чепљези се несвр. 1. кревељи се, криви се. —Не убаво а и геота е, да се

чепљезиш на старога човека. 2. једва иде узбрдо. —Свако јутро се

чепљезим уз овуј pбвину. 3. пење се уз дрво. —Чепљези се по дрвја

тражеечи јајца на тичичи.

чепљи се несвр. 1. кревељи се, криви се. —Где си научил да се чепљиш,

кbд од никyга од нас неси видел? 2. измотава се док говори, говори на

неприродан начин, говори кревељећи се. —Ел ти нумеш да вревиш ко

што се вреви него се чепљиш?

черапка ж дем. од черапа, чарапица. —Плетем черапће за малбно дете.

черапљак м 1. ауг. и пеј. од черапа. —Нема ми га едbн черапљак, мора га е

однело куче. 2. зб. им. од черапа. —Наплелчерапљак колко бч.

черапљаци зб. им. од черапа. —Черапљаци се развлкли по целу собу.

черапчица ж дем. од черапа, чарапица. —Негде се затурила едначерапчи

ца на детево.

чéршија ж чаршија. —Ако идеш у чершију, купи ћило гас.

четали несвр. бокори се, пушта изданке. —Кbд пшеница почне да четали,

за њу више нема страшно.

четирес бр. четрдесет. —Имам четирес бвце и две козе.

четринаес бр. четрнаест. —С четринаес годин сам веч орал, ел башта ми

бил у рат.

чешмицаж 1. дем, и хип. од чесма. —Нат пут има една чешмица. 2. лимена

кантица са славином, за умивање. —Ел си сипал воду у чешмицу, ал

Неси?

чибе узвик којим се терају пси. —Чибе, Цицо, тој не за теб.
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чивилчбк м дем, од чивилbк, мали чивилук. —Требало би да напраиш

едbн чивилчбк за овде, да си закачуемо цедила.

чивилчич м дем, од чивилbк, мали чивилук. —Не би овде смитал едбн

чивилчич.

чивитка ж модра боја, плава боја, индиго, чивит. —Кbд идеш у Паланку

да ми купишчивитку за два динара, требе ми да чиним преџу.

чивитлија жмодра боја, плава боја, индиго, чивит. —Учинила сам преџу

у чивитлију.

чињен, -a, -o 1. који је бојен. —Овеј перашће чињене у луковиње, затој се

не отрљују. 2. жито чишћено кроз решето. —Ел чињено жито за во

деницу, ел не?

читлбкм читлук, чифлук. —На најбоља места су били турсhи читлбци, а

за народ по брегови и по планине.

чколуван, -а, -о који је школован. —Ти си ббрчколуван човек, ти би тој

требало да знаеш.

чколување с школовање. —Ел чколување, ел матика, трејђе нема.

чколуе несвр. школује. —Вита његовога сина чколује за профисера.

чколуе се несвр. школује се. —Мојан син бче да се чколује, нечед иде на

Занајат.

чöаж чоха, чоја. —Има џемеданче од зелену чбу.

чобрњачичмдем. одчобрњак, маличобрњак. —Овој не млого тешко, затој

узни малијан чобрњачич.

чокетало с чекетало, чегртаљка којом се плаше птице из њива или вино

града. —Напраил сам чокетало на ветар.

чöлта несвр. хода у непритегнутој обући, у рашљампаној обући. —Ел не

мож малко да притегнеш нођете, него чблташ ко нека паламандра?

чопрљат, -а, -о који је љуте нарави, који је плаховит, који се брзо љути. —С

њега чеш тешко да излезнеш на крај, елбн је малкочопрљат.

чопрљћа ж срдита особа. —Тај чопрљћа љута ко пипер.

чöрка се несвр. задиркује се, расправља се. —Нема за кво да се чбркате,

будите мирни.

чоркање с 1. чепркање. —Доста е било чоркање по пепелиште, вачај се за

неку бзбиљну работу. 2. задиркивање, кошкање, свађање. —Час, час па

настане неко чоркање меџу онуј нашу дечију.

чоти несвр. 1. закера, гунђа, прекорева, чита. —Живка на мужатога цел

дбн чоти. 2. кевће. —Наша Розамунда целдбн чоти, не увлачи език у

главу.
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чóчав, -а, -о који је кржљав, низак растом, чучав. —Овуј годин грашак
некакbв чочав.

чрешњаж бот. трешка. —Тбј су чрешње рупавице.

чуен, -а, -о који је чувен, који је познат. —Мöј деда Дина е бил чуен

драгоманин.

чујен, -а, -о који је чувен, којије познат. —Вукадин из Рогоштее билчујен

вражbлбц.

чукбкм дем од чук, мали чекић. —Малијан чукбкнегде запрсал, а требе

ми.

чули несвр. усправља уши (животиња). —Наша Изабела чули уши, мора

да е осетила нешто.

чулуманка ж кокошка са ћубом на глави. —Онај чулуманка ситна јајца

нбси.

чупетричм чокањ, чокањче. —Чупетрич, по чупетрич па се чича наљбља,

дом не можда си отиде.
-

чупљи несвр. чупка, кида, одлама. —Детенце, немој да чупљиш лебат.

чупунчица ждем и хип. одчупунка, мала лоптица одвуне на дечјој одећи,

квpжица. —На вр капу има чупунчицу. —Миле на врат има неку чупун

чицу, требало би д иде код доктура да види.

чурувис м сувише ретко јело. —Ел у овија васуљ има неко зрно, ел си

мбри, жено, праила чурувис?

чутарица ж лимена посуда налик на боцу за ношење воде, чутурица.

—Овуј чутарицу деда донел из Први свецћи рат.

чутарка ж дем. од чутара, мала чутара. —Узни чутаркуну пастлчи сол за

бвце.

чучбкмдем. од чук, маличекић. —Вукашинчим дојде из Нишбдматражи

малијан чучбк да се с њег игра.

чучуљанка ж срдита особа, пргава особа. —Смиљати е права чучуљанка.

чучуљћа ж кићанка, кићанка на дечјој капи. —Издем ти чучуљћуту.

чучуљчица ж дем, и хип. од чучуљћа, кићанчица на дечјој капи. —Дечја

капица дојде чула ако нема чучуљчицу.

|Џ

џаболбкм џабалук, јевтиноћа. —Дваесбанће ћило, па тоје чис џаболбк.

џакле с дем, одџак, мали џак. —Носиу едно џакле десетинућила пшеницу

за кокошће.
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шалапан м онај који је великих стопала. — Оне џалапан,за њег требу

ципиле број чeтерес шес.

шалапат, -а, -о који је великих стопала. -Џалапато неко детиште, за њег

се тешко набде опбнци у дућан, свембра ми да си му праимо.

шампирљив, -а, -о који је несташан, живахан. —Таквога те џампирљивога

нече трпy чколу, чете смире.

шанбас м препродавац стоке, џамбас. —На Еленка из Старо Корито мора

да енећи деда билџанбас кbд њега сbг зову Еленко Џанбас.

шанбасување с препродавање стоке, бављење препродавањем стоке. —Мбј

тетин Нацко едно време се бавеше сbc џанбасување.

џанбасуе несвр. препродаје стоку. —Џанбасуета ишчука нећи динар.

цандарcћи, -ска, -ско који припада жандарму, који сеодноси нажандарма.

—Џандарcћи кундак.

џандомерија ж жандармерија, полиција. —Чуд им да те тужим у џан

домерију.

џасање с џапање, дусање, брецање. —Мани се од тој џасање, че зарадиш

неку болес.

џевне свр. лане, лавне. —Наша Цица Ластавица, звана Жуто Дупе, џевне

лењиво по нећи пут, па се врне да спи.

Шемија ж џамија. —Кbд смо преодили преко Албанију оно џемије на све

стране.

Шидов мЖидов, Јевреј.

|Џидбвка ж Жидовка, Јеврејка.

џиђерица ж џигерица. —Џиђерице и ти ли се месо, Параћинци и вили

сте љуђе?

џитка ж (поред наведеног значења) редак малтер од финог песка који се

употребљава као последњи слоју малтерисању. —Дете, дај џитку, мајће

ТИ Га.

џунџурак млом, неред. —Не улази ми се у онија џунџурак.

џупри несвр. стоји. —Видим нећи џупри ко дирек, сигурно чека некуга,

али бче да гатија не види.

џурџилов, -а, -о који припада џурџилу, који се односи на џурџила. —За

ровала џуршилова мајка.
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НШ

шbкбл-бbкбл који је мало шашав, шашавко, блесавко. —Ти си, чини ми

се, малко шbкбл-бbкбл.

шамут м шамутност, ошамућеност. —Ништа ми не, само осечам нећи

шамут у главу.

шамутан, -тна,-тно који је ошамућен, коме није бистроуглави, коме зуји

у глави, који је мало занешен, који је мало ненормалан. —Ти си

Милисове малко шамутан. —Сви су они шамутни.

шамутно прил. ошамућено. —Шамутно ми у главу.

шантртавштина ж ненормална особа, шашава особа, шантртава особа.

—Нембј да другуеш сbстуј шантртавштину, на зло чете наведе.

шbпчање с шаптање, шапутање. —Из оној тЂвно ћуше чуе се некво

шbпчање.

шбпче несвр. шапће, шапуће. —Шbпче му некво на уво.

шарам 1. шарени во и иметаквом волу. —Кbддеда поведе Шару на поило,

бн се с њeг подноси. 2. шарени пас и име таквом псу. —Шара мбра

стално да е врзан, ел бче да клоцне.

шаркаж шарена крава и име таквој крави. —Шарка и Булка су наше краве.

шbшbвéе несвр. шашави, бесни, ненормално се понаша. —Од бес ли

шbшbвéе, од квбли? —Добро, да те пита човек, што сbг шbпшbвéеш.

шbшbвлбкм шашавило, шашавост. —Његов га шbшbвлбк нигде у свет

нема. Пије по каване, јури љуцће жене, дом не добди, децу си манул,

жену раскарал.

швичка несвр. дем од швика, звиждуће. —Иде из чколу и швичка, рас

каруе си стра по тbвнин.

шврљћа несвр. води љубав потајно, има љубавне авантуре, вара брачног

другау љубави. —Шврљћала е она доре бн билу ратав, не била уразвал.

шегртле с дем, и хип. од шегрт, шегрчић. —Онојјадно шегртле колко еде

бóј од калфе и мајстора, само си оно знае.

шегуе се несвр. тера шегу, шали се. —Деца, немој се шегуете сbc стару

бабу, зло бд Бога.

шемутан, -тна,-тно који је ошамућен, коме није бистроуглави, коме зуји

у глави, који је мало занешен, који је мало ненормалан. —Тека сам
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шемутан после нbнбшњу пијанку, да ми се чини да ми е глава ко

бунџула. —Манити њега, бне малко шемутан.

шемутно прил. ошамућено. —И тебе че да буде шемутно, кbд те тлцнем.

шербисе несвр. криви се у ходу. —Нећи се шербишто га болу нође, а нећи

што си тека бче.

шереније се несве. шарени се. —Шереније се прање на конопац. —Ливаде

се шеренију од разно цвејђе.

шереникав, -а, -о који је шаренкаст, шарен до извесне мере. —Јованка се

навлкла у некву шереникаву дреу.

шеренило с шаренило, разнобојност. —Кbд се слегне народ у манастир

на Прображење, оно само едно шеренило и убавило од дреe.

шеренко прил. прилично шарено. —Боље кbде нешто шеренко него кbд

е само онак.

шерено прил. шарено. —Кbде нешто млого шерено, не убаво.

шеснаестина ж шеснаесторица. —Онија труп едва шеснаестина нато

варише.

шестопрстоња монај који има по шест прстију на свакој руци и нози.

—Бил едбн Балинчанин, не пантим му име, знам да смо га звали

Шестопрстоња, затој што на сваку руку и ногу имал по шес прста.

Шестиат прс порасал на крај, до малчич, али од њега помал па штрчал

устран.

шијha ж1. дем и хип. одшија. —Шијћа мутбнка, чини ми се само што се

не прећине. 2. шиваћа игла. —Циганће су продавале колениће, вретена,

шијће, плетиљће и друго. —Кbд идеш у задругу, девиџ ел има игле

шијће, па ми узни едно туце.

шиљав, -а, -о који је шиљат, шиљаст. —Дојде шиљаву дупе.

шиљегар м шиљeже, шило. —Едбн шиљегарче да падне за Трбјцу.

шиничарка ж дем, и хип. од шиник, мали шиник. —Узни онуј шиничар

ку, па натроши у њу момурузу за свиње. -

шипорбц м млади вепар, шипарац. —Онога шипbрца че да чувамо за

домозлбк.

шипbpчбк м дем, и хип. од шипорbш, млади вепар. —Добар, добар ти

шипорчбкbт.
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широчбк, -чка, -чко који је широк, прилично широк, -öне доста ши

рочбку рамена.

широчко прил. прилично широко. —Широчко на теб окол огрљак, затој

такој вревиш.

шићерчбкм дем, и хип, од чићеp. —Кbд дојде код нас баба, на матер ми

мати, она ни даде по едну грутку шићерчбк.

шљакосан, -а, -о који је ошамарен, ишамаран. — Ја несбм само едонпут

шљакбсан, куј ти знае колкбетој пут било.

шљакосување с шамарање. —Код њи шљакосување не скупо, зачас се

шљакошу.

шљеми несвр. 1 краде, краде шта стигне. —Шљéми све што стигне: тикве,

момурузу, лук, конпир. 2. пије алкохолна пића, опија се. —Шљеми и

рећиу и вино, не пробира.

шљепне се свр. 1. удари се шаком по неком меснатом делу тела: образу,

задњици и др. —Кbд ми се нешто чини неверица, ја се шљепнем по

образ, да видим будан сам ли. 2. мање више се баци и легне колко је дуг,

прући се. —Ене га шљепнул се онам под јаблен и спико говедо, мора

да е пак пијан.

шљипка несвр. гаца по плиткој води и прска. —Пушти детето нек малко

шљипка по воду, нечему буде ништа.

шмигање с гажене по житком блату или житком снегу и сл. —Ел ти не

доста целдбн шмигање по овија водуpљак?

шмркљица ж бол. кијавица. —Кbд те увати шмркљица, да увлачиш проз

нос слану воду, имати пројде.

шобој м бот. шебој Сheiranthus cheiri.

шоврда несвр. 1. врлуда, кривуда. —Sáдњето му колб на иде право, него

шоврда. —Нембј да ми шоврдаш, него иди тачно по потаку. —Пијан

човек не можд иде право, него шоврда. 2. избегава прави одговор,

околиши. —Не шоврдај, казуј право.

шопи свр. (поред изнетог значења) ошамари, ошамари благо. —Cбг кbд

учитељ само шопи дете, одговара, а не ко некад, моште бије колко бче.

шотан м зоол. патак, пловак. —Онија првњијан шотане млого убав.

шбткажзоол. патка, пловка. —Шотћетражеда су покреводу и даим даваш

доста зелено.
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шöчи, -а, -е који припада шотки, који је у вези са шотком. —Шбче месо ми

се бош не свиди млого.

шöче с дем, и хип. од шотка, мала шотка, паче, пловче. —Од синоч га нема

едно шбче.
-

штaвeн,-а,-о 1. који је штављен (о кожи). —Купили му штавени опбнци.

—Од штавену кожу се прае кожуви и баретине. 2. гњављен, мучен.

—Овој маче млбго штавено по руће, затој запрло.

штало с штала, стаја. —Увел сам воду у штало.

штедивницаж штедионица, банка. —Све сам паре, колко сам имал, држал

у Сибиновићеву штедивницу.

штрбна ж она која је без зуба, крезуба, штрба. —Штрбно, што си не

опраиш зуби?

штркне свр. јурне, нагло крене. —Дете тиће штркну на доле, видело си

матер.

штршељм зоол. стршљен Vespa crabo. —Уапала га два штршеља и едва

остал жив.

штури несвр. зуји, бучи. —Још ми штури у главу од како синоч тлцну у

дирек.

штурб прил. нејасно, смућено. —Штурб ми нешто у главу.

штуроглавес, -та, -то који је занешен, замајан. —Појдб си тиће кано

штуроглавес.

шугавштинажонакоја је шугава, неуредна неумивена и не опрана, особа

која би по свим хигијенским претпоставкама морала имати шугу, уз то

неискрена и непоштена особа. —Шугавштине има колко бч, љуђе нема

како требе.

шугљам 1. онај који је шугав који је уз то неискрен и подао. —Тога шугљу

трљају сbc cбнпур, да му пројде шуга. —Ћути бре, шугљoедbн, немој

да се мешаш.

шугнаж 1. види шугавштина. —Варди се од туј шугну да не добијешити

шугу. —Шугно шугава, ти ч неком да причаш од поштење. 2. хип. о

враголастом женском детету. —Гле, шугна една где се скутала!

шукне свp, шушне, писне. —Не сме ни да шукне од њу.

шуљбен,-а,-о који је бушен и комеје извађена унутрашњост. —Ел си мен

нашблда ми продаваш шуљбениореси.
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шуљби несвр. буши, буши и вадиунутрашњост. —Кbд смо били деца, ми

смо шуљбили тикве и од њи смо праили венери.

шумичка ж дем, од шума (храна за стоку). Кbд веч идеш у алогу донеси

малко шумичку за козе.

шумка несвр. шушка, шушка идући преко сувог лишћа. —Шумка, шумка

некво проз алогу, кbд оно бил зајак.

шумка ж лисната гранчица. —Немам више шуму ни шумку едну, не знам

с квочу да израним бвце до пролет.

шумкори несвр. дем шушка, шушка лагано. — Овце целдбн шумкоре по

алогу, траже травицу да пасу.

шумне свр. 1. шушне. —Шумну некво там утавнин, а ја се себну. 2.

проговори, писне, уради. —Море, не сме она код њега да шумне.

шумне се свр. шмугне, нестане. —За час се шумну негде и донесе две

кокошће.

шумоглав, -а, -о коме није чисто у глави, који је занешен. — Оди ко

шумоглав.

шунтаво прил. ошамућено, смућено, нејасно. —Шунтаво ми у главу.

шупљар м (поред познатогзначења) кратак тунел на прузи. —Кbд прбјду

два тунела и едbн шупљар, тбг добди Рогоште.

шупљаретина жауг. и пеј. од шупљар, велики шупљар, шупљар у трулом

дрвету које још стоји усправно. —У онуј шупљаретину се навлкли

штршељи.

шуши несвр. суши. —Ми месо шушимо, не турамо га у замрзивач.

шушњар м онај који стално нешто ради по кући, који изналази ситне

послове, који стално нешто шушка по ћошковима радећи те ситне

послове. —Наша баба е голем шушњар, стално нешто шушње по кућу.

шушње несвр. 1. шушка, шушти. —Целу нбч је падала ћиша и шушњала

у лисје, за спање, убило се. —Шушње си они нешто у ћуше. 3. ради неке

ситне послове по кући. —Moа жена целдбн шушње по кујну
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