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УВОД

РЕЧНИК ТИМОЧКОГ ГОВОРА објавио сам 1988. године у ХХХIV

књизи Српског дијалектолошког зборника у издању Српске академије

наука и уметности и Института са српскохрватски језик. Тада сам у

уводу рекао да сам сакупио највећи број речи овога говора, али да се још

увек појави по нека незаписана реч. За две године, од предаје рукописа

Речника у штампу па до данас, сакупио сам још око осам стотина нових

речи које објављујем под насловом ДОДАТАК РЕЧНИКУТИМОЧКОГГО

ВОРА. У раду сам се држао исте методологије, сем што сам настојао да

што већи број речи илуструјем примерима. Ни овим не сматрам да је

посао око прикупљања свих речи завршен. Наставићу даља трагања за

новим, непознатим речима.

У КЊАЖЕВЦУ

1. маја 1989. године Јакша Динић



РЕЧ НИК

А

адет м обичај, ред. —Узни малко, колко за адет.

аја речца за одрицање не, никако -аја, несbм ја бил там.

ајдучица ж бот, ајдучка трава Аchillea millefolium L.

алојда ж распусна жена, лоша жена, ветропир жена. —Живана е права

албјда.

алојдес, -та, -то који је нестабилан, који је лош, непоштен. —Алојдеста

мати, алојдеста ћерка.

алоча ж неред у кући, лом, прљавштина. —Кbд улезомо у собу оно алоча

една: на сред собу корито сbс постилци, лисковаче се развћкле покре

кубе, васуљ пребди у огњиште, смрди на проћишу; да те Бог сачува и

| саклони.

апне свр. —1. одгризе. —Апну само еданпут јаблку и врљи ју. 2. угризе

(куче). Апнул га Лишко за ногу али га не проглобил.

арвала ж непримерено велика зграда, зградурина. —Само се питуем за

куга праи онолку арвалу? —Шче му онолка арвала да ми е да знам?

арвалица ж непримерено велика зграда, зградурина. —Па кујне сbг да

седи у онуј арвалицу кbд се сви растурили по свет.

äрвалчина ж ауг, од арвала, непримерено велика зграда, зградурина.

—Ено, сbг остала да зјаји празна онолка арвалчина.

артија ж хартија, папир. —Артија трпи све.

артијha ж дем. од артија, хартијица, папирић. —Дај ми малко од туј

артијhу да замотам едбн дуван.

apтишан, -шна, -шно који је од харије. —Кbд че да кречи собу, Првул

Јовћин напраи артишну капу, да му не пада ћиреч по главу.

Б

багрењак м 1. багремова шума, багремар. —Отöше овце у онија онам

багрењак. 2. посечено багремово дрвеће на гомили. —Кладем огња сbc

овија овде багрењак.
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багрењачич м дем, и хип. од багрењак 1. багремова шумица. —Прикарало

ме дотле да мора да продадем онија багрењачич у Чепилов кладанац.

бађавџише несвр. седи без посла, ленствује. —Стетен цел дон бађавџише

по ладавине.

баклук м смеће, ђубре, уродица у житу. —Требе да извеемо жито од овија

баклук.

балтија ж блато. —Некbв Живко из Дољњу Каменицу бил млого збл човек

па се врљал по Бога сbc балтију, а оно се поврне па њег убије, после

се његови прозвали Балтинци.

балур м бот, дивљи сирак Sorghum halepense L.

барабари несвр. изједначава, настоји да нешто буде подједнако. —Не мож

ти да барабариш њу и њега у работу, има туј разлико.

батaлион м батаљон. —Служил сам војску у Четрнаести пешадијсhи пук,

трејђи баталион.

бbтло с патрљак, одсечено стабло кукуруза које вири из земље, голо стабло

кукурузовине са кога је стока појела лишће. —Краве поеле лисје од

момyриште и остало само ботло.

боцкон, -а, -о боцкан. —Младенчичи боцкbни сbc дрен.

башкосуе се несвр. одваја се, одваја се од друштва. —У sâдње време почел

да се башкосуе од друство. —Дооди да едемо, не башкосуј се.

бедоше несвр. пеј. врши велику нужду. —Стар човек бедоше где га припре.

бездетћиња ж нероткиња. —Првњата му жена била бездетћиња, затој ју

раскарал.

безмитник и неподмитљив. —Свети Врач, бесмитник.

белур м бот, дивљи сирак Sorghum halepense L.

благачbк, -чка, -чко хип. сладак, прилично сладак, сладуњав. —Благачко

кbко шићер.

близне с близанац (за животињу). —Едно близне че да кољемо за Ђур

ђовдан, а едно че си чувамо.

бобок м дем од боб, —Ајде кусни малко и од бобкbв.

Божич м. в. п. Божић, 7. јануара. —Свети Јован дојде две недеље по

божич.

бокче с дем, и хип. од Бог. —Бокче ти љубим, твoе.

болечина ж болест, болештина. —Бабу Станојћу нападле разне болечине.

—Болечина те црна изела. -

босотуе несвр. иде бос зато што нема обуће. —Ја сам, деца, доста у мој

век гладувала, босотувала и гола се наодила.

бошчица ж дем. од бошча, сукњица. —Ократила си си, селе, бошчицу, ал

ти убаво стои.

брабунка ж бубуљица. —Дигла ми се на шију неква бранунка, мора дим

до доктура.
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брв м брвно. —дошла голема вода и однела ни брв.

брес м бот, брест Ulmus campestris L.

брестак м брестова шума. —У Гаврин брестак има јако убаво дрво за
главине.

бресток м дем и хип од брес, брестић. —Беше едбн бресток покре пут,

а нећи га оцекал.

брстинка ж дем. од брcтина, гранчица, сува гранчица. —Донеси ми,

сине, малко брcтинће да накаладем огањ.

буадак м густиш зељастих биљака, бујад. —Пази кbд пробдиш проз онија

буадак.
-

бубње несвр. бубњи, тутњи. —Кbд се кубе накладе сbc сува дрва оно само

бубње, дор се не избубње.

буедина ж густиш зељастих биљака, бујад. —Ене и тāм, скуташе се у онуј

буедину.

в

вагонет м решеткаста платформа на запрежним колима која служи за

превожење сена, сламе, снопља, кукурузовине и другог кабастог товара

(в. дружила, калафет и лафет).

вади несвр. наводњава башту, њиву, ливаду и сл. тако што у њу доводи

воду каналом (вадом). —Ел си вадила, ел си пољевала градину?

валичан, -чна, -чно који је под неком маном. —Чеда Свилћин валичан

и у ногу и у памет.

валугљив, -а, -о који је у вези са валугом (в. ), подводан (за земљиште),

мемљив (за сено). —Њивата ни дојде малко валугљива, па и сено из

њу стока слабо еде.

вартакм велики комад хлеба. —Одломи ми сеј вартак.

вашив, -a, -o, који има вашке, вашљив. —Дојдоше ни деца из школу вашива.

Велигден м в. п. Ускрс. —Момуруз се сади на две недеље пред Велигден.

—На Велигден се чукамо с перашће.

венчување с венчавање. —Одавна, код попа, венчување трајало гочка, а

сbг га матичар зачас смандрља. |-

вера ж народна припадност. —Они су друга вера, они су Цигање.

верижице ж дем. од вериђе, мале вериге. —Кbд идеш у Паланку купи

едне верижице за код колибу, да закачимо котле па да варимо млеко.

веришка ж дем. од вериђе, мале вериге. —Куде ли су малене веришће?

весло с кита сплетених трешања са двојним петељкама на одломљеној

гранчици. —Љубинко, пекар пронесе весло црешње.

вирјан м ветар. —Дуну вирјан, однесе га.

витиљ м фитиљ. —Напривечер мора да омијеш шише на ланпу и да

подрежеш витиљ.
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Водице ж в. п. Богојављење, 19. јануара. —Водице, смрзни воденице.

воле с дем. од вол, вочић, мушко теле. —Малбно воле требе веч да почнемо

да презамо.

врже несвр. бoт. замеће плод. —Тикве цbвту, ал нече да вржу.

вровиње с ситни последњи плодови паприке који су остали при врху.

—Остало ми да оберем још само вровиње.

Вртолома ж. в. п. Свети апостоли Вартоломеј и Варнава, 24. јуна. —

Вртолома се празњује од главу.

врчи невр. 1. фркће, дува на нос. —Идомо, идoмо а кbд наблизимо кbм

Добрин дол, коњ поче да врчи, ербо се туј појављају осење. 2. тече у

јаком млазу, цури. —Видим врчи на све стране рећија из оној буре,

кbд оно пукал му обруч.

Г

гадоча ж прљавштина, неред, лом у кући. — У њојну ижу и алоча и

гадоча.

газдаш м. ауг. од газда, богаташ. —Тој су љуђе газдаши, они сваћи дон

блаже.

гаља ж животиња црне длаке (овца, пас). —Иди да дадеш на гаљу леб.

глама ж каменито и голо брдо, чука, голет.

глеџ м глеђ —На крчаже испуцал глеџ, лоше напраено.

глеџосан, -а, -о глеђосан. —Да купиш глеџосано крчаже, немој онакво.

гмиpса несвр. крупно гази кроз росу или по блату. —Кbд идеш преко

поље немој да гмирсаш куде дâе него пробирај где стањуеш с ногу.

Гмитровдан м в. п. дан Св. Димитрија, Митровдан, 8. новембра. —

Уценил се да чува овце од Ђурђовдан до Гмитровдан.

гњил, -а, -о гњио. —Гњиле крушће за вечеру, друго нема.

говеџина ж говеђе месо, говедина. —Чу да варнем малко говеџину за

ручђк.

големее несвр. постаје већи, расте. —Деца големеју, а старци малеју.

големшћк, -шка, -шк6 прилично велики. —Детето им елис големшко а они

га још не давају у школу.

голодупас, -та, -то који је голог дупета. —Дор не појде у школу Мирко

има д иде голодупас.

голочелес, -та, -то висока чела, ћелав. —Онија голочелестијан човек

најпаметно вреви.

гољиштар м голуждрави птић, голуждравац. —Погле кbко ластавица рани

њојни гољиштари.

Горешњаци мв. п. дани од 26. до 28. јула, празнују се од паљевине.

7
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горни прил, горчи, помало је горког укуса. —Овај краставица елис добре

горни. -

горуновина ж горуново дрво (одсечено). —Тој мора да се напраи од

горуновину, друго дрво не иде.

гостување ж гостовање. —Три дена гостување доста и доста.

гроздина ж петељка грожђа. —Нећи кbд прае вино исврљају гроздине из

комину и остаљају само зрна.

грознее несвр. постаје ружан, постепено ружни. —Деца од тричетрнаес

годин почну јако да грознеу, па се еј натам пак разубаве.

гургусар м зоо врста дивљег голуба. Сматра се да је Гургусовац, како

се раније звао Књажевац, добио име по голубу гургусару, којега је било

много у околини, и по његовој песми: гур-гур, гур-гур.

Д

дада ж старија сестра. —Миљу не требе да окаш по име, веч да ју зовеш

“дадо“, ел она е постара од теб. -

датка ж дем, и хип. од дада. —Датће, моја датhе, немој да кажеш на

матер да сам крал краставице.

двојани свр. роди близанце. —Коза ни тројанила, а овца двојанила.

двојанка ж два плога на једној петељци (обично коштичавог воћа). —Бери

сливе двојанће, че требу за лек.

двојичка и хип. двојица. —Њи двојичка си заедно појду у школу, заедно

си се и врчају.

Девети торник м в. п. девети уторак по Божићу. —Да се видимо на

Девети торник, на вашар у Паланку.

деда м 1. таст. —Тој се знае зет на деду мора да купи кожув. (2. очев

или мајчин отац, или сваки стар човек).

делка ж 1. део, део нечега. —Ако ч да попраљаш ауто чети требу нове

делђе. 2. ивер, треска, комадић дрвета настао једним резом ножа. —Не

прај ми делђе свудем по собу.

делница ж деоница. —Едну делницу че остаиомо за лозје, а по онуј другу

че садимо жито.

дивји брбч м бот, дивљи броћ Gallium malugo L.

дизђин м дизгин. —Дизђини држ чврсто у руће. —У туј кућу нема куј

да држи дизђини.

длакаив, -a, -o 1. длакав, који је од длаке. —Тоза носи длакаиви опћнци.

2. некарактерна особа, особа растелгљивог карактера. —Животија ти

дојде малко длакаив.

добbpчbк, -чка, -чко хип од добар, добар по изгледу. —Влада пошbл у

школу, па кbд га погледаш он елис добbpчbк.

8
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довоље прил. довољно, колко треба, до миле воље, доста. —Куј работи бн

све има довоље, а куј не работи има да преглеџује.

догледа свр. доживи, дочека. —Дал чу да догледам да оженимо и пара

унукатога.

дожева несвр. довршава жетву. —Анка дожева овbс у Лице.

дожиња несвр. довршава жетву. —Ја томбн дожињам онуј њиву у Равнират

и слнце забди.

домћздбк м домазлук, приплод, порекло —Овој прасече остане за дом

b3лbк. —Купил овце од добbр домозлbк. |-

досипе свр. доспе, дода још у неки суд. —Требе веч да досипем грне.

—Досипи туј вречу па ју тbг заметај.

досипуе несвр. досипа, долива. —Ја му досипуeм оно негде истица.

дотежае свр. постане тешко и у физичком и психичком смислу. —Живот

ми е вечем дотежал. —Кbд ти дотежае брeмeто ти седни па се одмори.

доћид м гл. им од доћине, крај, пропаст. —Овија опћнци били без доћид.

дочаска прил. касније, мало касније, за који час. —Дочáска чедимо на

opo, a cbг требе да поранимо стоку.

дочувник м онај који чува некога за имање. —Поп Сава е познат кbко

дочувник, колко си е он само бабе дочувал.

дочушка свр. дотера нешто ћушкајући га ногама. —Дочушкаше деца едну

стару баретину.

дрвеноглав, -а, -о тврдоглав, бандоглав. —С дрвеноглавога се не излази

на крај.

дрдљáш м мрцина, стрвина. —Овде кbд пробдиш прецве смрди на нећи

дрдљаш.

дреме несвр. дрема. —Дреме ко коњ на празна јасла.

дрешчица ж дем, и хип. од дрешка. —Тбнће су ти, сине, теј дрешчице за

| овија студ.

дрндавка ж неко старо народно коло.

дрндавчица ж хип oнај који игра дрндавку. —Опа, цупа дрндавчице, I

лепе моје Циганчице.

дрóбено с удробљен хлеб у млеко. —Одошутра едомодробено.

дрóбење с удробљен хлеб у млеко. —Ја јако волим да кусам дробење.

другакbв, -ква, -кво другачији. —Дошbл ми некакbв другакbв у лице,

мора да има нешто.

друска несвр. труцка. —Колко колава друскају цреваче ми здрускају, да

сам знала не би се качила.

дуваљћа ж цев (око 60 цм) направљена од неке дебеле шупље траве. Служи

за распиривање ватре.
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дудње несвр. тутњи, потмуло тутњи, грми из далека. —Дудње од Есен,

дал че ћиша, ел че град, че да видимо. -

дусне се свр. Љутне се, бренце се. —Не пантим кво му реко а он се дусну

ко да е не знам кво било.

Ђ

ђегне свр. падне свом тежином тако да јекне. —Ђегну од тован.

ђелак м дечко, дечкић. —Тома не више дете, он стал ђелак.

ђелак несвр. трчкара (дете). —Целдон ђелка по сокаци, дом се не приврта.

ђердан м ситни лицидерски колачићи нанизани у облику огрлице, средњи

. је највећи. —Čч ли да ти купим ђердан, ел ћерацу.

ђибаница празница ж празна гибаница, гибаница у којој нема ни сира

ни јаја, него само мало масти. —За вечеру има ђибаница празница.

ђилка несвр. трчкара (дете). —Нема да оди, него само ђилка.

ђорђин м бот, георгина Dahlia variabilis. —У моју градину ђорђини су

најубави.

E

егуљи се несвр. вије се као јегуља, умиљава се. —Миле се егуљи уз деду

Симиона, ега би му овија дал нећи динар.

езичана ж жена дугачка језика, брбљивица, жена којој је "што на ум то да

друм”. —Да се вардиш кво причаш код тујезичáну, да си немаш после

белај.

езичат, -а, -о који је дугачка језика, брбљивац. —Ти да скратиш малко

език, а не да си езичата.

енé 1. речца за показивање на некога или на нешто. —Ене и онам на

онија трап. 1, узвик гле. —Ене га сbг. 2

ертија ж хартија, папир. —Ел имаш неку ертију да увијем влашуву?

ертијha ж дем. од ертија, хартијица. —Бео тој записал на едну ертијhу.

ертишка ж дем. од ертија, хартијица. —Суни ми малко ертишку да

напраим затискало за шише.

ете речца за показивање на некога или на нешто. —Ете га иде отуд. —Ете

кbквó сbг напраи.

Ж

жабица ж болест говеда. —Нешто ни се беше разболела крава, кbд дојдоше

деда Еленко и син му Сава, погледаше ју, истрљаше е език сbc cóл и

рекоше да е била жабица.

жванћори несвр. говори којешта, звоца. —Пушти ју нек си жванћори.

10
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ждимне свр. 1. стисне шакама мокро рубље да би из њега исцедио воду.

—Ждимни малко прањето па га простирај, сbг жега, цеосуши. 2. сpкне

срж из кости. —Само еданпут ждимну кочинуту и врљи ју на куче. 3.

стругне, побегне. —Дор да трепнеш он ждимну уз поток. 4. хитро нешто

зграби, украде. —Hechм ни видела кbд ми ждимнул едну кокошку.

женштинка ж дем, и хип. од женштина, млада, згодна жена. —Гордана е

женштинка, па тека.

живачак, -чка, -чко одрастао, поодрастао, једар. —Детето им живачко,

скоро че у школу.

живина ж животиња, зверка. —По поља и по алође бди свакаква живина.

живинка ж дем, и хип. од живина, животињица, зверчица. —Пушти га

нек си живи и зајче е живинка.

жмари несвр. подилазе жмарци, подилази језа. —Некво почело да ме

жмари од нође па уз грбину, прлег сам добил ватру.

3

заблажни свр. за тренутак добије сладак укус, има једва сладак укус.

—Кад апнеш недозрелу јаблку, она прво заблажни, а после ћисала.

завреви се свр. заговори се, занесе се у разговору. —Завреви се там сbc

онога Симу и никако да се одвоји од њег.

заврти свp. сачува, заштеди. —Толђе паре му пробде проз руће, а динар

не можда заврти код себ.

загмечес, —та, -то дежмекаст. —Дооди едбн загмечес човек да те тражи.

задави свр. засити, да некоме више него што треба, подмити. —Задавил

судију сbс паре, затој га овија осудил толко малко.

задавуе несвр. задављује, дави, стеже. —Задавуе ме овија огрљак.

задупци м пеј, заструзи. —Где ли су онија задупци?

задупчичи м дем. од задупци, мали заструзи. —ТЛчен пипер сипем у

манечћи задупчичи.

зажуљен, -a, -o 1. загуљен, посуновраћен. 2. незгодан (човек) —Зажуљен

ко возарска чизма.

зажуљи свр. загули, посуноврати. —Зажуљил чеpáпе преко ципиле.

зазвије свр. заврне, сасуче, —Тбr ја зазви малко ногавице да ми се виде

беле черапе.

заsавни свр. одјекне, зазвони. —Кbд те ударим шти заsавни уво.

залеби се свр. материјално ојача, заима се, стане на сопствене ноге. —

Томбн се човек малко залеби, оно дојде неква несрећа и гурне га назад.

залезне свр. уђе, зађе. —Крава му е у бурјан залезла.

замести се свр. нађе неко намештење, запосли се. —Само гледам да се

Негде заместим, а после чемо лbсно.

11



392 Јакша Динић

замине свр. опстане. —Не мож ти нигде да заминеш, каков си.

заплати свр. награбуси, дебело плати. —Добро беше заплатилдор се едну

вечер увлачил проз туџ пенџер.

запокладуе свр. запости, почне да пости. —За Велигден запокладуемо од

Покладе.

запон м дрвена брава на старинским кућама. —Ел си запел запон?

запооди свр. почне да полази па никако да пође. —Кbд си он запоČди,

пола сат му требе да појде.

зарева несвр. 1. затрпава земљом, закопава. —Доле заревају липсалу

свињу. 1. огрће кукуруз. —Дошло време да заревамо момурузу.

заревање с огртање кукуруза. —ББш некако у заревање момурузу стиже

позив д им у војску. -
-

Зарезач м в. п. Св. Трифун, 14. фебруара. Тога дана се, по народном

обичају, први пут зареже винова лоза, да би грожђе што боље родило.

Обично после подне почну да се сакупљају домаћини и заједно крену

“да заризају“, идући од једног до другог винограда. Свако понесе по

једну боцу доброг вина и по једну сушеницу. Кад зарежу код првог

домаћина, неколико прутова од три чокота, попију његово вино и поједу

ону сушеницу што је понео, и тако редом. Уз вино почне и песма и у

мрак се враћају добро поднапити.

Зарезој м в. п. в. Зарезач.

Зарезбјам в. п. в. Зарезач.

зариза несвр. 1. зарезује. —Вита ошћл да зариза лозје. 2. поштује, има

обзира. —Она си мужа ич не зариза.

заструзи м пл. тант. дрвена посуда са поклопцем који чврсто пријања.

У заструзима се носи со (ако су мањи), сир и друго што треба од суве

хране за време пољских послова. —У едни заструзи носим сириње, а у

друђи тлчен пипер.

заструшчичи м пл. тант, дем. од заструзи. —Тури си малко сирињице у

заструшчичи.

затрупа свр. почне да удара ногама о тло. —Чим дојде од колибу, бн

затрупа пред врата да си отресе снег од нође.

заубави свр. на крају свега учини нешто лоше, забрља, поквари утисак.

—Алáл ти вера, на крај га заубави. **

зачути свр. говори једно те исто из дана у дан да би постигао неки циљ,

запуца, навали. —Овија мои зачутили да купимо коња ел никако, а не

питују дал ја имам паре за тој.

зачучавćе свр. закржља, застане у развоју. —Прасцити ни некви за

чучавели, не знам кво им је.

збада нессвр. врхове мотака или чега другог вертикалног приклања једне

другима. —Кbд повади колци у есен, он избада у купе да не трулавеy.

збадање с гл. им. од збада.

12
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збоде свр. неке мотке или што друго вертикално врховима наслони једно

на друго. —Војници збоду пушће у купе и отиду да се купу у Тимок,

a едbн чува. —Кbд се праи опрочка, младоженци збоду главе а они им

туре леб на главу и на њега сол па мешају с прстен и благосиљају.

збоду се свр. 1. пободу се говеда, овнови или друге животиње. —Беоше се

зболи Булча и Плавча, па Булча надвољи. 2. посвађају се, споречкају

се. —Збодоше се елис забађав.

збутају се свр. одједном почну да се гурају. —Кbд видоше ква сила отуд

иде, љуђе се збуташе и крнуше назад.

згњави несвр. згњечи. —Мати узне малко леб и сириње па га згњави у

шаку и напраи ни шаруљћу и даде ни да едемо.

згоџа ж згода, удобност. —Све си згоџе сâм напраил.

згурија жзгура, шљака. —У Алдину реку се још наоди згурија од римско

- рударство.

здечкају се свр. посвађају се због ситнице, посвађају се. —Тома и Виден

се здечкаше окол оној дрво штоно им на меџу и још не вреве.

здруска свр. стресе, струцка. —Колко колава друскају цреваче ми здрус

кају.

здруска се свp. стресе се. —Док докарамо грозје од лозје до дом, оно се

све здруска.

здрчкају се свр. посвађају се због ситнице. —Здрчкаше се окол ништа.

зеленбцм врста крушке. —Што сиишбл да краднеш на деду Жику зеленци?

зеленчица жмлада зелена трава, зелениш. —Чудим да наберем за прасци

и за кокошће малко зеленчицу.

земљ6 куче с слепо куче, животиња слична кртици која живи у земљи и

уништава баштенске усеве. —Земљ6 куче ни поело конпир.

земљоше се свр. —1. добије земљану боју, преправи се у лицу. —Земљосал

се од неку болес. 2. опије се до бесвести. Тривул се пак земљоcáл.

злогледан, -дна, -дно лошег изгледа, слаб. —Никад ко овуј годин пшеница

не била толко злогледна.

зорзаман м крајње време, бити ил не бити, безизлаз. —Сог елбсно, ал

кbд дојде збрзаман, тbг чу те видим.

зучи несвр. зуји, бруји. —И сbг ми зучи у уши од онуј пуцњавину.

S

sáдњица ж задњица, стражњица. Тодорка се уврзала у sâдњицу ко кобила.

sbsмbн м пеј, особа здепаста и дебела, токмак. —Онија њојан sbswbн

само се примица и измица од остал, а да работи слабо бче.

sвонара ж црквени звоник, звонара. —Кbд се искраднемо из школу, ми се

укачимо на sвонару и туј се скутамо.
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И

Игнетовдан мв. п. Св. Игњатије, 2. јануара. Уочи тога дана се донесе

“пиле“ то јест храстова гранчица са лишћем и закачи пред кућом. Ујутру

се гранчица унесе у кућу а по поду простру ораси "пилчичи”. Гранчи

цом домаћин меша по ватри и благосиља овако: “пилчичи, јаганчичи,

јаретијha, ждребетијha, коњичи, воличи, дечица, пшеница...” Све то

чини да би се те године успешно изводили пилићи и био општи напредак.

Обичај је, такође, да он оде у комшилук као "квачка” са својим“пилетом“

да благосиља како би се и њима успешно излегли пилићи и родио сваки

други беричет. Важно је да “квачка“ буде и “пиле“ донесе онај комшија

који је срећне руке и после чијег се благосиљања заиста добро изводе

пилићи.

изаспи се свр. добро се испава, наспава се. —Пушти га нека се добро

изаспи, после чега будимо.

избубње свр. изгори брзо дрво у пећи бубњајући. —Само што тури дрво у

њега кубето избубња.

избучка свр. бућкањем постигне нешто. —Вали се Грбзда овак: “Оцутра

смо избучкали две ћила масло”. —Прво воду малко избучкај, па после

завани.

изветрéе свр. изветри, испари, излапи. —Ти си, мори, изветрела кbд тој

Не пантиш.

извити се свр. извитопери се. —Сирове дбеће код седу на слнце, бче се

извите.

изгмаца свр. изгази, сатре ногама. —Пера уби змију па ју после изгмаца

с онеј његове чизмурине.

изими свр. презими, преживи зиму. —Не знам, сине, да л чу да изимим

овуј зиму.

изимуе свр. презими, прегура зиму. —Изимувамо овуј зиму с малко дрва.

измаши свр. замахне. —Стева измаши сbс товагу и удари левотога вола.

измодри свр. помодри, поплави од хладноће или од неке болести. —

Болувал гоџа време па измодрел.

изöди несвр. излази, појављује се. —Слнце изоди изнад Бабин зуб. —Змеј

само ночу изоди из дувку.

изргља свр. изгрди некога жестоко. —Дете самомалко скарај кbд скабати,

немој га фгљаш, ел ако га фгљаш, оно се зbбbкне па повише греша.

изргљан, -а, -о изгрђен, жестоко и грубо изгрђен. —Изргљан на правде

Бога.

иљади несвр. богати се, стиче у хиљадама. —Куде идеш, да иладиш.

иљадо бр. хиљаду. —Да ми дадеш три иљади за њег, не бити га продал.

искањуе несвр. нуди непрестано, нуди некога нападно. —Не искањуј

толко гостити и онак че све да поеду и попију.
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искањуе се несвр. одуговлачи, нећка се. —Ајде пооди Кве се толко иска

њуеш.

искорубави свр. искриви нешто попут коре дрвета, направи корубу. —Убаве

дbcће искорубавил, не и спастрИл кbко требе.

искорубави се свр. искриви се, искриви се попут коре дрвета. —Зашто су

се онеј дbcће искорубавиле?

исперјани свр. пусти перјаницу (кукуруз).

исперјаничи се свр. кукуруз пусти перјаницу. —Овуј се годин момуруза

рано исперјаничила.

исперак м шиљак њиве који остао непооран због неправилног облика њиве

и који се мора прекопати или накнадно орати. —Јутре мора д идем да

доoрeм онија исперак у Пољњу њиву.

исполbк прил. лагано на почетку, полако на почетку. —Почнеш исполbк,

исполbк па после забрзиш.

Испоново прил. поново, испочетка. —Тој мора испоново да уработиш, тека

не добро.

испослаџа свр. мало по мало па све поједе, мало по мало па све поарчи.

—Испослаџамо сирињицето нас двоица, елис убaвo.

испрво прил. на почетку, у прво време. —Она се испрво отезаше а после

си појде.

источи свр. на тоцилу наоштри неку алатку. —Кbд Десимир Циганин из

Видовци источи сећиру, да знаеш да имаш сечиво.

истpишљак м последње дете, мезимче. —Иди виџ квć работи нашијан

истpишљак.

иструпа свр. отресе снег са ногу ударајући ногама о тле. —Иструпај си

нóђе, па тагај улази у собу.

исцело прил. у једном комаду. —Дај ми га ти исцело, а јачу си га после

делим.

исцрпан, -а, -о исцрпљен. —Ја сам, сине, исцрпана од работу.

Ј

јалавица ж јаловица (односи се на животиње а пејоративно и на жене). у

есен деда закоље по две-три јалавице. —Онај Пешина јалавица дом се

не приврча.

. jäлежга императ, погледај га, гледај, —Jáлежга кво работи.

јарчи се несвр. пеј. пење се, качи се. —Јарчи се по дрвја да збира на

тичичи јајца.

јатка ж језгра ораха, лешника и сл. —Он продава ореси само на јатhе,

Нéче онак.

Јужице и верижице ж в. п. Часне вериге, 29. јануара. Тај дан се празнује

од грома и муње.
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К

кабати несвр. сваљује кривицу на некога, терети некога. —Не кабатим

те што неси могbл, него што неситејал.

калафет м решеткаста платформа на запрежним колима која служи за

превожење сена, сламе, снопља и друге кабасте робе (в. вагонет, дружила

и лафет).

калемче с калем конца. —Купила сам две калемчичи, едно бело, едно

црно.

калпи несвр. грди, Кори, сваљује кривицу. —Свbhи дон ме калпи за

нешто.

кантоше несвр. беспосличи, дангуби. —До пладне сам кантосал пред

задругу да ми плате за печурће што сам предал, а благајникат не дојде.

капе несвр. 1. капље. —Целу ноч капе сирутка у чебор, а ја не мог да

заспим. 2. скапава. —Води ме, сине, дом да не капнем по болнице.

капиталес, -та, -то који има капитала, богат. —Чича Жика рече: "Коте е

капиталес, он можда купи пет вола.”

капса ж каписла. —Дим да купим неку капсу, јутре чу у зајци.

каси несвр. каска. —Дете кеси.

кваша несвр. умаче хлеб у неко јело, топи. —За ручђк има пржено, али

нема виљушће, затој мора да квашемо.

квашне свр. умочи хлеб у неко јело. —Де да квашнемо овој што е остало,

па да се опраљамо на работу.

кладанац м извор, кладенац. —Најстудена е вода на онија кладанац у

Бајчину.

клепајчина ж нека склепана ствар, нека неотесана ствар. —Ма где чу с

туј клепајчину да напрајим работу кbко требе?

клечка ж 1. палидрвце, ситан и танак комадић дрвета. —Дај ми две-три

клечће, нестала ми машина. 2. пакост, подвала. —Стално ми праи

КЛéЧће.

клöнка ж 1. грана, гранчица. —Саплето се од едну клонку. 2. кита

сплетених трешања са двојним петељкама на одломљеној гранчици.

клси несвр. каска. —Оној малоно дете сâмо клси, не можд иде полбк.

кљешти несвр. једва хода, хода преплићући ногама. —Ене ју Милојћа

где кљешти оздол уз друм.

кљешти м клешта. —Узни кљешти па повади овија ексери да се не набоде

нећи на њи.

кључаница ж 1. старинска брава начињена од дрвета. —Ел си погледал

ел си запел кључаницу. 2. кључаоница. —Já sвирну проз кључаницу и

има кво да видим.
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кове несвр. 1. кује. —Кове плоче за коњи. 2. закуцава. —Кове тарабе. 3.

звоца, приговара, кори. —Свáћи дbн ме кове у главу.

ковне свр. закује, прикује. —Еве да ковнем неколко тарабе, што се биле

отковале, па чу да дојдем.

кожине ж овчије коже којима пастири зими увијају ноге. —Вечером тури

онéј његове кожине покре кубе да се суше, а оне се расмрду да те Бог

сачува.

колипка ж дем, од колиба, мала колиба, колибица. —Он си спи у онуј

његову колипку у лозје.

кокоданка ж цела језгра ораха извађена из љуске. —Само из мекореј мож

да извадиш кокоданку.

коколáна ж жена крупних очију, жена буљавих очију. —Онај коколана че

те жедног преко воду преведе.

комињаче с дем и хип од комињак. —Де седи да пинемо неко комињаче.

, корее се несвр. 1. крути се. —Зими се корее прање на конопац, 2. прави

се важан. —Милан се, од како поста кмет, поче корее и не вреви сbc

свакуга.

корубави се несвр. криви се, савија се као кора од дрвета. —Дbche ce

корубаве кbд се не остаје како требе.

кoткоданка ж цела језгра ораха извађена из љуске. —Кbд се из ореј извади

цела јатка и држи се наедно, тој се зове коткoдaнкa.

кошуљћа ж дем, и хип. од кошуља, кошуљица. —Кошуљћа се извлкла на

Дете из Гачће.

крај музица којом се притeжу вунене чарапе уз ногу а нарочито кад се

одвеже и почне да се вуче по земљи. —Ел не осечаш да ти се влачи

крај?

кривуљица ж проста приземна кућа са једним одељењем. —Наши стари

су живели по кривуљице.

крндак м оно што је крње. —Немам зуби, сâмо крндаци.

крстато прил. седење прекштених ногу, седење на турски начин. —Стари

љуђе вечером наседају крстато уз трпезу.

крстетина жанат. крста. —Пресекло ме преко крстетину.

купен, -a, —окоји је купљен. —Овија волови купени на вашар, на Свети

Илију. —Одавна купен леб бил поблаг од онија што смо си месили.

куварица ж зидна крпа са извеженим мотивима из куварства.

кућица ж дем. од кука, мала кука. —Закачи цедило на онуј кућицу. 2.

метална кукица у облику удице којом се притеже каиш опанка уз ногу.

кућичка ж дем. од кућа, мала кућа, кућица. —Моја мала Чарлика си

седи у њојну кућичку.

17



398 Јакша Динић

Л

лагаријес, -та, -то лак, лаган, слаб. —Навикал се у лагафијесте дреје, а

требе по овуј зиму да рани бвце.

лажа ж лаж, неистина. —Cóг не знам да ле тој што причају лажа, ел

Истин.

лаленце с хип. мало дете, детенце. —Спи ми, спи ми лаленце.

лbкbчbк, -чка, -чко прилично лак, слаб. —Лbкbчbк си ти за њег.

лафет м решеткаста платформа на запрежним колима која служи за прево

жење сена, сламе, снопља кукурузовине и слично (в. вагонет, дружила

и калафет).

лашица ж дем. од лајa, мала леја, лејица. —Посадила сам две лашице

лук.

лебеди несвр. заноси, њише, љуља. —Дунавка носи воду на кобилку и

само лебеди с дупе.

лебеди се несвр. заноси се, њише се, љуља се, лелуја се, лелеје се. —Иде

и лебеди се колко е пијан.

ленћа несвр. лено плаче дете после спавања док се још није добро расанило.

—Виџ што ленћа детето.

лецка несвр. штуца (дете). —Дај му да пине водичку да не лецка.

линдри несвр. мази, титра некога. —Кво га линдриш ко да ти е из пазуће

испадал.

Лисеј м в. п. Св. пророк Јелисеј, 27. јуна.

личи му несвр. лепо му стоји (капа или одећа). —Личи му у овија шашир.

лиша ж бол. лишај. —У пролет кbд нема кво да се еде и кbд се пости за

Велигден деца издобивају лишу.

лишав, -а, -о који има лишу. —Лишава деца у пролет.

лопа несвр. једе халапљиво, једе као свиња тесто. —Кbд напраимо

качамак, Риста не да еде, него лопа.

Луда среда ж в. п. права среда Великог поста.

луковиње с суви листови главице црног лука. —Учинила сам перашће у

луковиње.

лупењћа ж љушћење кукуруза, комишање. —Kночи че да буде лупењћа

код Десимира, оч ли д имо.

лура несвр. скита, луња. —Сву ноч лура по сокаци а пријутру дом добди.

лутне ж шашавило. —Уватиле га лутhе. —Дошле му лутhе.

Љ

љигавче с крпа у виду мале кецељице која се веже детету око врата да се

не прља док једе. —Вржи на дете љигавче дореде.
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љопак млапавица, расквашени снег, житак расквашени снег. —На овbкbв

љопак нође ти не мож буду суве.

љоцка се несвр. игра се водом (дете), некорисно троши воду. — Дечија,

не љоцкајте се толко с туј воду!

љусне се свр. пукне махуна сама од себе и из ње испадне семенка. —Кbд

се напече на слнце, васуљ се сам љусне.

љуцко прил. туђе, није наше. —Љуцко никад немој да дираш. — Ел не

видиш да ти ошле овце у љуцко.

М

маја ж сириште. —Маја се праи од сириште од јаганци.

манда се несвр. маје се, ради а ништа не уради. —Цел дон се манда по

онéј трмће, а мед купуe.

мáовина ж маховина. —Уватила га маовина.

маривет м обичај, ред. —Код нас е токbв маривет.

машина ж шибица. —Пак ми нећи од вас узел машину и немам с кво да

закладем бгањ.

междери несвр. дете гњави маче у рукама, кињи кога, мучи некога. —

Деца междере мачичи а они, пак, иду код њи.

мерка несвр. посматра, мотри из прикрајка. —Одавна ја њега меркам да

га уватим у краџу.

мерка ж дем. од мера. —Имај си мерку у пијење.

месце с дем. од месо. —Завани си, сине, залчич месце.

метне очи свр. баци поглед. —Метну очи на туј стран и видо кbко га

воде.

Мећиве с в. п. Макавеј, 14. августа. |-

Мечћин дон мв. п. Св. Андреја, 13. децембра.

мешинчетина ж ауг. и пеј. од мешина. —Мешинчетина му до колена.

мешинчина ж ауг. и пеј. од мешина. —Ел си видел колка е на онога

човека мешинчина?

мишаћиња ж бот. видовчица Аnagallis arvensis L.

Миштровдан м в. п. дан после Митровдана, 9. новембра.

можеање с моћ, могућност. —Едно е очеање, а друго е можеање.

мрка се несвр. овца се спарује с овном. —Калуша се мpкала још у онуј

недељу.

мрљи се несвр. овца се спарује с овном. Овце почеле да се мрље.

мрсбљ м слине, бале. —Повисел му мрсбљ из нос.

мукуе несвр. пати, пати за неким или за нечим. —Млого мукуeм за

Чарлику што е нестала.

мушкаре с хип. мушко, мушкарче. —Добили смо дете па мушкаре.
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Н

нажалеe свр. постане мужао, накупи се жалу њему. —Нешто ми нажалело,

чу да љуснем.

на потег прил. увек спреман, увек мобилан. —Ја му дојдем ко на потег.

ајде овам, ајде; ајде онам, пак ајде.

набоцка свр. 1. набоцка, направи шаре боцкањем. —Кравајци прво пре

мажеш сbс воду па и тbг набоцкаш сbc цев. 2. засади неко семење

убадајући га прстима у земљу. —Дbнbс сам набоцкала две лаје бели

лук.

набедоше се свр. насере се, насере се некоме у инат. —Набедосали му се

мангуп пред врата.

набћска свр. набије, намлати. —Едва наблска колци у онуј суву земљу.

набосотуе се свр. находа се бос зато што нема обуће. —Ја сам се за мој

век набосотувала.

нагладуе се свр. проведе живот гладујући. —Уропство смо се нагладували.

навари се свр. набубри при кувању. —Сог ти се чини да е малко васуљ

у грнево, а кbд се навари, он чега напћни.

навивбри свр. наспе више него што треба, препуни. —Навивбриш толку

воду у корито а оперешедне черапе, па кује тој видел.

нагарез прил. киван на некога, љут на некога. —Ја сам му одавна нагарез.

нагорњуе несвр. горчи, има помало горак укус. —Овај краставица елис

нагорњуe.

наготви свр. зготови јела. —Од кbко имамо мајстори не мог да наготвим

и намесим.

надави свр. 1. задави зубима па остави. —Курјаци ни надавили три овце.

2. дави зубима али не удави. —Ћéрат беше надавил зајкатога али му

га ми отемо па га после закламо.

надеви свр. направи дарове за свадбу своје ћерке. —Анка си убаво

надевила ћерку.

надобди несвр. надолази. —Тимок почел још јучер да надооди.

надрнди се свр. 1. напне се, наљути се. —Час, час па се надрнди за

нешто, а куј ти га знае зашто. 2. накинђури се и крене без разлога.

- Надрндил се д иде у Паланку, а сам знае да там нема никакву работу.

надума свр. наговори. —Он га надумал та ишли у Врбицу на оро.

надумуе несвр. наговара. —Башта си га надумуе да крадне.

наждева се несвр. пије воду иако му се не пије (дете). —Не наждевај се

толко, це умочаш.
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наждива се несвр. напиње се да би повратио. —Наждива се, очи че му

искоче, а не можда бљује.

накоњче с мушко детенце које се да невести да га придржи у наручју и

три пута подигне у вис, кад стигне у младожењину кућу.

накриви свр. уради нешто у корист другога иако је мислио да му на

пакости. —E бbш ми га накривил.

накривуе несвр. храмље скоро неприметно. —Стевана накривуе на едну

ногу

налега несвр. 1. притиска. —Налегал га сbс колена на мешину. 2. належе,

пријања. —Бbш добро налега новово поклопало.

намbкља свр. скине лишће са гране или зрнасте плодове на тај начин

што гранчицу провлачи кроз стиснуту шаку. —Иди намађкљај од оној

багрeново лисје за козе.

намбши се свр. најежи му се кожа од страха или од хладноће. —Намbшил

се од зиму.

намита несвр. метлом прикупља на једно место или тера према нечему.

—Овија комшија ми намита боклук у авлију, море се карам с њег.

намора свр. примора, принуди. —Не мож ме намора никyj да работим

оној што нечу.

намоча се свр. помокри се у нешто или на нешто. —Намочала му се деца

у бунар, на баксузатога.

намужи се свр. добро се наједе. —Де се ти намужи па че после да работиш.

наовам предл. на овамо, на ову страну. —Појди малко наовам.

наокуе несвр. виче кад говори, говори гласније него што је нормално,

подиже тон. —Немој ти да наокуеш, неч никyга да уплашиш.

наомич прил овлаш, онако мало искоса, (тангентно). —Удари га наомич.

наопoкo прил. наопако. —Зло и наопoкo.

напомалко прил. на ситне делове, мало по мало. —Издава си рећију

напомалко и вајду не видо.

напролет прил. на пролеће. —Решили смо да га женимо напролет.

напудљичав, —а, -о, плашљив. —Детето ми дојде малко напудљичаво,

мора га водим код бабу Станику да му пуца од стра.

нарви и нарав, ћуд. —Дако е дете мöнечко оно вечвача нарви.

нарујан, -јна, -јно 1. недозрео. —У туршију се тура нарујан петлиџан. 2.

недопечен. —Остал ми леб малко нарујан.

насbти се свр. нагне се на страну, навали се. —Сено да се узима од онија

стог штоно се насbтил.
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наслутуе несвр. предосећа, наслућује; нада се. —Наслутуем да че да дојде

на осуство.
* ,

насмита свр. метлом натера на једну гомилу. —По бување насмитала

васуљ на вра и почела да га веe.

насмита несвр. смета, омета. —Дојде само да ме насмита у работу.

натлцуе несвр. зна по нешто, натуца. —Натлцуе помалко немачћи, али

слабо.

натронта се свр. обуче много одеће. —Кbд зими појдемо код колибу да

ранимо стоку, ми се натронтамо да ни не зима.

натрапица ж незван гост, нежељени гост, самозвани гост. —Онај натра

пица пак пошла код нас.

натрне свр. упије воду, огрезне у води. —Кbд пољевам градину, водим

рачун да у редови натрне вода.

наћисал, -а, -о накисео, киси по мало. —Овеј јаблђе дојду малко наћисале.

НаћиcНе свр. 1. покисне. —Наћисло ми прање на конопац, 2. постане

зле воље, наљути се. —Тимилија дbнbc нешто наћисал, не дир га.

наузбрдичав, -а, -о прилично брдовит, прилично узбрдан. —Местото дојде

малко наузбрдичаво, али и туј се леб раџа.

наузбрдњичав, -а, -о прилично брдовит, прилично узбрдан.

наумицају се свр. постепено и скоро неприметно уђу један за другим.

—Полбк, полbк па се сви наумицају и собу, дако несу звани.

начми се свр. наспава се. —Тија се не мож начми до пладне.

начмбше се свр. наспава се. —Када ли чеш се ти едbaнпут начмбшеш?

наџапљив, -а, -о напрасит, љутит. —Не смем да му кажем да сам затрл

овцу, ел он кbкbв је наџапљив, одмаче да узне да ме бије.

наштипе свр. штипњем накида. —Узе да наштипем малко лис од цвекло

за свињу.

нашуљеза свр. напије некога, опије некога. —Нашуљезају га сbс рећију

па работе сbс њега кbко оче.

нашуљеза се свр. напије се, опије се. —Нашуљезал се до ич.

недоварен, -а, -о недокуван. —Дbнbс смо ели недоварен васуљ, па ме

заболела мешина.

некаметан, -тна,-тно неваспитан, неуљудан. —Емsbsмbн, ем некаметан.

нестањуе несвр. нестаје. —Нестањуе ми веч маз, мора да кољемо свињу

пре време.

неумеање с неумеће, неумешност. —Едно е неумеање, а друго е неочеање.
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ногат, -а, -о који има ноге, који има велика стопала. —На момче ништа

не вали: окато, рукáто, ногато... —Čн ногат, за њег требу ципиле број

четерес осам.

ношуља ж неосиља, кокошка носиља. —Зими човек требе да остаи пешес

ношуље, а друђе кокошће да искоље.

Н5

њивче с дем, од њива, мала њива, њивица. —При делилбу дадоше и на

пасторкатога едно њивче, колко да не без ич.

њињори несвр. мази, линдри. —Куј чега толко њињори?

О

обгрне свр. огрне, загрне, прекрије. —Кbд намешташ децу да спу, добро

да и обгрнеш сbс чргу да им не вури.

oблaзи свр. неки инсекат пређе преко људске коже и остави свој траг у

виду пликова. —Облазила га гусеница по врат па му остало црвено и

срби га.

oблати несвр. облeће, удвара се. —Миле облати окол нашу Видинку, ал

нече тој да може тека.

обнадује се несвр. нада се, очекује. —Обнадују се да че им син скоро из

војску.

обноси се несвр. 1. заноси се, нестабилно хода. —Тоза, тупанџија иде уз

пут и обноси се, мора да е пак пијан. 2. горди се, понаша се надмено.

Кво ли се Аксентија обноси кbд га знамо и у пртене панталоне.

обуши свр. покида, пробуши. —Кbдно Тимок 6буши, ћеј цела Дољња

Чаршија е била под воду.

обуши се свр. покида се обод неке рупе на тканини или чему другом.

—Обушила ми се дувка на каиш па ми спадају панталоне.

овbс м бот, овас, зоб Аvena sativa L.

овеља несвр. пасе, пасе крупну траву тако да је само мота. —Магаре

овеља траву покре пут.

овревуе несвр. оговара. —Овревуе си свекрву где стигне.

овpти се свр. приврти се око некога или нечега. —Овртело се кученце

окол нас и туј си оста.

овсbк м дем и хип од овbс. —Дај на овце малко овсbк.

овчаруе несвр. чува овце. —Деда Симион овчаруе веч неколко годин и

нема куј да га одмени.

овчињак ауг, од овчије месо, овчетина. —Овија овчињак ми се веч огади.

огаздее свр. огазди се, обогати се. —Од туј работу неч да огаздееш.

оглади свр. остави некога гладним. —Ћиша по можда оглади од сушу.
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оголеe свр. оголи, остане без одеће. —оголели смо и обосели.

одбиза несвр. одбија, одриче, супротставља се. —Кbко ти кажеш, ја ти не

одбизам. н -

одвлче свр. одвуче, одведе. —Дојде по њег и одвлче га негде.

одеви свр. направи дарове за свадбу своје ћерке. —Одевила ћерку не мож

боље да буде.

одеде се свр. 1. поједе с апетитом, наједе се са задовољством. —Овуј годин

се одедомо на онија васуљ из Причибабу. 2. откачи се нешто на некој

скаламерији што се било закачило и зауставило је. —Ош кbд мувам по

овуј браву, а она се заела па се нече одеде.

одири свр. уђе у траг. —Код одирим куј ми крадне грозје лесно чу тог

с њег.

одлжи свр. начини нешто дужим него што треба. —Одлжила сам си рукави

на дреју.

оклоца свр. одгризе, изгризе. —Оклоца му дрбнsуљи.

ока се несвр. зове се (име му је). —“Ко те окају?” “Окају ме Лазар".

окове се свр. овековечи се, постане бесмртан. —Никуј се не оковал на

овија свет, па нече ни он.

ократи свр. начини нешто краћим него што треба. —Ократила сам си

бошчицу. |-

олишавéе свр. добије лишу. —Огладнели, олишавели, истегљили шије,

тbкви смо били кbд смо постили за Велигден.

олојда ж лоша жена, распусна жена, скитара. —Првљата му жена била

бБш една олојда.

олојдес, -та, -то распустан, скитара. —Мира не била олојдеста жена а ете

кво ју снајде, раскара ју муж.

омита несвр. 1. метлом чисти нешто са нечега. —Омита снег од ћеремиде.

2. једе много, све поједе што му се да. —Омита све, не праи питање да

ли е васуљ ел месо. 3. смета, омета у послу. —Лекни се, омиташ ме у

работу.

омитач м оној који после какве гозбе све што је преостало смете у своју

торбу. —Никодија е познат омитач.

опbњи се свр. оклембеси се, не ради ништа, начини се као пањ. —

Пензиунер се опbњи, па где седу двоица, иде да буде трејћи.

опашчаица ж дем, и хип. од опашка. —Подвила Чарлика опашчицу од

стра.

опрли свр. 1. опрљи, осмуди. —Требе кола слама да му опфлиш муда,

а ти велиш да е још дете 2 глусенице поједу све лишће на дрвећу.

—Гусенице опрлиле сливјак. 3. покраде све што нађе. —Нећи ни нbЧbc

опрлили градину, струк лук несу остаили. -
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öпситан, -тна,-тно прилично ситан, мали. —Овуј годин ни лук испадал

öпситан.

оптисне свр, затисне свуда около, добро затвори све отворе. —Узнем чргу

па оптиснем кош с јаганци да им не зима.

оптотули свр, затисне свуда около, запуши све отворе. —Јаганци затворим

у шталу па добро оптотулим врата да им не улази зима.

опypáш м немирко, живахно и немирно дете. —Детиштето им дојде

опураш.

опупа свр. поједе све с великим апетитом. —Код дојде од орање, опупа

цел леб за вечеру.

опшит, -а, -о опшивен. —Опшита прегљача. - -

ората ж говор, разговор. —Теј етрве по меџу себ немају орату. —Елен

opáти и оној што не за орату. -

орејов, -а, -о орахов. —У орејову кору вћна се учини у црно, тој да знаеш.

opěмпан, -а, -о грубо направљен, неотесан. —Ес да га е сам напраил али,

брате, оремпано.

осеча несвр. осећа, предосећа. —Осечам да че се деси нешто гадно.

бсиљ м осје на класту. —Не мог се истребим од овија осиљ.

ocрејђи се свр. осрећи се, усрећи се. —Неч се ни то осрејђиш.

осуче свр. 1. усуче, направи канап. —Требе да осучем поворће за врече,

- скоро че да вршем. 2. развије коре за гибаницу. —Да осучем час пешес

ббђе за едну ђибаницу.

orbни свр. отањи. —Отbнила сам си преџу за чрђе.

откресне свр. отшкрине. —Откресни малко вратата да излезне маче.

откреснут, -а, -о отшкринут. —Вратата беоше само откреснута али се све

виде унутра.

откуса свр. кашиком кусне неколико пута с врха. —Тој озбрд откусај па

га џидни.

откуса се свр. кусајући поједе с највећим апетитом. —Код дојде Вида,

има да се откуса на овија васуљ.

отодок м одлазак. —не знам када че им је отодбк.

öтпразан, -зна, -зно који није сасвим пун, који је био пун али је од њега

мало одузето. —Рећију да наточиш из онија балон што е малко отпразан,

пћнијат немој да дираш.

отпразни свр. одузме мало из пуног суда. —Влаше малко да отпразниш

па тог да и затиснеш, ал онак че излету затискала.

отсипе свр, одаспе. —Отсипи за душу.

очеање с хтење, жеља. —Очеање и моажеáње не иду свbђи пут едно уз

друго,

бчу-нечу м бог, хоћу-нећу Сарsella bursa pastoris L.
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очув м очух. —Станоја му не башта, он му очув.

ошов м ашов. —Од стар ошов сам напраила ожег.

оштипе свр. штипањем откине. —Оштипи неко перце лук да напраимо

претрно.

П

Панаџурм в. п. Успеније пресвете Богородице — Велика Госпојина, 28.

августа. —Деца побде у школу одма по Панаџур.

панаџурка ж врста јабуке која зpи крајем августа, око Панаџура.

. Панаџурсђи пости м пост пред Панаџур — Вел. Госпојину. —Јајца за

назиму се остаљају преко Панаџурсhи пости.

панпурач м дечији пиштољ са плутаним запушачем као метком. —Тој

панпурач, тој не истин пиштољ.

пасти несвр. беди, оптужује. —Пасти ме да сам ја тој уработил, а несбм.

патеж м патња, трпљење, сиромаштво. —Патеж и крпеж кућу држу.

пbшöк м нечујни кратки прдеж. —Куји е ипуштил пbшћк.

пошка несвр. нечујно пушта гасове, нечујно прди.

пошка се несвр. трули, гњије. —Овуј годин су се крушће јако пћшкале.

пöшне свр. нечујно прдне. —Извара МС Та пошну, па се од срам диго и

отö си.

перес, -та, -то шарен, прошаран. —На пујку јајце пересто.

перјани несвр. , кукуруз пушта перјаницу. —Момуруза веч почела да

перјани.

перјаничи несвр. кукуруз пушта перјаницу. —Кbдмомуруз почне на време

да перјаничи, да знаеш да че да има леб.

пиле с 1. ситна птица, птица певачица. —Чуеш ли кbко убаво поју

ПИЛИЧи? 2. Пиле.

пирочи се несвр. инати се. —Сине, зло е да се пирочиш сbс матер.

плацекм дем, од плац, плацић. —Мора да гледам да си купим нећи

плацbк у Паланку, па да се саселим и ја.

плача несвр. плаћа. —Скуп одве плача.

плијав, -а, -о плах, плаховит (човек). —Смири\се, немој си толко плијав.

плњен, -а, -о пуњен. —За ручђк сам напраила плњене попушће.

повиди свр. 1. обави посао, постигне. —Мож тој да повидимо и с помалко

паре. 2. намири стоку. —Да повидим стоку па чу тог да дојдем код

Тéб.

поволи се свр. мази се. —Ела, сине, код тетку да се малко поволимо.

погрознее свр. поружни. —Деца им погрознела од глади.
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погузина ж тур на панталонама, подупина. —Сцепене му панталоне на

погузину.

подаде се свр. искриви се, пода се. —Ако су мертеци тбнћи и од сирово

дрво напраени, они че се срчено подаду.

подване свр. подухвати. —Кbд би могбл да га подванем оздол, некако би

га дигал.

подване се свр. подухвати се, ухвати се с лошим друштвом. —Подванул

се с онуј битангу па си затр дом.

подвати свр. подухвати. —Подвани га оздoл.

подвати се свр. подухвати се, ухвати се с лошим друштвом. —Њитроица

се подватили па из краџу у краџу.

подврже свр. подвеже. —Подвржем му строшенуту ногу сbс поличће и

рекнем му да мируе дор не стигне доктур.

подида несвр. подједа. —Нечу да си подидам децу, дом мора да с идем.

подлегне свр. 1. легне на туђе место. —Подлегла баба деду. 2. подметне

леђа за другога. —Дор башта не подлегне не мож се ништа учини.

подмете свр. метлом почисти испод нечега. —Пред бербу очистим подрум

и подметем под подвале.

подмита несвр. метлом чисти испод нечега. —С време на време подмитај

и под одар.

подсвије свр. нагло и јако захладни, отпочне љута зима. —Туј годин

беше подсвило још окол Свети Ранђел.

подштипе свр. штипањем покида доње листове биљке. —Moа мати ошла

у градину да подштипе зеље.

подштипуе несвр. штипањем кида доње листове биљке. —Дbнbс чу да

подштипуeм зелени лук, а јутре чу цвекла.

пожени се свр. ожени се по други пут, уда се по други пут. —Кbд је умрел

првњијат муж, она се после поженила у друго сало.

поживачђк, -чка, -чко комп. од живачек, већи, живљи. —Овија струк

пóживачbк од онија.

позамести се свр. запосли се у државној служби и лепо се снађе. —Сви се

они позаместили и примају си платицу.

позакрепи се свр. поткрепи се, ојача после неке несреће. —Чекни да се

öн позакрепи малко, па че после да иде лbсно.

поздāве се свр. (мн.) понекад се здаве, посвађају се понекад. —Деца се

поздāве ко кучичи, а час малко па живују. -

поздечају се свр. (мн.) посвађају се, сукобе се. —Поздечкале се окол

Петровден и још не орате. -

покладуе несвр. пости. —За Велигден покладуемо шес недеље.

покрстица ж везни мотив у виду крстића. —Везем "куварицу“ на покр

стицу.
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половинка ж дем, половина. —Половинка за њег, половинка за теб.

пољевка ж расквашено и намокрено земљиште због немарног проливања

воде. —Пак си напраил пољевку пред врата.

понишало с мушко дете које се да невести да га придржи и три пута у вис

подигне, кад стигне у младожењину кућу (в. накоњче).

понишалче с мушко дете које се да невести да га придржи и три пут у вис

подигне, кад стигне у младожењину кућу (в. накоњче).

попридигне се свр. придигне се, опорави се, опорави се толико да може

да устане. —Беше јако закасал, сbг се малко попридигал.

поржуе несвр. режи понекад, режи помало. —Чарлика се умиљуе, али и

поржуe.

посбти се свр. нагне се на неку страну, искриви се. —Ижа му се посbтила,

има еден ден само да се скљокодише и да га затрпа.

посврне се свр. поврати се после неке недаће, поправи се. —Посврнуше се

момурузе по онуј ћишу.

посраман, -мна, -мно смеран, стидљив, поштен. —Милан Динин е бил

посраман човек.

посpчено прил. брже. —Ел мож ти малко посpчено да одиш?

посрченко прил. Хип. од посpчено, брже. —Ајде, сине, малко посрченко.

потка ж 1. нит која се провлачи кроз зев основе при ткању. —Кbд се че

ткање, потка мора добро да се збива. 2. белега, обележје начињено од

сламе привезане на мотки забоденој у земљи, која означава да је на тој

парцели забрањена испаша. —У овуј ливаду да туриш две-три потhе,

ако бч да нешто остане од њу.

поткорубави се свр. потклобучи се. —Поткорубавил се леб.

поткоруби се свр. потклобучи се. —Поткорубил се дувар ел не добро

омалтарен.

поткукужи се свр. дигну се пликови по кожи. —Поткукужила му се десна

рука.

потпорка ж подупирач. —Да се изљие бетонска плоча, требе гоџа потпорће.

почавра ж крпа којом се послује по кухињи, прљава крпа за пословање

по кухињи. —Станисловка Ич не води рачун од себ, напраила се на

почавру.

правоцепан, -пна, -пно оно што се при цепању правилно цепа. —Бела

буковина е правоцепно дрво, док црвена вечне. -

прајне свр. направи нешто на брзину и мало. —Да прајнемо малко

качамак за вечеру?

Празна недеља ж в. п. прва недеља по Ускрсу. Празнује се да година буде

родна.

превијотина ж 1. анатом. превој на екстремитету: руци, нози, прсту,

као на пример коленски превој (лат. poples). —Заболела ме нога у
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превијотину. 2. завој на рани. —Кbд доктур поче да ми стура онеј

превијотине, ровал сам ко мечка.

преврже свр. 1. превеже, веже преко нечега. —Причају да кbд су га повели

да га обесе преврзали му очи с црну крпу, 2. превије рану. —Преврзаше

му посекотинуту с крпу од кошуљу. 3. веже поново, веже по други пут.

—Мора да превржемо колава ел че ни се сено искужља.

прегрвељише свр. прегрми, претури преко главе, једва савлада. — Едва

га прегвељиcá некако.

прегреши свр. погреши по некад. —Прегреши и ондако се праи да е

светbц. .

прежени свр. ожени се или се уда пре старијег брата или сестре. По

народном правилу, ако млађи хоће да се жени пре старијег брата или

сестре мора од њега, пред свим окупљеним укућанима, да затражи

“дозволу” и ако је добије може да се жени, у супротном не може. —Дећа

преженил Буду. —Милана преженила Лату.

преза несвр. преже, упреже. —Напој волови па презај премета несвр.

преврће. —Цел дон премета џакови сbc жито. -

премета се несвр. преврће се преко главе. —Ми деца у вршу се преметамо

у сламу.

преметало с оно преко чега се премеће, вратило. 2. мушки полни орган.

—Мож га уватиш за преметало.

премрљи свр. ован оплоди све овце. —Мора да купимо нећега овна да

ни премфљи овце.

премфљи се оплоди се овца. —Све ни се овце веч премљиле.

преобрча несвр. преокреће, мења мишљење. —Често преобрча оној што

рекне, никад неси сигуран у њега.

препрегне свр. вола дешњака упрегне на место левога или обрнуто. —Овак

не иде, мора да препрегнемо воловиви.

препреза несвр. вола дешњака упреже на место левога или обрнуто. —Муку

мучим сbс овија волови, стално и препрезам.

преруби свр. пресече дрво једним замахом секире, пресече. —Де овој

преруби овде.

преседлес, -та, -то који је седластог облика. —Онија трап дојде преседлес.

престрели свр. препадне, уплаши. —Престрели ме некво кbд чу да мужје

позивају у војску.

претрупи свр. пререже, пресече. —Де да узнемо тривоњ да претpупимо

овија труп.

прећида несвр. прекида. —Не прећидај ме док вревим.

прећида се свр. прекида се, кида се. —Основа почела да ми се прећида,

мора да брдово не кbко требе.

прећине свр. прекине. —Тој тенко, тој це прећине.
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прећинут, -а, -о који је прекинут. —Што е овија конопац прећинут?

Пречиста ж в. п. Полагање појаса Пресвете Богородице.

прештава ж течност у којој се штаве коже.

прештави свр. 1. заврши штављење кожа. 2. изгњечи, изгњави, измучи,

промени облик. —Мора зима малко да прештави орањето, ако оч да се

роди леб. 3. пресавије, испресује. —Прештавиле ми се дреје у сbндок.

прженцим чварци, кавурма. —Разгреј малко прженци за преватБк.

прибогу прил. као, као да, скоро, још мало па. —Он прибогу глуп човек.

привргуља свр. почне да се вије, почне да се увија, постаје нестрпљив од

жеље да нешто постигне. —Привргуљал д иде у Паланку, ел никако.

приврти свр. 1. сакупи на једно место (стоку). —Иди приврти овце онам

под онија горун. 2. уштеди, приштеди. — Толђе годин служи, а не мож

- динар да приврти.

пригрне свр. пригрли, привије уза се. —Дако им не мати, толко е при

грнула онуј дечицу ко да су њојна.

прид* приде, доплатак. —Транпимо волови и ја му дадо још сто банће

пр

придвечер прил. предвече. —Придвечер да дојдеш да ти нешто кажем.

придигне се свр. оздрави мало, опорави се. —Беше јако закасал, сbг се

малко придигал.

прикади свр. загори, пригори. —Не клади јак огањ да не прикадиш

Iмáзат.

прикади се свр. загори, пригори. —Ма само што се обрну, варивото се

прикади.

прикаден, -а, -о загорео, пригорео. —Варивово ти дојде прикадено.

прилагуе несвр. лаже по мало, лаже кад сматра да је то корисно за обе

стране. —Прилагуе по малко, ал не лош човек.

припажња ж пажња, пажење. —На манечко дете требе голема припажња.

припажуе несвр. пази, пази овлаш. —Припажуј да не прејде грнето.

припажуе се несвр. пази се, чува се. —Припажуј се од кучето, оно нече,

ал куј га знае, куче е.

приплава прил. скроман, пун обзира према другима, повучен. —Нашата

снашица дојде приплава. —Дошла баба код зета у гости и за сво време

. била приплава, нече да узне ништа док не пита, на свакуга се склања.

приспее свр. пристане, реши да ли ће овако или онако. —Неcbм приспел

никако.

прицвркне свр. прискочи, подухвати се одлучно неког посла. —Сви из

кућу прицвркну и окопају онолко лозје за дан.

прицрнеесвр. поцрни. —Шерпу немој датураш уз огањ, елче да прицрнеe.

прицрнее се свр. зацрни се, замрачи се. —Орање се прицрнејало од чавће.
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пркне се свр. роди се, пукне се на свет. —Пркло се на свет па мора да се

чува.

Прображење с в. п. Преображење, 19. августа. —Ел чед имо у Каменицу

на Прображење?

проглоби свр. при уједу пас зубима пробије кожу. —Уватило га куче за

ногу па га проглобило.

проклетија м проклетник. —Знаеш ли где се смуца онај твоá проклетија?

пролети прил. у пролеће. —Пролети цbвти цвеће.

Прокопље с в. п. Св. Прокопије, 21. јула.

промично прил. благо време, подношљиво време. —Овуј зиму би про

мично.

промуља се несвр. провлачи се. —Негде си се промуљал кbд ти се на

капу уватила павучина.

пропири несвр. прогања. —Сог кмет почел да ме пропири затој што

неcbм млел у његову воденицу.

пропас м понор, бездан. —У Репушничку реку има пропас куји се зове

Пропас.

пропљусне се свр. прсне неки плик и из њега исцури водица. —Проп

љуснуле му се ране подљутаче.

пропуди свр. протера, растера, најури. —Пропудил си децу зарад туј нову

жену.

просбне свр. просуши се. —Кbд се оперу бурета, мора малко да просбну

па тbг да се уколују у подрум.

просица несвр. просеца, прорезује. —Туј че да просицају пут.

протрка свр. протрља, протаре. —Кbд савијам цигару, ја дуван малко

протркам проз дланови.

проћисал, -сла, -сло укисело се, прокисао. —Овој ти вариво проћисло.

прóћисалан, -лна, -лно накисео, по мало киси. —Чорбицава ти дојде

малко проћисална, па добра.

проћисне свр. укисели се. —Тури васуљат на студено да не проћисне.

пфскори несвр. прска киша, прска ретка киша. —Ћишава само прскори а

нече да падне кbко требе.

прстек м дем, и хип. од прс, прстић. —Куји ми те, сине, прстек боли?

пртка несвр. прди с времена на време, прди по мало. —Малбно дете

едномон пртка, мора да га боли мешина.

пруд, -а, -о који је дивљачан, који није сасвим питом. —Пруда овца не

воли да ју млзеш.

прудес, та, — то који је дивљачан, који није сасвим питом. —Беличка

дојде овца прудеста.
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прнав.-а, -о прљав, штрокав, неуредан. —Жената му дојде прчава, затој

öн јури по друђе. ».

пува несвр. дише, дубоко дише. —Прокријем се с чргу преко главу па

. пувам унутра да се стоплим.

пулчвк м дем, од пул, дугменце. —Еден пулчвк му нема на кошуљу.

пупа несвр. пеј једе, једе с апститом. —Цел донорал па сbг пупа леб и

васуљ.

пупав, -а, -о закржљао а великог трбуха. —Детето им дошло некакво

пупаво.

пуца од стра изр. Које је дете плашљиво доведу га код врачаре да му“пуца

од стра”. Врачара заложи јаку ватру, умеси "тридевет” (27) куглица од

пшеничног брашна и кад оне мало нарасту почне да их баца у ватру.

Куглице се у ватри распрскавају пуцајући и тако истерују страх из

детета. Врачара за све време баје.

пуцњавина ж пуцњава. —У онуј пуцњавину не се знало од коју стран

пуца.

пшешко грозје с бот. помоћница Solanum nigrum L.

Р

разббран, -а, -о разуман, разборит. —Разборан ли си брé ти?

разбере свp. схвати, разуме, разабере. —Све разбра кво ми писyeш.

разбучави се свр. разбаруши се, накостреши се. —Излезе из ижуту неомита,

сва се разбучавила...

развидели се свp. сване, постане видно. —Кbд се развидели, тог че да

- појдемо у Паланку.

развидељуе се несвр. свиће, постаје видније. —Томбн поче да се развиде

љуе, они припуцаше на нас, а ми у поток. -

разврља несвр. разбацује. —Ене га где разврља снег од лисник.

разврљи свр. разбаца. —Јучер смо разврљили торину по страниште, а

дbнbс чега оремо.

разврже свр. развеже. —Ајде, реко, прво да развржемо кола па после да

ручуемо. *

разврже се свр. развеже се, одвеже се. —Сам се конопац разврзал с сећира

испадла уз пут.

разврши свр. начне с врха. —Дbнос чу да развршим чебре сириње.

разглеџуе несвр. разледа, звера наоколо. —Ајд пооди, кво разглеџуеш

тöлко.

разглеџуе се несвр. разгледа, звера наоколо, разврће се. —Разглеџуе се

доле пред општину, а не иде да работи.
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раздума се свр. промени мишљење, окане се посла који је намеравао да

изведе. —Бbђи реко д им да ловим рибе па се раздума, боље дим да

косим. |- -

разлега се несвр. 1. разлеже се (звук). —Разлега се песbн по падинуту. 2.

разлеже се кокошка. —Прлег да се разлега и другана кокошка.

размокри свр. раскваси, покваси. —Дај ми едну крушку да си размокрим

уста.

размpка се свр. овца почне да тражи овна ради спаривања. —Веч ми се

öвце размpкале, а ја све велим да е још рано.

разбка се свр. одједном почне да виче, развиче се. —Отуд видо иде курјак,

че ми насрне на овце, ја се разока и он побеже.

разработи свр. разради. —Трактур требе прво да разработиш у место, па

после да ореш сbс њег.

разработи се свр. разради се, почне својски да ради. —Томбн се разрабо

тим, дете у љуљћу прирове, ја мањујем копање.

разресети се свр. разреса се тканина по крајевима. —Што неси на време

порубила чрђеве него си дозволила да се разресете?

разубави се свр. пролепша се. —Рада се е топpв по женилбу разубавила.

páниште с место на коме се хране овце. Раниште је обично око лисника

или стогова, тамо где су зденути, у шуми или на ливади. —Свако јутро,

дако е снег голем, терам овце на раниште у Бајчину.

расица несвр. расеца. —Расицам тикве за свиње.

расјаји се свр. усија се, почне да сија. —Расјајало се кубе.

раскаруе несвр. растерује, разгони. —Иде проз алогу и поe, раскаруе си

стра. —Ти си згодан да раскаруеш тичичи из грcнице.

распина се несвр. разапиње се, растрже се између многих послова. —

Распинам се измеџу толђе работе и не мог ништа да уработим.

располути свр. пресече неглим ударцем на два дела. —Кbд те ударим ш

ти располутим главу.

расприштоше се свр. појаве му се пликови на кожи. —Бил се убил на рџав

ексер па му се сbг расприштосала нога.

растег м мера за дужину која је једнака растојању између браде и раширене

десне или леве руке. —У едну чргу иду три поле од по два растега.

растеза несвр. растеже. —Дете растеза тенко црево што му дала баба из

пушницу.

растеза се несвр. растеже се. —Растеза се ко гладна годин.

растрљачи свр. 1. растрља, размаже. —Растрљачи ракољак с ногу, 2.

забашури, растегне неки посао у недоглед тако да га и не обави. —

Потам, повам, растрљачише работу и после ко да ништа не ни било.
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растрљачи се свp. толико се отегне неки посао да се на његов циљ и

заборави. —Нече га решава сbг, него чека да се тој растрљачи.

расhисне се свр. раскисне се, омекша у некој течности. —Чекам да ми се

расћисну опbнци, јако се били спекли.

расцвари свр. разгреје нешто да оно почне да црвчи. —Деда Мика расц

варил малко сланинку у кубе, за ручђк.

расцвари се свр. загреје се да му се ороси чело. —Мужје се расцварили

уз остал па се не дизају.

раштуми се свр. омекша у некој течности да се распада. —Кbд надробиш

сув леб у млеко, чекни га да се раштуми, па после кусај.

фгља несвр. грди, грди некога на најгрубљи начин. —Свáћи ден си pfља

. синатога за нешто. -

фгља м онај кога стално грљају (в. ). —Prљo, pглави, када ч памет да

добијеш?

фглав, -а, -о који је ргљан. —Prљоргљави.

pгљан, -а, -о који је тешко грђен. —Ргљан и јучер и донос за енду работу.

pђоше се свр. направи се на рђу, направи се на лошег човека. —Тимотија

беше елис добbp човек сbг се нешто рђосал.

редњина жредња, епидемија. —Затворило ми некво нос, мора да има

редњина.

резни несвр. има резак, пријатно горак укус. —Виново почело да резни,

не више мbс.

ретачак, -чка, -чко прилично редак. —Испадал ми ретачак качамакат.

ригла ж 1. реза на вратима. —За овуј риглу има другакbв кључ. 2. окно

на шпорету. —Тури лонче на првњу риглу.

риљач м 1. ашов за риљање. —На овија риљач требе да се намести газач.

2. радник који риља. —Ја мислим да че три добра риљача са дbн да

изриљају онуј брголáзину у Павуничино.

póвне свр. изненада гласно заплаче, бризне у плач. —Из чиста миратиће

póвну.

poда ж родбина. —Ошла су у њојну роду да потражи паре на зbјом.

póзан, -зна, -зно ружичаст. —Девојче дошло розно у лице.

pукат, -а, -о који има руке. —Кво наодиш ману на момчето кbд је рукато,

кракато, окато...

руса ж бол. кожна болест impetigo. —Руса се лечи овак: туриш у уста

шаку семе од грcнице, па кbд га сажвакаш ти с тој запљуеш онеј русе

на дете.

Русалница ж в. п. русална недеља.
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рустБк м дем. од рус, мали трун, трунић. —Не дава рустек да падне на

нега.

С

сbвњуе несвр. свиће, свањује. —Почело да сbвњуe.

сbка несвр. сикће због тога што се нечим олутио. —сека колко се ољутил.

сbкти несвр. сикће, сикће од беса. —Сbкти од бес.

сbкче несвр. сикће. —Кbд се човек олути сbс пипер, он сbкче.

саморâс м бот, љутић Ranunculus repens L.

самосеб прил. само од себе, само по себи. —Беше ми се дигла неква

чворуга па си од самосеб неста. }

сампас м распојасаност, разулареност. —Све ударило у сампас.

сандалуп м недоучени мајстор, студеноклеп. —Тој ли ти е праил онија

сандалуп?

саситни свр. уситни, сасецка, смрви. —Де саситни малко краставице за

ћисало. —Побрана земља се зими од студ саситни.

састигне свр. сустигне. —Деца ни се састигла, па едно на друго носи

дрée.

састине се свр. охлади се па се стегне. —Кbд се сапун разлије по судови,

öн мора прво да се састине па тог да се реже на кbлbни,

Света Петка. Распета ж В. П. Велики Петак.

Света Петка Русална ж в. п.

Свети Арангел Микаил м в. п. Арх. Гаврило.

Свети Врач м в. п. Кузман и Дамњан.

Свети Еремија м. в. п. Пророк Јеремија, 14. маја.

Свети Јован Билобер мв. п. Ивањдан, 7. јула.

Свети Јован Главосек м в. п. Усекованије главе св. Јована Крститеља, 11.

септембра. -

Свети Рангелм в. п. Арх. Гаврило.

Свети Ранђел м в. п. Арх. Гаврило.

Свети Ранђел Душовадник м в. п. Арх. Гаврило.

Свети Ћирик мв. п. Св. муч. Кирик и Јулита, 28. јула. Празнује се од

чирева.

Светисова м в. п. Свети Сава, 27. јануара.

свитка несвр. светлуца, час-час па засветли. —Видомо свитка батерија,

Значи, он је.

севтеише свр. нешто учини први пут. —Дbнос чу да севтеишем нови

опbнаци.
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сећирае се несвр. секира се. —Немој се сећираеш, све че да буде кbко е

БóГ рекел. —Млого се сећирае што е истровил едну овцу.

ситенце с дем, и хип. од сито. —Просеј брашно проз малбно ситенце.

ситнурија ж ситнеж, ситне ствари. —Узимај поголемо, мани туј ситнурију.

ситњорак м ситнеж, ситне ствари. —Натоваримо сва дрва, оста само онија

ситњорак. -

скаламути свр. направи нешто како било, смути нешто за час за јело. —За

вечеру узне па скаламути нешто ко за прасци.

скашка свр. смути нешто како било за јело, припреми нешто на брзину за

јело. —Скашкала там некви колачи ни деца и нече еду.

сковитли свp. спопадне, савије. —Сковитлила га мешина, па се само грчи

и превија.

скок м водопад, водопад на потоку. —Од онија скок код Ћуприју на горе

нема рибе.

скомина ж 1. трњење зуби, зазубица. —Кbд едеш зелене сливе оно те вача

скомина. 2. фиг. чежња за нечим, чежња за нечим што се не може

остварити. —Čнеде и не дава ми, а ја вачам скомину.

скроб м јело слично качамаку само што је ређе и направљено са мало

}масти.

скроба несвр. бућка, бућка и при том се чује снажан звук бућкања. —У

Дининци свако јутро бучка само скроба.

скупоценес, -та, -то скупоцен, вредна ствар, скупа ствар. —Тој скупоце

несто, од њег да се води рачун.

скучница ж псећа свадба. —Јури се неква скучница, затој га нема наш

Чарли.

слезенка ж анат. слезина, слезена. —Варди се од њег, то е човек без

слезенку.

слиже се свр. пеј. зближи се са неким. —Слизали се њи двоица, па си

сало сbг има муку од њи.

слика ж лицидерски колач четвртастог облика (величине кутије дувана)

увијен у колачарску хартију са налепљеном сличицом на једној страни.

. —Ако си добbр, чу те водим на вашар у Калну и чути купим слику.

cлнопаџа ж бот. дивља крушка која зpи кад падне слана Рirus amygdali

formis. **

смали свр. смањи. —“Смали, малко, смали“, рекли на Циганинатога

кbд почел млого да лbже.

смали се свр. смањи се. —Стар човек се смали.

собува се несвр. изува се, скида обућу. —Кbд се собувам, не мог си черапе

стурим, толко ми мешина голема.

себут, -а, -о бос, изувен. —Немој д идеш собут преко кошену ливаду.

cóлне свр. посоли мало, посоли на брзину. —Солну ли грнето?
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сóпа несвр. једе халапљиво и облапорно као гладна стока. —Eџ ко човек,

не сопај ко свиња.

спекбљи се свp. спече се, осуши се. —Спекољил се старчичат, али гура.

спореди несвр. слаже се са неким. —Сbс старотoга сина не мож никако

да спореди.

споредуе несвр. слаже се са неким. —Свекрва и снаá силом споредују.

спурка свр. припреми нешто на брзину за јело. —Нешто чу да спуркам

за вечеру, чу да видим кво.

средњина ж средњи део, средњи део леђа. —Ошинуло ме некво преко

средњину. —Пригрни огња да се опече на јагњето и средњина.

сркме с мрежа за риболов, сертма. —Јанко изгледа ко да е вачан у сркме.

срчка се свp. споречка се, посвађа се. —Срчкаше се елис забађав.

срчка ж срж, срчика. —Не веља му срчка, на њег.

старка ж стара кокошка. —Онај жлтана старка најбоље носи.

стегне се свр. добро се обуче, топло се обуче. —Стегни се добро, да ти не

буде зима.

стеза се несвр. облачи се. —Cóг че да појде, ене га стеза се.

стопли свр. загреје, угреје. —Узни да стоплиш млеко за дете.

стопли се свр. загреје се, угреје се. —Толко сам се смрзал да се још не

мог стоплим.

стотник м тежак стотину килограма. —Џак стотник подигнем ко од шалу.

стотњак м који је тежак сто кила. —Његова жена стотњак.

студењикав, -а, -о прохладан. —Греје слнце, ал си, пак, елис студењикаво.

стунти свр. набере обрве, смркне се у лицу. —Манечко дете а стунтило.

стунти се свр. намргоди се време, наоблачи се. —Стунтило се, само што

не удари ћиша.

судрачно прил. још се није развиделило. —Љуђе се дизају док је још

судрачно.

сукне свр. усуче на брзину. —Чу да сукнем пешес обће, да напраим зачас

ђибаницу.

суpине се свр. сурва се нешто што је било на гомили, сруши се. —Ја се

поткачим на некве там ћеремиде, што беоше наслагане уз дувар, ал се

оне суpинуше и ја падо назам.

Т

та узв. кратак узвик којим се деца међусобно плаше. —Та, уплашите.

тbвница ж 1. тмина, помрчина, мрак. —Поела га тbвница. 2. тамница,

затвор. —Че иструлавееш ти у тbвницу, оч.

таљиђе жтаљиге. —Магаре упрегнуто у тешће таљиђе.

тāмњи, -ња, -њо тамошњи, онај тамо. —Тамнијат вол нешто слабо тегљи.
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тежачђк, -чка, -чко прилично тежак. —Детево има две годин, а елис

тежачко.

тетин м теткин муж, теча. —Едбн мој тетин се зовал Нацко, а друђијат

Бранивој.

тиквеник м пита од тикава. —На Петровден мати увек напраи тиквеник.

тињак м муљ, тиња. —Кво год посадиш у онија тињак, оно се роди ко

лудо.

тлакана ж таван за смештај сточне хране. —Јутре рано по ладавину има

да дизамо сено на тлакану.

тласне свр. гурне, гурне изненада. —Изедbнпут ме тласну у грбину та

се претури.

тобрња несвр. брбља, говори сам за себе. —Цел донтобрња, ал га никyj

не слуша.

траи несвр. 1. подноси некога, трпи некога. —Од кbкöе оној чудо напраил

не мог га траим, 2. траје. —Нек траи, док траи.

трејђак м трогодац (стока). —Бик трејmáк.

тробони несвр. прича, галами, прича којешта. —Баба Ристосија цел дон

нéкво тробони.

троичка м тројица, троје. —Иду њи троичка заедно у школу.

Трöјца ж в. п. Духови, Св. Тројица.

трöнта се несвр. облачи се топло, облачи много одеће на себе. —Не тронтај

се толко, неч да зимуеш у планин.

трóтовbн, -вна, -вно ошамућен. —Иде кbко тротовbн.

трпеж м трпљење. —Крпеж и трпеж дом држу.

трулавее несвр. трули. —Дрво срчено трулавее, ако лежи назам.

трупи несвр. 1. реже тестером. —Дbнбс смо трупили трупје. 2. једе сено

(коњ). —Сог трупи сено, а после че да дреме на празна jacла. 3. једе

са апетитом. —Момчил све трупи кво му дадеш

трупне свр. удари ногом о тло. —Кbд деда трупне, сви се умире.

Тудорица ж в. п. Чисти понедељак. Тога дана се ништа не једе, тек увече

нешто мало и то махом печене тикве. Жене целог дана перу рубље.

тужева несвр. тужи, често тужи некога. —Гвозден се само тужева по судови.

тупанас, -та, -то који је дежмекаст, дебео, дебео као бубањ. —Девојчето ес

добро, ал дошло тупанасто.

тупне свр. лупне, удари. —Тупну некво на тован и ми се згледамо. —Буди

миран да те не тупнем у главу.

тусаба ж галама, русвај, лом. —Напраи се тусáба изненада.

тута узвик којим се терају свиње. —Тута, тута свиње мое.

тутњикурча м који је сметен, који је смушен. —Преварил си се ако си

мислел да четој да уработи онија тутњикурча.
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Ћ

ћелерка ж дем, и хип. од ћелер, мали ћелер, мала остава. — Мен све.

квол ми требе за у лозје: сињи камен, лика, пунпа и разни прашкови,

седи у едну ћелерку под баcамаци.

ћибрик м 1. ибрик, земљани суд сличан крчагу који служи за поливање

нpи умивању. —Де да ми пољијеш с овија, еве, ћибрик. 2. ситно црно

грожђе јаке боје и карактеристичног мириса, хибрид.

ћипне свр. провpи, прокључа. —Чекни млекото нека ћипне, па га стури.

ћилчи несвр. вуче нешто тешко, диже нешто тешко. —ЋИлчи некав џак од

сто ћила.

ћилчи се несвр. напреже се преко мере подижући неки терет, килави се.

—Немој се ћилчиш с толђи камен, него окни љуђе да ти помогну.

ћунац м чунак, сулундар. —Гранате им ко кубичи, а цевови кbко ћунци.

ћуне свр. прохте се, падне на памет. —Ћунуло му д иде у Штитарци,

дако там нема никву работу. —Работи сâмо кbд му ћуне.

у

ублажи се свр. услaди се. —Ублажило му се беше вино туј вечер, па га

одвлкоше дом под мишће.

увисне се свр. врисне од задовољства, цикне. —Увисне се девојha на љуљћу

кbд ју нишају момци.

угмаца свр. угази у нешто ретко. —Угмацал сам седну ногу у лајна.

удропа се свр. накваси се идући кроз росу. —Удропâмо се дор прејдомо

преко онуј ливаду.

узбрдичав, -а, -о прилично узбрдан. —Узбрдичаво ми дојде њивчето, али

не лоше.

узбрдњичав, -а, -о прилично брдовит. —Богами, путат добре узбрдњичав.

узмалко прил. недовољно, мало. —Че ни е узмалко леб за вечеру, мора

да прајнемо и малко качамак.

уида несвр. уједа. —Ел уида вашево куче?

укáпе се свр. покапље се при јелу. —Погле, погле, укапал си си нове

панталоне. -

укара свр. утера. —Укápajóвце у трљак.

укаруе несвр. утерује. —Укарус волови у јбр.

улама ж кривина, окука; угао од деведесет степени. —Изврнула му се

кола на онуј улáму код Манастир. —Напраил кућу на уламу.

уледини се свр. направи се на ледину (њива). —Улединише се најубаве

њиве. Нема куј да и работи.
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умбкне се свр. неопажено се увуче, увуче се полако. —Улезне на прсти у

собу, па се полbк умокне у чрђе.

умиљуе се несвр. умиљава се. —Варди се од онога куји се окол тебе млого

умиљуе.

упšшка се свp. тихо прдне, нечујно прдне. —Куј се овде упршкал”

упешне се свp. тихо прдне, нечујно прдне. —Беше се нећи упошнул тека

гадно да се не могло седи у собу.

упитoвни свр. припитоми. —Никуј ми не веруе да сам упитoвнил лисицу.

упитовни ge свр. припитоми се, упитоми се. —Кbд се ждребе упитовни,

после лbсно можда се јаше.

урбњак м повећи комад хлеба. —Код дојдемо из школу, мати ни оцече

по едbн урбњак. -

yрипне свр. ускочи, упадне. —Тео да прерипим преко поток, а урипну у

њега.

урóби свр. зароби новчана средства у нерентабилан посао. —Уроби си

паре и у пушће и у вишеклије, ал ајкар не поста.

урбчница ж бот. урочник Еrigeron canadensis L.

утрупи свр. засити, отупи осећај глади. —Еве веч два три дена ме неквоутрупило па не мог никво да окусим. м

ућа м ујак, ујка. —Рече ми мојућа Петко...

ушмига се свр. испрља се и покваси се ходајућо по блату или по росној

трави. —Ушмигал се до гушу.

ушна ж уштап, месечева промена. —Трају му паре од ушну па до мену,

после нема.

IЦ

цери несвр. зјапи нека уска пукотина, зијају једва отшкринута врата, не

додирују се довољно две површине. —Врата ни церу и улази зима, мора

и затискамо. —Тео да узнем кацу да сипуeм сливе у њу кад погледа

— оно цери измеџу дуђе.

церије се несвр. зјапи нека уска пукотина, зијају једва отшкринута врата,

не додирују се довољно две површине. —Церије се меџу шинде на тован.

церозубеc, -та, -то који је ретких зуба. —Церозубес човек мора да е ел

лbжóв, ел богат.

цеџ м цеђ. —Праим цеџ да оперем овеј пртењаче.

црвенее несвр. црвени. —Што црвенееш ако вревиш истин?

црвенее се несвр. црвени се. —Црвенее се булка у жито.

црвењас, -та, -то црвенкаст, црвен у лицу, румен. —Тикомир дојде црве

нас човек.
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- Ч

чБкче несвр. чачка. —Не чокчи мечку.

чанта ж кожна торба. —Чиé су овејчанте, овде остаене?

чисaлница ж три жице основе бројане на мотавилу дужине једног метра.

чмрљи несвр. затупљује неку оштру ивицу, затупљује сечиво. —Не чмрљи

пијукат у тија камен.

чобљиска несвр. трчи по плиткој води при чему вода прска на све стране,

млатара рукама по води (дете), брчка по води. —Дор га купем у корито

öн чобљиска по воду.

чобљиска се несвр. брчка се у води. —Риба се чобљиска у плитку воду.

чобљисне свр. пљусне по води.

чобљисне се свр. пљусне се по води, пљусне се водом.

чóк м посуда у којој косач држи брус при косидби.

чопршне се свр. копрцне се. —Кbд га закла, петbлbт се чопршну још

два-три пут и умири се.

чорне свр. џарне, џарне ватру. —Сине, чорни огБњbт да се не угаси.

чршка ж дем, и хип. од чрга, мала чрга. —Дина узел чршку под мишку

па ошблонам у сливак да спи.

чржољина ж ауг. од чрга. —Истрисај се едbнпут из теј чржољине.

чржбљинка ж дем, и хип. од чрга, стара драга чрга, поњавица. —Не

знам где сам денула ону чржöљинку.

чудиште с ауг. од чудо. —Кbква се ја чудишта за мој век несом нагледал.

чукне свр. куцне. —Чу ти чукнем на пенџер.

чукне се свр. куцне се. —Чукни се и ти едbнпут у главу.

Ш

цангар ж зелено-плава боја. Вуна бојена у галици постаје зелено-плава.

шангарија ж зелено-плава боја В. Џангар.

шангарљив, -а, -о који је зелено-плав. —Учинила сам га џангарљиво.

|Џерман м в. п. Св. Герман, 25. маја. Празнује се од грома. —Ел чед

имо на Џерман у Потpкање?

џука ж пеј усна, дебела усна. —Удри га преко џуће.

цукљам пеј, особа дебелих усана. —Стоја е џукљат па га затој зову Стоја

Цукља. .

цукљáт, -а, -о који има дебеле усне. —Џукљато момче, личи на Циганина.

||

шалаџија м који воли да се шали, шаљивџија. —Славко човек шалаџија,

прецве се нашали кbд те сретне.
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шалаџика ж која воли да се шали, шалџика. —Тој беше жена шалаџика.

шöтри несвр. хода као сапетих ногу, хода као да се је усрао. —Ене га

оздол где шbтри. -

шевел-девел имп, мрдај, врлудај. —Шевел-девел, Маријо.

шикрак мношење детета на врату, којом приликом оно зајаше врат носиоцу.

—Ајде, тато, да ме носиш шикрак.

шљака несвр. гази по блату, гаца по блату. —Цел дон шљака по оној

блато у циглану.

шљампори несвр. говори којешта. —Шљампори нешто.

шовеља несвр. кривуда при ходу, врлуда. —Шовеља оздол уз пут. Прлег

да е па пијан.

штави несвр. 1. гњави, гњечи. —Деда узне леб па га штави, штави у руће,

па га после еде. —Немој да штавиш мачето, пушти га. 2. кињи некога,

мучи некога. —Он си штави жену и душу е вади.

штипе несвр. штипа. —Штипе девојhе за образи.

шуљеза несвр. пеј, пије, пије без мере. —Сабрали се да шуљезају рећију.

шчепи свр. покрши гранчице. —Требе да шчепим малко гранће за јарету.

шчукуе несвр. сабија, збија. —Шчукуе обручи на бБчву.

НАРОДНА ПРИЧА ИЗ ОКОЛИНЕ КЊАЖЕВЦА

1. ПОНИШАЛЧЕ

Имам јако добро унуче, убаво се учи, а у суботу дошло код мен у

Радичевци. Дошло па се разровало. Рекbл му, вели, учáитељ у Зајчар

(башта му, мој син, работи там у млекару) да напише све кbкво е видел

ел чул у сало. Тој да напишу сви ђаци. А моето унуче написало како

е било у сало на свадбу, сbс мен заедно. А на свадбуту младеневеста

узне понишалче, па га некако незгодно подигне, па се саплете, ел на нође

имала штивлетне, а тој никад до тbг не обувала и падне са све понишалче.

Дете удари на клонку па се убије на климију, ел туј бош била неква кола

с дрва натоварена, а опbшћт на колата штрчал. Почели сви да окају, да

се срде. Дете узну на кркаче па у баланту, не ли. вт тека све мој Бора

написал, бош тека, а учитељат му дал двојку и рекbл му да ништа не

зна српсhи. Ја му велим: “Сине, не сећирај се. Баба че да најде твоетога

учитеља, па че да му каже да е он сâм крив ако не разбира нашу вреву и

што е заборил кbко га е мати учила.“

(Божин Јовановић)
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