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УВОД“.

0. Срби и Хрвати у Румунији живе у седамдесетак насеља у жупа

нијама Арад, Караш-Северин, Мехединц и Тимиш заједно са Румунима,

Маџарима, Немцима, Чесима, Словацима, Украјинцима, Ромима и дру

ГИМa.

Хрватски кајкавски говор у Кечи (жупанија Тимиш) једини је

хрватски говор у Румунији. Године 1967, за време дијалекталних истра

живања, у Кечи је било још свега 165 Хрвата. Хрвати су се настанили

овде 1801. године.“

Иако је број Срба у Румунији релативно мали, њихови су говори

веома различити. Присуство ових специфичних особина, од говора до

говора, може се објаснити, пре свега, различитим периодом сеоба које

су долазиле из различитих географских средина као и самосталним раз

војем ових говора у новој домовини и у контакту са другим језицима.

Српске говоре у Румунији можемо класификовати на неколико, ма

ње више хомогених, група. Ова подела заснива се, пре свега, на фонет

ским, морфолошким и акцентолошким особинама, а мање на синтактич

* Др Миле Томић, родом из Радимне у Банатској Клисури (Румунија), виши је

научни сарадник Института за лингвистику у Букурешту. Његова драгоцена моно

графија о ванредно значајном свиничком говору рађена је у духу једне дијалектолошке

школе осетно друкчије од било које југословенске. Отуда и разлике према сличним

радовима писаним код нас, на пример у погледу тежишта пажње или начина презен

тације грађе. Осим тога, аутору очигледно није стајала на располагању сва релевантна

литература. Због великог обима студије Редакција је била приморана да замоли аутора

за извесна сажимања. Тако је поред осталог веома детаљно излагање о дистрибуцији

вокала битно скраћено. На жалост, приликом припремања рада за штампу није било

довољно могућности за близак контакт и сарадњу аутора и Редакције.

* Dr Ante Messner-Sporšić, Коlonija hrvatskih plemića u Banatu, Zbornik za narodni

život i običaje južnih Slavena, knjiga XXVIII, svezak 1, Zagreb, 1931, стр. 161-162,

164, 182.
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ким и лексичким.“ Ево тих група: Карашевски говори, Клисурски говори

или Српски говори са леве обале Дунава, Говори банатских „Црногораца”,

Новоштокавски говори, Мешовити говори и Говор Свиничана.

Почевши од 1963. године обишли смо сва насеља у Румунији у ко

јима живе Срби и Хрвати. Том приликом снимили смо узорке говора на

магнетофонску траку, попунили дијалектолошке квестионаре и забеле

жили антропониме и топониме. Магнетофонске траке чувају се у Инсти

туту за лингвистику у Букурешту, у оквиру Фонотеке словенских говора

на територији СР Румуније.

0.1. Село и становништво. Свиница се граничи Козлом и Плавише

вицом, налази се на левој обали Дунава, удаљена је 46 км од Оршаве и

53 км од Старе Молдаве. Припада жупанији Мехединц. Становници

села називају се Свиничани или Свиничање, како сами себе називају у

свом архаичном говору.

Током година Свиница је имала следеће називе: Zinicse (1443. год.),

Szvinicza (1690—1700), Svinica (1774), Szinicza (1829, 1848), Szinicza

(1913).“ Званични назив села је Svinitа, а мештани га називају Свиница

(не прихватају облик са -њ-, Свињица).

Свиница је врло старо насеље. Као тврђава“ помиње се 1437, а на

стањена је била много раније, што доказују остаци римске тврђаве и

римски новац и предмети из римског доба пронађени у свиничком атару.

Тврђаву Три куле, чије се рушевине и данас виде на ушћу реке

Стариште, подигао је у ХVI веку бан карансебешки и лугошки, Србин

Петровић.

Године 1806, у Свиници је боравио Карађорђе код неког Васе Мирче.

О томе се у селу и данас прича.

Према народном предању, прво насеље Свиница налазило се на

месту које се данас назива Старића, близу Три куле. Око 1700. године

село им је уништено а Свиничани подижу ново насеље на месту које се

данас зове Старбно селб. Услед честих турских напада, 1788. године

напуштају опљачкано и спаљено насеље и после одласка Турака, подижу

трећу Свиницу на месту где је постојала све до 1970. године, када су је

покриле воде акумулационог језера на Ђердапу. Сада се Свиничани

поново, трећи пут, селе и подижу ново насеље недалеко од старог. Нова

* Више података о овим говорима дали смо у нашим раније објављеним радо

вима: Despre statutul vocalelor r si l in graiurile sirbesti si croate dim tara noastrá, Studiisi

cercertári lingvistice, XIX, 6, Bucuresti, 1968, стр. 611—614; Fonetica si fonologia graiului

sirbesc din localitatea Belobresca (jud. Caraš-Severin), Studii de slavistica, I, Bucuresti,

1969, стр. 279-309; „Unitateа” graiurilor carasovene, Studii de limbă, literaturá si fol

clor, vol. II, Resita, 1971, стр. 159—177; Antroponimija Karaševaca, ZFL, Novi Sad,

1972, стр. 213–227; Grailurile sirbesti si croate din Románia, Analele societatii de limba

romauá, 3-4, Zrenjanin, 1972—1973, стр. 599—604; Elemente romanesti in antroponimia

carasovenilor, Studii si cercetări lingvistice, XXV, 1, Bucuresti, 1974, стр. 45-60; Српски

и хрватски говори у Румунији, Развитак, јул—октобар, 4—5, Зајечар, 1972, стр. 78-90.

* Suciu Coriolan, Dictionar istoric al localitátilor din Transilvania, II, О—Z, Bu

curesti, 1968, стр. 153.

* Душан Ј. Поповић, Срби у Банату до краја осамнаестог века, Београд, 1955,

стр. 192.
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Свиница једно је од најмодернијих села Румуније, саграђена је по плану

и под стручним надзором.

Најстарије податке о бројном стању домова у Свиници имамо из

1713. године, када је забележена са 43 дома. Село се нагло развија, те је

1749. забележена са 78, а 1783. године са 100 домова. Податак од 1905.

тврди да је било 144, а само након 30 година, имала је 325, да би 1940.

имала 350 домова. Пре потапања, 1966. године, имала је 368, а нова Сви

ница имала је, 1982. године, 386 домова.

Српски назив тврђаве и насеља показује да је у Свиници било

Срба од њеног оснивања. Забележена су и каснија досељавања Срба, и

то 1700, 1720, а нарочито после 1738. и 1788. године. По народном пре

дању, овде је досељено и неколико породица Бугара, Македона

ца и Карашевака. Говор Свиничана не искључује такву могућност.

Иначе, често су нас упитали Свиничани: Што смо ми, Србље, Булга

ри, Македбнци, Крашовање? Нитко не вреви како ми.

Подаци о броју становника потичу тек од 1891. године.

Бројно стање Свиничана током једног века:

| г i } н-- -- T

- i - |

1905 воза 1930 оногром- 1972.1981

| | | - -- - -

| }

нsistians.вави
|

-

Према попису од 1938. године, у Свиници је било 1654 становника

који су се, сви, изјаснили као Срби, иако је било и припадника других

националности, што смо установили 1966. године, када је ово село имало

1413 Срба, 59 Румуна, 5 Маџара и 49 Рома.

Знатан број Свиничана преселио се у Оршаву приликом последњег

премештања насеља.

Основно занимање Свиничана било је сточарство и риболов, а тек

касније земљорадња. Иако је атар села доста простран, то су углавном

шуме и брегови са врло мало равнице. У периоду 1905—1930. многи су

напустили земљорадњу и прешли да раде у оближњем руднику, а касније

у руднику Козла. И данас им је рударство једно од значајних занимања,

а жене се, углавном, баве земљорадњом и сточарством. Године 1966. у

Свиници је био 951 земљорадник, 178 радника и 22 службеника, а број

деце износио је 375.

Од старих заната мало је сачувано и њима се баве већином старији

Свиничани. Имају неколико зидара, кројача, ковача, колара, ћурчија и

столара.

| —Н

| Година |iso1j1897 19oo

| —
| | | |

| i

|

|-
|- | } i

| Број становника неверијатеље. 1423

*
-

|

0.2. Дијалекатска истраживања у Свиници отпочели смо 1963. го

дине и трајала су око три и по месеца (3 дана новембра 1963, 30 дана

новембра 1964, 25 дана фебруара-марта 1965, 30 дана маја-јуна 1965, 12

дана децембра 1967. и 10 дана маја 1968).
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Од самог почетка одлучили смо да радимо само са једним казивачем

(субјектом). То је био Паун Аврамовић — Аврамовски, рођен 1883, по

Занимању земљорадник, имао је 4 разреда основне школе, није познавао

српскохрватски књижевни језик. (Умро је 1969.) Осим квестионара

који се односе на неке занате (као, на пример, столарство, обућарство

итд.), уз његову смо помоћ попунили све остале квестионаре, иако смо,

У самом почетку приметили да се и код овог Свиничана јављају извесна

колебања. Зато смо све одговоре на квестионаре проверили са другим
КаЗИВаЧИМа . -

1. Коста Велимировић — Анујкински, рођен 1893, Земљорадник,

има пет разреда мађарске и српске основне школе. Са њиме смо провери

ли квестионаре за ономастику и земљорадњу.

2. Никола Петровић— Урбан, рођен 1909, земљорадник, има четири

разреда мађарске основне школе. Са њиме смо проверили одговоре на

квестионаре за лов и риболов, виноградарство, сточарство И ЗАНаТе.

3. Драгица Петровић — Урбан, рођена 1913, земљорадница, има

три разреда српске основне школе. Са незом смо проверили одговоре На

квестионаре за народну ношњу, прераду вуне и кухињу.

4. Цвета Илић — Шолојка, рођена 1929, кројачица, има седам раз

реда српске и румунске основне школе. Са њом смо проверили одговоре

на квестионаре за кућу и покућанство, обичаје и баштованство.

5. Жива Јанковић — Кузмински, рођен 1907, земљорадник, има

шест разреда мађарске основне школе. Са њим смо проверили квестионар

за грађевинарство.

6. Цвета Јанкуловић — Пазаркинска, рођена 1951, ученица седмог

разреда српске основне школе. Са њом смо проверили квестионаре за

фонетику и граматику.

7. Станка Марта — Пекар, рођена 1916, земљорадница, има пет

разреда румунске основне школе. Са њом смо проверили квестионаре

за цвећарство, домаћу радиност и ткање. |-

У случају да нам одговори нису били једнаки са онима што нам је

дао главни казивач, упитали смо једног из треће групе казивача коју

су сачињавали: Филип Новак (рођен 1928), Викентије Аврамовић (ро

ђен 1940), IЦветко Јанкуловић (рођен 1905), Јован Јовановић (рођен

1925), Голуб Грујић (рођен 1920).

Касније смо све ове субјекте, и многе друге, снимили на магнетофон

ску траку.

- При попуњавању квестионара, у разговору са субјектима, служили

смо се, у почетку, само румунским језиком, а касније и говором. Свини

чана који смо научили. Кад год смо им се обраћали на српскохрватском

књижевном језику њихов одговор није више био у духу локалног го

вора.

Дијалекатски материјал бележили смо српскохрватском ћирилицом,

прилагођеном на специфичне особине овог говора. Тако смо код само
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гласника увели и знака којим бележимо Полугласник Ђ, а код сугласника
- „“-у.

знак у којим бележимо африкату дЗ. Апострофом после африката ђ, ћ,

ч, и означујемо њихово палатализовано изговарање.

0.3. У овом раду доносимо кратку анализу основних фонетских

особина говора Свиничана, након чега следи анализа морфолошке струк

туре, неколико страница дијалектолошких текстова и речник овог

говора.

Извесна поглавља ове студије објавили смо раније, у разним ру

мунским и југословенским часописима, те их нећемо овом приликом

понављати. Из морфологије објавили смо следеће: Unele observatii in

Пegđturá си аdjectivul calificativ in graiul sirbesc din localitatea Svinita, re

giunea Banat, Studi si cercetări lingvistice, XVIII, 2, Bucuresti, 1967, стр.

223—230 (Неколико примедби у вези с описним придевима у српском го

вору насеља Свиница, област Банат); Sistemul verbal al graiului sirbesc

din Svinita, judetul Mehedinti, Studdii de slavisticá, II, Bucures i, 1971, стр.

179—216 (Глаголски систем српског говора у Свиници, жупанија Ме

хединц); Un sistem nominal in evolutie: substantivul in graiul sirbisc din

Svinita, Studii Si cercetări lingvistice, ХХХ, 6, Bucuresti, 1979, стр.

551—570 (Један номинални систем у еволуцији: именица у српском

говору у Свиници).

Из лексике говора Свиничана објавили смо само следећи прилог:

Вlemente lexicale romanesti in graiu! sirbesc din localitatea Svinita (judetul

Меhedinti), Foneticá si dialectologie, IX, Bucuresti, 1974, стр. 165—176

(Румунски лексикални елементи српског говора у насељу Свиница,

жупанија Мехединц).

Ономастика Свиничана (лична имена, презимена, надимци и микрото

понимија) саставни је део наше студије Ономастика румунских Срба и

Хрвата, која треба да се објави у три наставка: Антропонимија Срба и

Хрвата у Румунији, Ономатолошки прилози, V—VI, Београд, 1984—5, и

Топонимија Срба и Хрвата у Румунији, Ономатолошки прилози, VII, Бео

град, 1986.

Неколико примедби о ономастици Свиничана објавили смо у при

лозима Македонски елементи у антропонимији Свиничана, Македонски

јазик, ХХIII, Скопје, 1972, стр. 271—278; Топонимија Свиничана, Ма

кедонски јазик, ХХХ1, Скопје, 1980, стр. 239—250.

0.4. У говору Свиничана акценат је динамичан и експира

торан. Нема разлике у квантитету и квалитету акцента и он, углавном,

стоји при крају речи: добрб, јесен, јоште, стотина, роса, наизнаниче,

пасуљ, мртвак. Код надимака, акценат је увек на трећем слогу од краја

речи (као код Македонаца): Ананински, Анујкински, Балабановски, Драга

нински, Думински итд.

Има случајева када један облик може бити двојако акцентован:

висок и висок, јбдина и година, добро и добро, жена и жена, крило и крило,

невеста и невеста, стотина и стотина, трава и трава итд. У свим овим



16 Миле Томић

случајевима, промена места акцента не води ка променама На ССМанТИЧКОМ

плану. Треба напоменути да је, ипак, специфично за овај говор акценто

вање последњег слога, нарочито код двосложних речи. У речнику

говора, у већини случајева, доносимо обе акцентолошке варијанте.

0.5. У студији наводимо облике говора Свиничана. Њима нису

увек дате семантички одговарајуће речи српскохрватског књижевног

језика, чак ни онда када би могли изазвати извесне тешкоће у њиховом

разумевању. Све се то налази, уз сва потребна тумачења, у приложеном

речнику овог говора.

СКРАЋЕНИЦЕ

А — акузатив књ. — књижевни облик

бр. — број ЈT — ЛОКАТИВ

В — ВОКаТИВ л. — ЛИЦе

В. — ВИДИ М. — мушки род

вар. — варијанта МН. — МНОЖИНа.

ВеЗН. — ВеЗНИК Н — НОМИНАТИВ

Г — ГеЊИТИВ нпр. — на пример

ГJI. — ГJIаГОЛ. пред. — предлог

ГС — говор Свиничана прид. — придев

д — Датив прил. — прилог

дем. — Деминутив рум. — румунски језик

ж. — женски род с. — средњи род

ЗаМ. — ЗаМенИЦа СИН. — СИНОНИМ

И — инструментал сxр. — српскохрватски језик

им. — Именица тј. — то јест

jд. — једнина узв. — узвик



ФОНЕТИКА

САМОГЛАСНИЦИ

1. У ГС постоје следећи самогласници: а, е, и, о, у, а, који сачињавају

посебне фонеме, као и следеће њихове варијанте: а“, а“, е“, а“, е, о?, *o,

у“, “y.

Једна од основних карактеристика самогласника ГС, састоји се у

великој нестабилности у њиховом изговарању, нарочито у неакценто

ваном слогу.“ Придев „мали” има, на пример, следеће облике: маначак,

манечак, манечек, менечек, меначак, менечак, мана“ча“к, ма“на“ча“к,

мана“ча“к итд.

Највећа нестабилност забележена је у изговарању неакцентованих

самогласника а и а; казан, казан, ка“зан, ка“зан. Међутим, под акцентом

ова два самогласника сачињавају посебне фонеме: ваш - ваш „ваш -

ваш”.

1.1. Када се два самогласника исте природе нађу један до другог,

након губљења сугласника који их је раздвајао или при додавању пре

фикса, никада се не изговарају као један глас већ увек као два посебна

самогласника од којих је, најчешће, један акцентован:

aа : маање, снаa;

ee : лев;

uи : артиiица, јбвиин, комшиин, ничии, чии,

oo : гробт, троотило, лобве, побд, поодоном лани, побрат;

уу : буу, ћуукат.

* Ова фонетска појава позната је и другим српским говорима: в. Маринко Ста

нојевић, Северно-тимочки дијалекат, СДЗб, II, 1911, стр. 362—363; Миливој Павло

вић, Говор Сретечке Жупе, СДЗб, VIII, 1939, стр. 51—54; Павле Ивић, О говору

Галипољских Срба, СДЗб, XII, 1957, стр. 98.
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1.1.1. У ГС нема дифтонга и трифтонга осим у румунској позајмици

виоара, где се оа изговара као дифтонг. У свим осталим случајевима,

када два различита самогласника дођу један до другог, они сачињавају

посебне слогове, независно од њиховог положаја у речи или од положаја

акцентованог слога:

ae : четрнаест, шеснаест, oа : покајат, чоa;

aи : заинат, калаишан, oе : испоено;

ао : Грабћат, јао; оu : iđит, двои, двоица;

ay : fpiayн, флаута; оу : прiоун,

eи : пеит, преило; oа : поарђавит;

ео : неоперен; уа : дуак, дуат, отуа;

иа : диамант, пиац; ге : ђае;

ие : ђие, силниен; ги : праило;

иу : пиукат, пиулица; гу : забауштина.

Имајући у виду да ГС има 6 самогласника, они, теоретски, могу

образовати 36 самогласничких група. Ако се узме у обзир акцентовани

и неакцентовани слог, број таквих група удвостручава се (ав и ае). Оне

се могу појавити на почетку, у средини и на крају речи, а могу и саме

сачињавати речи (нпр. узвици: ао, ау итд.), што значи да, теоретски,

тих шест самогласника могу образовати 288 група од два самогласника.

У дијалектолошком материјалу из ГС, којим смо располагали, забележили

смо свега 69 таквих група.

1.2. Слоготворно р и л чувају своје основне карактеристике. И код

њих смо забележили известан број варијанти због присуства секундарног

гласа који не води ка њиховој потпуној девокализацији: "р, “л, pº, л“.

1.3. У вези с дистрибуцијом самогласника а, е, и, о, у, поменућемо

само неколико основних карактеристика.

1.3.1. У најлашеном слоју вокали имају стабилнији изговор, а број

фонетских варијанти много је мањи него у ненаглашеном слогу.

У целом анализираном дијалекатском материјалу ГС, забележили

смо 1280 различитих контекста у којима се јављају акцентовани само

гласници, и то: 99 на почетку речи, 1059 у средини и 122 на крају речи.

Акцентовани самогласници јављају се овим редоследом: а (337

различитих контекста), б (258), ē (254), и (242), у (189).

Акцентовани самогласници не јављају се иза група од четири су

ГJIаСНИКА.

Акцентовани самогласници најчешће се јављају:

испред група од два сугласника (415 различита контекста), тврдих

сугласника (140), група од три сугласника (38), меких сугласника (31),

других самогласника (20), група од четири сугласника (6) и

иза група од два сугласника (384), тврдих сугласника (156), група

од три сугласника (34), меких сугласника (33) и других самогласника (25).
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Варијанта (отворено) е забележена је у неколико примера и то само

у акцентованом слогу где се налази, између два сугласника: месо, пет,

пети, приповетка, штета.

1.3.2. Неакцентовани самогласници

Испред акцентованог слоја:

Самогласници а, е, и, о, у забележени су у укупном броју од 932

различита контекста од којих 196 на почетку речи, 731 у средини речи,

док се на крају речи не могу појавити.
-

Испред акцентованог слога, ови се самогласници јављају овим ре

доследом: о (у 227 различитих контекста), а (225), e (171), у (163), и (146).

Неакцентовани самогласници се не јављају иза група од четири

сугласника, а најчешће се јављају:

испред група од два сугласника (309 различитих контекста), тврдих

сугласника (154), група од три сугласника (47), меких сугласника (28),

других самогласника (28), група од четири сугласника (1) и

иза група од два сугласника (136), тврдих сугласника (98), меких

сугласника (18), других самогласника (11) и група од четири суглас

ника (10).

Иза акцентованој слоја неакцентовани самогласници су забележени у

584 различита контекста, од којих 344 у средини и 240 на крају речи.

При том се а јавља у 195 различитих контекста, е у 150, и у 103, o y 80,

у у 56.

Најчешће се јављају:

испред тврдих сугласника (50 различитих контекста), група од два

сугласника (29), меких сугласника (10), других самогласника (8), група

од четири сугласника (4) и

иза група од два сугласника (257), тврдих сугласника (148), меких

сугласника (36), других самогласника (32), група од три сугласника (23).

1.3.3. Према фреквенцији самогласника а, е, и, о, у у ГС, независно

од положаја слогова у којима се јављају, успоставили смо следећи редо

след: а (у 757 различитих контекста), e (575), о (565), и (491), у (408).

Велика фреквенција акцентованих самогласника на крају речи мо

же се објаснити архаичним карактером овог говора, у којем је финални

акценат остао непомерен. Присуство акцента на последњем или прет

последњем слогу условљава честу појаву самогласника испред акценто

ВаHИХ СЛОГОВа.

Најчешће структуре речи у ГС јесу следеће:

B (К) + B + К + B + К + B + К

(B) К + B + К + B + К

К + B + К + К + B

К + B + К + B + К

(B = вокал, К = консонант)
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1.4. САМОГЛАСНИК а забележен је у акцентованом и неакценто

ваном слогу, на почетку, у средини и на крају речи.

1.4.1. У акцентованом слоју

На почетку речи а долази:

испред Тврдих сугласника x, ч“, ш: äха-āха, а ч“, aии,

испред група од два сугласника је, рб, рђ", pж, ра, рт, ри: ајс, арба,

арђа, грж, зртаћина, арт, аршница. Осим у првом примеру, присуство

самогласника а води ка девокализацији слоготворног р.

Вокал 2 није забележен испред других вокала и група од три и

више сугласника.

У средини речи:

испред тврдих сугласника в, г, ж, з, к, л, м, н, р, с, т, х, ц, ч, ш: ја

зáвина, јарам, кабал, кукал”, лажат, овас, ожај, онај, пас, сатове, хаје,

цепак, цацана, чебар.

испред меких сугласника ј, љ, њ: бања, кукаљ, онај,

испред двочланих група вд, н, зг, зд, је, км, кн, лб, лв, лi, лос, лз, лs,

лк, лн, лт, лц, лч“, мб, мж, мљ, мн, ми, но, нк, кт, нц, њк, тк, пи”, pб, pв,

рл, pљ, pн, рт, рц, ск, сл., ст, ст, цк, шк, шњ, шт: бадњи, башка, васлат,

вратанца, алка, јамжат, гонд, ióцкат, далi, далжина, данаска, данашњи,

жалтица, жамља, залва, калци, калчит, карља, мазга, мочарло, напалнит,

натајнут, одавда, порамба, паздер, сакнут, салsa, cáспина, смалзат, сталба,

такма, тамница, шанки, ташта, хајс, цанта, царцарица, цаст, чарно,

чартало, -

испред трочланих група лжсн, лкн, лнs, лнц: дâлжник, сâлнsa, cáлнце,

и обалкнут,

испред самогласника у и полувокала у: дудау, забауштина. Вокала

се не сусреће испред група од четири сугласника.

Иза тврдих сугласника б, в, n, д, ж, з, к, л, м, н, п, p, c, т, ф, х, ц, ч,

ш: балва, вршак, јацкат, гусак, данаска, данове, јазавина, кључак, котал,

купац, лако, мáначак, ован, ожái, фаскат, хајс, цепак, цацáна, чарн,

иза меких сугласника љ, њ, ћ“: коњак, кратуљак, мућак,

иза двочланих група бл, зд, рн, см, ст, тк, шт: бланд, гарнšц, откал

чит, прездан, смалзет, стајнут, штањка,

иза групе од три сугласника штр. штрап.

Не појављује се иза група од четири сугласника ни иза других само

ГJIаСНИКа.

На крају речи вокал г. налазимо иза тврдих сугласника д, з, м, х: axā,

да, за, ма, а није забележен иза меких сугласника, сугласничких група и

иза других самогласника.

1.4.2. Испред акцента

На почетку речи:

испред тврдог сугласника х: axā,
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испред двочланих група но, нћ, рв, рђ: андaржњуват, анђамнат,

ервацка, грђа.

Није забележен испред група од три или четири сугласника и испред

другог самогласника.

У средини речи:

испред тврдих сугласника б, в, n, д, s, ж, з, к, л, м, н, п, p, c, т, ц, ч,

ш: акатара, алдамаш, барака, брада, брана, брашинар, левина, грапишат,

забављат, касарма, кракане, лажица, маsарика, пајан, разанице, салаш, ца

цана, чарнац,

испред меких сугласника ј, љ, њ, ћ“: баћала, брајак, маљак, мањар.

Испред двочланих група бљ, бр, вт, л, жљ, зб, зг, зд, зр, јK, кл, кр,

кч“, Аб, лв, лд, лж, лз, лн, лт, лц, лч“, мб, но, мљ, мн., но, нs, ни“, рб, рв,

pi, pђ, pj, pК, рл, pљ, рм, рн, рт, рц, рч“, ри, ст, ст, тв, тл, тн, тр, чн,

шк, шљ, шн, шчº: балван, бервб, бразда, брандуша, варббча, варшин, врашки,

izpiayн, далбина, далжина, дашчица, жабљак, жалтáк, занатлија, затвор,

извајкат, калдараш, калнет, карлиј, карташ, катран, кашљат, лавтар,

лажљив, ластaр, мала, мазга, маклен, мокpиш, малзара, малчат, мармелада,

марцушар, млачна, олакчат, осамдесет, понsајка, Парљија, парче, платно,

погрђавит, разбит, разричат, распорен, сабрат, самбола, самљив, санч'oináh,

страшна, талцалник, фаркица, чарнац,

испред трочланих група: лнч”, pжњ, рст, стр: андaржњуват, пастрав,

салнчоглед, чарстау,

испред самогласника у фаурар,

а није забележен испред група од четири сугласника.

Вокал 2 долази иза тврдих сугласника б, в, г, д, s, ж, з, к, л, м, н, п,
- * „“ - А , - - - \ » „“ » ».

p, c, т, ф, ц, ч, ш: баћала, генерал, тандак, долбина, забала, куварица, кар

лиј, лајат, мајарац, маsарика, пајан, расад, салата, стрижарачка, такнут,

фаједydње, цацана, чарвен, шала,

иза двочланих група бл, бр, вр, л, пр, зб, зв, зл, кл, кр, лд, лт, мл, но,

ил, рм, ст: алдамаи, андaржњуват, брада, врата, глава, тргдина, збгрчкат,

златар, гизвајкат, кракане, мармалада, млачиште, олтанишат, остаре,

плакат, соблачит, стаклб. -

иза трочлане групе стр: страна,

иза самогласника о: погрђавит,

а није забележен иза меких сугласника и група од четири сугласника.

На крају речи а се не може појавити.

1.4.3. Иза акцента

На почетку речи а се не може појавити.

У средини речи:

испред тврдих сугласника в, з, к, л, м, н, р, с, т, ц, ч“: анђамнат,

бистар, блајдан, дренак, купац, лијевац, биаш, безм, пекар, питпалат, тал23,

5

испред меких сугласника љ, њ: кашаљ, прстењ,
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испред следећих група од два сугласника: дв, жн, лб, ст: ббадва,

ббалбанк, палажница, чарномањаст.

Вокала није забележен испред група од три и четири сугласника ни

испред другог самогласника.

Исти вокал се јавља иза тврдих сугласника б, в, г, д, ж, к, л, м, н,

a, p, c, т, ч“, ш: блажан, бблан, јабар, гладан, платак, дренак, корак, кува

рица, купац, лијевац, маначек, нисак, нумара, пекар, чешал,

иза меких сугласника ј, љ, њ: зајац, каљат, чарномањаст,

иза двочланих група бр, в, гд, јд, мн., но, пл, ст, сh“, ти: анђамнат,

блајдан, бистар, Ђурђевдан, имендан, наплат, питпалат, пушћан, сребран,

шнајдар,

иза самогласника у: кугр.

Није забележен иза група од три и четири сугласника, ни на крају

речи.

1.4.4. Из приказаног материјала произилази да се самогласник а

појављује у 286 различитих контекста (15 на почетку речи, 267 у средини

речи и 4 на крају речи), испред акцента (124 различитих контекста), под

акцентом (115) и иза акцента (47). На крају речи јавља се само под ак

пцентом.

1.5. СЛОГОТВОРНО Р

1.5.1. У акцентованом слоју јавља се:

На почетку речи:

испред тврдих сугласника б, ж, п, т: рб, pжет, рпачана, рт,

испред групе шњ: ришњица.

Није забележено испред меких сугласника, испред група од три и

четири сугласника и испред другог самогласника.

У средини речи:

испред тврдих сугласника б, 6, i, д, ж, 3, к, л, м, н, и, с, т, ц, ч, ш:

брв, брдо, брз, брнит, брчит, врша, грбау, грјарице, грлице, дрпат, крма,

мрсит, хрж, цртат, црцарица, чобркат,

испред меких сугласника љ, ћ”: прћ”, фрљен,

испред двочланих група вн, iљ, гн, зн, кв, кн, кћ“, нк, нит, ни“, тк, пц,

ск, ст, тв, тк, цк, чек, шћ“: брвна, брнка, брчкат, врiљат, врпца, Грчка,

дpкћат, дрнчат, крст, кршћан, мрзна, мртвана, смртка, Српкиња,

трiнут, трнтор, црква, цркнут,

испред групе од три сугласника пск српски.

Није забележен испред групе од четири сугласника и испред само

ГJIаСНИКА.

Слоготворно р долази иза тврдих сугласника б, в, г, д, к, м, н, а,

с, т, ф, х, ц, ч“: брдило, врдат, трчат, дркчат, кркаш, мркат, напрстан,

срце, трiнут, фрљат, хрб, црцат, човркаш, чрн,
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иза двочланих група зб, зв, св, ск, см, ст, тв, шв, шт: избpчит, из

врнут, расмрзнут, сврдал, скрц, стрмина, четврти, шврк, штрб,

иза вокала а: нарци.

Није забележено иза група од три и четири сугласника и иза меких

Сугласника.

На крају речи:

иза тврдих сугласника б, в, г, к, т, бр-бр, вр, ipp, кр-кр, тр,

иза групе зв: звp.

Није забележено иза меких сугласника, иза самогласника и иза групе

од три и четири сугласника.

1.5.2. Испред акцента

На почетку речи:

испред тврдих сугласника ж, к, ч“, ш: pжовина, рKöћет, рчит,

Pшава,

испред меког сугласника ђ: pђа.

Није забележено испред група од два, три и четири сугласника и

испред самогласника.

У средини речи:

испред тврдих сугласника б, в, n, д, ж, 3, к, л, м, н, п, т, ф, ц, ч, ш:

брдуша, брзан, брнауз, брчање, праће, грмит, држаље, мрцина, трфбј,

фрббнк, фркат, фрлаток, фршалунг, црвен, четвртина, чртет,

испред следећих меких сугласника љ, њ, брњак, крље,

испред двочланих група бљ, бњ, iљ, дљ, дн, кв, кљ, кн, књ, мњ, но,

нч“, ск, сн, ст, чек, ит, шћ“: брбљат, грбњача, прiљан, гркљан, грмљава,

грнчар, збрчкбтина, крсташ, кршћање, мрсник, смрдљиу, смркнут, срн

дак, тврднут, фрскат, црквењак, цркњуват, штрба. ----

Није забележено испред групе од три и четири сугласника ни испред

СаМОГЛАСНИКА.

Иза тврдих сугласника б, в, г, д, к, м, п, с, т, ф, х, ц, ч“: брбљат, врба,

jрбина, дрнац, крчаг, мрцина, напрстен, расpдит, фрббнк, хркбћат, цркњу

ват, четрдесет, чpнац,

иза двочланих група зб, св, ск, см, ст, тв: збрчкотина, раскрвавет,

сврдал, смрдет, стрмина, четвртак.

Није забележено иза меких сугласника, иза група од три и четири

сугласника ни иза самогласника.

На крају речи не може се појавити.

1.5.3. Иза акцента

Забележено је само у средини речи и то у три примера, испред

тврдог сугласника ч“, испред двочлане групе ст и иза тврдих сугласниак

б, к, м. накрст, ббрст, помрчина.
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1.5.4. Из приказаног материјала произилази да се слоготворно р

појављује у 137 различитих контекста (10 на почетку речи, 121 у средини

речи и 6 на крају речи), у акцентованом слогу (у 72 различита контекста),

испред акцента (60) и иза акцента (5).

1.6. СЛОГОТВОРНО ЈП

1.6.1. У акцентованом слоју забележено је само у средини речи испред

сугласника , ни иза сугласника 1, д., п: длi, плн, поiлнут.

1.6.2. Испред акцента забележено је само у средини речи, испред

тврдих сугласника б, з, ч“ и иза тврдих сугласника д, м: длбок, млзат,

млчат, иза двочлане групе см: смлзет.

1.6.3. Слоготворно л није забележено иза акцента.

1.6.4. Слоготворно л забележено је у 11 различитих контекста и то

само у средини речи, 5 у акцентованом слогу и 6 испред акцента.

1,7. ПОЛУВОКАЈТ У

1.7.1. Пошто није слоготворан, полувокал у није забележен у акцен
тованом слоју као носилац акцента. „“-у.

1.7.2. Испред акцента

Забележен је само у средини речи и то у једином облику чоувек,

где није варијанта сугласника в већ се је развио из варијанте самогласника

o: o. - су

1.7.3. Иза акцента

У средини речи:

испред тврдих сугласника ј, д, к, т, чº: dyiyст, заучера, крстбудан,

лаута, чаука,

иза самогласника di, é, ó: двука, крстбудан, чаука.

На крају речи:

забележен је само иза самогласника а, а, е, и, и, б, о, 3: бариноу,

балау, дудау, осужеу, лотоу, плашлиу, протиу.

У ГС полувокал у је позициона варијанта сугласника в везана за

крај слога. Постоји слободна алтернација в. у, што значи да све речи са

овим полувокалом имају и варијанту са сугласником в. деука и девка,

рукау. и рукав итд.“

1.8. Самогласници а, е, и, о, у, а могу се појавити сами, у функцији

везника (а, и ), узвика (а, е, и, о, у, г), предлога (и 3 из, у) или заменице

(и - их).

ГЕ В. о овоме Ђ. Даничић: Историја облика српскога или хрват - а језика до

свршетка ХVII вијека, Београд, 1874, стр. 37; М. Стевановић, Ђаковачки говор, СДЗб,

ХI, 1950, стр. 0— 61.
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Изговор самогласника у узвицима разликује се од њиховог изго

вора у осталим контекстима. То је једини случај када се, обично, сви

они изговарају дуго.

1.9. Појава једног самогласника на месту другој

Као што је већ речено, једна од основних карактеристика ГС састоји

се у слободној алтернацији вокала. Таква алтернација не води ка проме

нама на семантичком плану већ само повећава број лексичких варијанти.

Појава једног самогласника на месту другог није страна српским гово

pима и она се, у стручној литератури, објашњава било утицајем суседних

гласова, било аналогијом, асимилацијом, дисимилацијом, синкопом, ме

татезом, заменом префикса и суфикса, народном етимологијом, страним

утицајем, променама на морфолошком плану итд.? У свим овим случаје

вима других српских говора постоји само један облик речи. Ако се, на

пример, самогласник и појави на месту о у речи типола (< топола)“, у

том се говору сусреће само облик типола. У ГС процес замене једног

вокала другим није завршен, те се истовремено користе две или више

варијаната једне речи (у овом случају било би тапола и топола).

У анализи слободних алтернација самогласника треба водити ра

чуна о положају акцентованих и неакцентованих слогова. Акценат игра

важну улогу у појави једног вокала на месту другог, јер, са мало изузе

така, ове алтернације јављају се или у акцентованом слогу или у првом

слогу испред или иза акцента.“

1.9.1. У дијалекатском материјалу укљученом у овој рад (и у реч

нику ГС), нису узете у обзир и речи са прелазним варијантама а“, е“,

е“, а“, што значи да нећемо узети у обзир ни алтернације типа а; а“, а“,

односно е. е“, а“ које смо забележили у свим случајевима где постоје и

алтернације а: 2: e: 2. Ове варијанте указују да замена самогласника а

самогласницима а и е (или обратно, замена самогласника а, е самогласни

ком а) пролази кроз неколико прелазних варијанти“: а с а“ - а“ - а;

2 - 2° - e“ - е. На тај се начин самогласник а отвара било ка самоглас

нику а, било ка е. Ево једног примера: чабар. ча“бзр: чабар, чабар.

чабар, ча"бар че“бар чебар. Произилази да се у ГС, за реч „чабар”

користи шест гласовних варијанти. Постоје и речи са још више вари

јанти: санчајлед: санч'еглед; ca"нчоiлбд: санч'оглед: салчо леђ; сунчајлеђ”:

салнч?оглед: са“нч'етлбд итд. |-

У ГС полугласници имају следећи изговор: o, b > a, o“, а“, а, 8°,

*е, г. Специфичност овог говора састоји се у томе што се све ове варијанте

могу појавити у једној речи. Треба напоменути да се слободне алтерна

“ А. Белић, Дијалекти источне и јужне Србије, СДЗб, I, 1905, стр. 17; П. Ивић,

О говору Галипољских Срба ..., стр. 94-101; Миливој Павловић, Говор Сретечке

Жупе . . ., стр. 133-143; М. Стевановић, Ђаковачки говор..., стр. 27—42.

* II. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 99.

“ А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 43, 73; П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . .,

стр. 45; Маринко Станојевић, Северно-тимочки дијалекат ..., стр. 45.

** Ова је појава позната и неким бугарским говорима; в. Стоћко Стоиков, Ба

натскиат повор, Софин, 1967, стр. 110.
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ције не односе само на полугласнике, оне обухватају све самогласнике

ГС. Има случајева када се самогласник а јавља и место етимолошког

d II. e.

У читавој серији примера забележили смо и прелазне гласове између

о и у са нешто јачом артикулацијом ка самогласнику о: “o, o“, у“, “y:

кој: к'ој: ко"ј: куј: кој: ку“ј корелник: к'орелник: ко"péлник: курелник:

ку“péлник: курелник, фронт: фронт, фро“нт: фрунт: фру"нт: фрунт. У

свим случајевима у којима постоји алтернација о : у, забележили смо и

поменуте прелазне варијанте. У речима у којима не постоји слободна

алтернација о :у, изговарање самогласника о и у у ГС не разликује се од

њиховог изговарања у књижевном језику.

1.9.2. Замена дијалекатских речи књижевним облицима условљава

појаву двеју лексичких варијанти са различитим акцентованим слогом“

што води ка појави следећих алтернација самогласника:

a : a: бразда : бразда; вајкат : вајкат, варен : варен; нарав : нарав;

парче: парче; стаклб : стакло, трава : трава; удавит : удавит; имала : ша

Лa 5

а : е: ждрабе : ждребе.

1.9.3. у другим случајевима, померањем акцента, мења се и само

гласник у суфиксу“:

а : а; слачак : слачак, варбшан : варошан,

а : е; страшан: страшен.

1.9,4. Померање акцента за један слог ка почетку речи може иза

звати губљење финалног самогласника:

и : о четири : четар; широки : ширбк.

1.9.5. Идентификација теме презента са темом инфинитива, која се

често манифестује у ГС, проузроковала је читаву серију алтернација

самогласника и акцента. Обично тема презента не помера акценат НИ

када долази на месту теме инфинитива“:

a : e : и: облачит: облечит: обличат;

e : tu: соберат : собират.

1.9.6. Забележили смо већи број именица које могу имати наставке

за два рода: женски и средњи или женски и мушки. Код неких облика

акценат се помера, а код других остаје на истом слогу.

а : о: брвна : брвнб; потрикала: потрикало (женски : средњи);

а : е: бура : буре (женски : средњи);

a : 9: брава : брав, браца : брац; веста: вест, влаја : влај; милијарда :

милијард; наковаља: наковаљ, пинтена : пинтен, рама : рам; Тудоркоња :

Тудоркоњ (женски: мушки).

11 A. Белић, О дијалекатском материјалу О. Броха, СДЗб, II, 1911, стр. 1 —- 6.

12. А. Белић, Галички дијалекат, СДЗб, VII, 1935, стр. 805 А. Белић, Дијалек

ти . . ., стр. 437. - - ----

“ А. Белић, Дијалекти..., стр. 35; Миливој Павловић, Говор Сретечке Жу

пе . . ., стр. 39.
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1.9,7. Највећи број слободних алтернација самогласника забеле

жили смо у облицима у којима акценат остаје непомерен:

а : е: у акцентованом слогу: гусак: усак; да : дâ; за : за ; трапарати:

прапараш, ручак: ручак, скобац : скобац; стакло: стакло, такнут : так

нут; ташта : ташта; четвртак : четвртак, шанац ; шанац итд.,

У првом слогу испред акцента: барака : барака; лава : глава; пла

дина : гладина; радина : традина; јајце : јајце, качамак: качамак, каш

љđти : кашљати; лавар ; лавор, лажица : лажица; мала : мала; осамдесет :

осамдесет; остаре : остаре; рачун : рачун, сандук : сандук, слана: слона;

сланина : сланина; слачак: слачак, страмбта: страмбта; шаран: ша

ран итд.,

у другом слогу испред акцента: врамењило : врзмењило, занатлија :

занатлија : занатлија;

у првом слогу иза акцента: бесан : бесан, ; бблан: бблан, вашар : вашар;

idóap : idóар, дбсада : дđсада, жедан : жедан, жежак: жежак, калан : ка

лан, кашаљ: кашаљ, корак: корак, лакат : лакат, ластавица: ластавица;

биаш : били; пекар: пекар; свекар : свекар, царак: царак; шанац: шанац;

нпарат : иштарат итд.,

у другом слогу иза акцента: краставац : краставац; паметан : паметан.

а : е. у акцентованом слогу: кукал : кукал; оваск : овеск; сâia : ceia;

сат : сет; таја : тета; тај : теј,

у првом слогу испред акцента“: воданица : воденица; вратен: вретен;

разанице: резанице, рака : река; рацбњ: рецбњ; рашето : решето,

у првом слогу иза акцента: Велиiдон : Велиiден; кладанац : кладенац;

кбран : кбрен, малтар: малтер, прстан : прстен, раданак: раденик, шнај

дар : шнајдер,

а : а : с: у акцентованом слогу: данаска : данаска : данеска; овај : овај :

}

у првом слогу испред акцента: жграда : жарада : жграда; праило :

праило : пргило; саблачит : соблачит : соблечит,

у првом слогу иза акцента: душак : душак : душек, паздар : паздар :

паздер; сејање : сејање : свjење; зајац : зајац : зајец.

406еј

Осим облика да : да, за : за, у свим осталим случајевима самогласник

а сачуван је у положају испред или иза сонанта.“ Алтернација 2 : а објаш

њива је за српскохрватско језичко подручје, док се алтернација а : е

може приписати утицају македонских говора.“

1.9.8. Извесне појаве једног самогласника у месту другог могу се

објаснити асимилацијом самогласника у дотичној речи“:

а : е: јармењача : јермењача,

** А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 17; А. Белић, Галички дијалекат . . ., стр. 96-97.

** М. Стевановић, Ђаковачки говор . . . , стр. 40; А. Белић, Галички дијалекат . . .,

стр. 100—101; А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 17.

*“ Маринко Станојевић, Северно-тимочки дијалекат . . ., стр. 372-374.

** П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . . стр. 98— 100; Emil Petrovici, Graiul

carašovenilor, Bucuresti, 1935, стр. 94.
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a : 0; ipкалбд : ipколбд; патрбна : потрбна; пожамак : пожамбк;

a : a : e : апотека : апатека : апетека;

o : a: лаповаца : лапавица; роматиз : раматиз, чоканац : чаканац;

чоробара : чарабара;

o : у: бортула : буртулај, бобушка : бубушка; горун : јурун, комуна :

кумуна, опудит : упуди, т; подрум: пудрум;

e : a. djöе : ајда;

e : и: анђенир: анђинир, зентија : зантија; секира : сенкира; сирење :

сириње;

у : и: миђу : миђи;

у : о: уббдат : cббдат.

1.9.9. Слободна алтернација самогласника може бити последица ди

симилације самогласника“:

а : о: салата : солата;

а : е: ђандар : ђендар,

e : и : клештеве : клештеве; пешке : пеинки, телефбн : тел: фбн; черева :

чиревб;

e : o. iовеђе : iовеђ”о,

o : a : клбтот : клбаат, комот : кбмат;

и : e: фириз : фериз,

е: добрб : добре.О -

1.9.10. Известан број алтернација самогласника може се објаснити

утицајем румунског језика. ГС примио је знатан број румунских речи,

углавном у њиховом дијалекталном облику, јер се налази под директним

утицајем банатског румунског дијалекта. Део ових позајмица прилагодио

се систему ГС, а део се чува и даље у свом изворном облику. Има слу

чајева када једна румунска позајмица има два облика, румунски и при

лагођени. Забележили смо и румунске позајмице које се користе у ГС

паралелно са аутохтоним, нарочито када су те румунске речи словен

ског порекла. Отуда произилазе и неке алтернације самогласника.

а : и: задар : зидар; манечек : минечек, простаја : простјиа, фаркица :

фуркица;

а : о: залау : валбу;

d - 42. обиђај : обићеј,

e : а карамидар : карамидар; ластaр : ластaр, нарбј: нарбј, рајуинит :

рајушит,

а : о ратаун : гроун, кларинет : клоринет;

и : в: uфантерија: фантeриjа, кантониер : кантонер; тућиđса: пућ

бса, трифој : трфбј;

o : у: смеора : смеyра;

а : в: виоара : вибра;

у : а; муст : маст, пунsајка : панšajka.

“ А. Белић, Галички дијалекат . . ., стр. 84; П. Ивић, О повору Галинољских

Срба . . ., стр. 99.
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1.9.11. Девокализацијом pил долази се до реализације алтернације

а са 0: äржет : fжет; далi: длi; појалнут : полнут; смалзет : смfзет;

чартало : чртало, штарб: штрб итд.

1.9.12. Алтернација о : у честа је појава:

у акцентованом слогу забележена је само у страним речима: фронт :

фрунт, калба : калуп, мосбр: мосур ;
-

у првом слогу испред акцента: копита : купита; корелник: курелник;

кромпир : крумпир, морбњ: мурбњ, опрат : упрат, појача : лутача;

у другом слогу испред акцента: коператива : куператива; огледачка :

угледачка;

у првом слогу иза акцента: браон : браун, грантор: рангур, радоват:

радуват, тифос : тифус, штрброват : штрбфуват.

Морфолошке промене изазване прелазом глагола од једне промене

у другу воде ка појави извесних алтернација самогласника:

а : е: берање : берење, излазит : излазит, свјаштање: свјаштење; сла

зит : слезит,

e : и: изберат : избират, омутет : омутит.

1.9.13. Покретни вокали:

а : о: напреда : напред, дока : док ,

e : 0; iоде : iод; даљече: далеч”.

1.9.14. И најзад, неколико алтернација самогласника које нисмо мо

гли уврстити ни у једну од поменутих група:

e : и: барбер : барбир, јутре : јутра;

a : e : и: брајак: брејак: бријак;

и : у: сирац : сурац, цурик : цурук;

а : в: сачама : сачма.

1.9.15. Споменимо да плувокал у улази у алтернације са сугласни

ком в. Наиме, сугласник в, када се налази на крају слога, изговара се

као у или као в. балав балау, девка: двука; завчера : заучера; здрав:

здрау; јалов: јалоу, рукав: рукау; став: стау; цев : цеy; чулав: чупау.
-\ -у „“-у. „“-. „“-. ----

1.10. Појава непостојаног а ставља се у везу са полугланицима. У

ГС оба полугласника своде се на један од ова три самогласника а, а,

е па се, према томе, може сматрати да се у овом говору налазе три не

постојана самогласника: а, а, е.

1.10.1. У ГС непостојано а сусреће се ретко а његова појава може

се објасниту утицајем књижевног језика: лбвац — лбвца; бблан — болна;

калан — кална, ситан — ситна, восак — воскове, срдак — срдна, врабац

— врапци итд.

1.10.2. Непостојано е забележено је у релативно малом броју речи“:

страшен — страшна; старец — старца; чешел — чешла; зајец — Зајца.

“ А. Белић, Галички дијалекат . . . , стр. 84.
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1.10.3. Непостојано а забележено је у већем броју речи. Због спе

цифичних морфолошких особина ГС, непостојано а јавља се много ређе

него непостојано а у књижевном језику.

Непостојано а појављује се у следећим случајевима:

у номинативу једнине именица мушког рода: конац — конца;

нокат — нокти; носилац — носилци; песак — песка; петак — петкове;

певац — певци; сан — снбве; трупац — трупца,

у облицима за једнину неких придева мушког рода: бесан — бесна;

ióрак — јбрка; решан — грешна; добар — добра; калан — кална; миран

— мирна; слатак — слатка,

у облицима мушког рода радног придева: дđинал — дошла, ишал

— ишла; наишал — нашла, пошал — пошла,

у облицима за мушки род неких заменица: какав — кака (<

каква); овакај — овака (< оваква).

1.11. У ГС постоје следеће варијанте самогласника:

а : а, а“

e : е, е“, е

14 : il.

o : o, “o, o“

у : у, “у, у“

а : а, а“, а“

слоготворно р: p, "p

слоготворно л ; л, л, љ, варијанта љ забележена је само у облику

дљма.

Основне варијанте а, е, и, о, у, а јесу вокалне фонеме, а слоготворно

pил јесу позиционе варијанте сугласничких фонема р и л.

1.12. Вокалне фонеме ГС можемо приказати следећим дијаграмом“:

И у

о

e о

a.

1.12.1. Фонем јај може имати следеће опозиције:

а - а: ваш - ваш, дара - дара; ма - ма;

a - e: бал - бел, дал - дел, два - две, кал - кел, каса - кеса;
мак - мек, фала - фела; м

а - и: бала - била, да - ди, каша - киша, мало - мило;

а - о: ако - бKo; бал - бол, бас - бос, палица - полица;

а - у: баба - буба, банда - бунда, дават - дуват, дрđiо - друio,

iљава - глува;

а - р: паст - прст, панут - прнут; палит - прлит,

а - о: дрена - дрен.

— Pavle Ivić, Die serbokroatischen Dialekte, I. Band (s Gravenhage), 1958, стр. 137;

Н.С. Трубецкои, Основи фонологии, Москва, 1960, стр. 123.
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1.12.2. Фонем а може имати следеће опозиције:

г - а: в. S 1.12.1.

a - e: лак - лек, ма - ме, маста - места;

а - и: ма - ми, сан - син;

a - 0: мазиа - моза, ха - хо;

о - у лок - лук, мо - му;

а - р: ваша - врша.

1.12.3. Фонем /e/ може имати следеће опозиције:

e - а: в. S 1.12.1.

e - а: в. S 1.12.2.

e - и: мера - мира, мерит - мирит, меша - миша, навејат - на

вијаш ;

e - o; дек - док, кеса - коса, мера - мора, оберен - оборен, обе

1шен - 000шен;

е - у: мења - муња, мек - мук, мека - мука, пецат - пуцат,

иеси - иуси.

e - p.: месит - мрсит, овeнут - оврнут, пећ“ - прћ“, петина -

пртина, пева - прва.

1.12.4. Фонем (и) може имати следеће опозиције:

и - а: в. S 1.12.1.

и - а: в. S 1.2.2.

и с е; в. S 1.12.3.

и с о: дић - доћ“, мије - моје, милит - молит, силит - солит,

и С-у: пиштит - пуштиш, pика - рука, рис - рус, сив - сув,

и - р: киша - крша, цикнут - цркнут, цин - црн,

и - л: диј - длi.

1.12.5. Фонем јој може имати следеће опозиције:

o - а: в. S 1.12.1.

с- а: в. S 1.12.2.

c- e: в. S 1.12.3.

с- и: в. S 1.12.4.

с- у: боре - буре, мбтка - мушка, пиле - пуле, пост с пусти,

пот - пут, пошта - пушта.

о - р: кост - крст, кошен - кршен, кожа - кржа, пост - прст.

1.12.6. Фонем јуј може имати следеће опозициe:

с- а: в. S 1.12.1.

в. S 1.12.2.

в. S 1.12.3.

: в. S 1.12.4.

в. S 1.12.5.

у - р: бунит - брнит, губит - грбит, дува - дрва, кукат - кpкат,

*J

*„“

“…

:“…:
кума - крма, мутав - мртав, пуст - прст, судит - срдити.
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1.13. Слоготворно р се не сматра фонемом.“ Оно има посебан статус

у вокалном систему. Анализирано је заједно са вокалима зато што са

НЂИМa ИМа НеКОЛИКО заједничких карактеристика:

може образовати слог,

забележено је у контекстима у којима се појављују сви самоглас

ници: P + К—; К. + P + К; — К. + P, а веома ретко В +Р; P + B

(К = консонант, В = вокал, Р = слоготворно р)

може бити замењено било којим вокалом у оквиру минималних

парова;

забележено је у акцентованом слогу, испред и иза акцента.

1.13.1. Слоготворно р има следеће специфичне особине које нису

познате самогласницима“:

у принципу, не може стојати поред самогласника. Изузетак чине

само две речи у којима се изговара испред и иза вокала а. Чpни вра,

Пелинов нартак, нарци.

Појава слоготворног родређена је позиционално, она зависи од

положаја суседних гласова једне речи. Забележено је у средини речи

између два сугласника, на почетку речи испред сугласника и на крају

речи иза сугласника.

У једној речи може се појавити само једном.

Није забележено у префиксима и суфиксима, у енклитикама и про

КЛИТИКаМа.

Не може стајати иза следећих сугласника: же, ћ, 8, ј, л, љ, м, н, р,

ћ, и, ш.

Не може стајати испред следећих сугласника:s, p, x, 14.

1.14. Слоготворно л анализирано је у оквиру вокалног система из

истог разлога као и слоготворно р.

1.14.1. Слоготворно л има следеће карактеристике:

Забележено је само у средини речи и то између два сугласника.

У минималним паровима може бити замењено само самогласником 4.

У једној речи може се појавити само једном.

Није забележено у префиксима и суфиксима, у енклитикама и про

ЛИТИКаМа.

Сачувано је у малом броју примера, углавном је замењено гласов

ном групом ал која одговара етимолошком слоготворном л.

У ГС забележено је само иза ј, д, м, п и испред сугласника б, i, 3,

н, ч.

Најчешће се јавља у првом слогу испред акцента или у акцентованом

слогу, није забележено иза акцента.

** Према Трубецкоју (цит. рад, стр. 208—209) вокално р у српскохрватском

књижевном језику може имати следеће позиције: К+ P + К, P + К, P + B (проце).

Према другима, позиција Р - В не постоји у српскохрватском језику (в. Милка Ивић,

Једно поређење Вуковог језика, ЗОРЛ, 1, Нови Сад, 1957, стр. 118).

“ П. Ивић, Историческо и сравнително-историческо проучване на славннските

езици и на тахната типолонил, Славинска филологич, I, Софиa, 1963, стр. 88.
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1-15. Варијанта у сугласника в има следеће карактеристике:

Појављује се само на крају слога.

У минималним паровима не може бити замењена ниједним само

Гласником већ само сугласницима.

Не може сачињавати сама слог већ УВСК Са НеКИМ ВОКаЛОМ.

Слог којег ствара са неким вокалом може бити акцентован или

Неакцентован.

1-15.1. Варијанта у има следеће заједничке карактеристике са сло

Готворним ри л:

Њена је појава позиционално условљена.

У једној речи може се појавити само једном.

Није забележена у префиксима и суфиксима, у енклитикама и про

КЛИТИКаМа.

СУГЛАСНИЦИ

2. У ГС постоји 26 сугласника: б, в, г, д, ђ, ж,s, 3, ј, к, л, љ, м, н,

њ, П, p, c, т, ћ”, ф, х, ц, ч, и, ш. Девет од њих имају следеће варијанте:

i”, д, к, слоготворно л, л”, н”, слоготворно р, т”, у. Замена ових варијанти

(осим слоготворног рил и полувокала у) одговарајућим сугласницима

не води ка променама на сементичком плану.

Извесне специфичне појаве забележене су и у сугласничком сис

тему ГС. На њима ћемо се задржати.

2.1. Африкат s, који је у књижевном језику и у већини српских

говора замењен сугласником з, сачуван је у ГС и у словенским и у неким

страним речима. Има истраживача“ који сматрају да се присуство афри

ката s у српским говорима у Банату треба приписати утицају румунског

језика, односно румунском банатском дијалекту. Познато је да се, у

већини случајева, билингвизам Срба у Румунији састоји у познавању

два народна говора (један српски и један румунски), а не у познавању

два књижевна језика. У тим је условима сасвим нормално да ови Срби

позајмљују румунске речи у њиховом дијалекталном облику.

У случају Свиничана, у чијем је говору африката s много боље сачу

вана него у осталим српским говорима, треба водити рачуна о свим

околностима у којима се развијао њихов говор. Присуство овог афри

ката у речима словенског порекла доказује да су га Свиничани имали

у свом говору много раније и да им је контакт са румунским језиком

помогао да тај африкат очувају до данас.

* Нпр. Иван Поповић, Историја српскохрватског језика, Нови Сад, 1955, стр.

135.
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Иако се у стручној литератури и даље дискутује о фонолошком

статусу африката 8 у књижевном језику, примери из ГС одстрањују

основну препреку, наиме да „не долази никад тамо где наш књижевни

језик има з“.“ Напротив, у ГС овај африкат ствара минималне парове

са сугласником з.

Као што смо већ поменули, у ГС африкат s појављује се у речима

словенског порекла, које у књижевном језику имају сугласник з, и у

речима румунског порекла које у банатском дијалекту садрже африкат

s, a у књижевном језику, такође, з.

На фонолошком плану африкат s, као члан опозиције s : ц, сачи

њава самостални фонем. Има случајева када овај африкат може бити

замењен сугласником зили ц а да се не врше промене на сементичком

плану, што значи да његов фонолошки статус није добро консолидован.

Алтернација s : ц врши се само на крају речи и може се објаснити десо

норизацијом која је позната свим звучним консонантима у финалном

положају. Алтернација s : 3 може се објаснити утицајем књижевних об

лика. Но, треба напоменути да су ове алтернације фонетски процеси

споредног, неспецифичног карактера за ГС.

2.1.1. Дистрибуција африката s

На почетку речи:

испред следећих самогласника: а, и, о, а; saља, sapa, sâна, šијана,

SOља;

испред сугласника в.: sвезда, seeрка, šвбно, sвонце;

није забележен испред сугласничких група.

У средини речи:

испред самогласника а, е, и, о, у, а; армиsи, белчуsи, буsa, бysöвина,

диcasи, калбаза, крлиsи, маsарика, мљеšбса, проšебат;

иза самогласника а, е, и, о, у, а (в. горње примере);

иза сугласника: л, н, р: панsајка, сâлsa, ypsaља;

иза групе лн: салнsa;

није забележен међу два сугласника.

На крају речи:

иза сугласника е, у: премљеš, кукуруS, ћуреš;

није забележен иза других сугласника и иза сугласничких група.

2.1.2. Утицајем књижевног изговора, који се појавио код млађих

генерација, појавиле су се следеће варијанте: буsöвина и бузбвина, sвезда

и звезда, салsa и сâлза.

2.2. Африкати ћ — ч, ђ — и, у разним српским говорима различито

се изговарају. У неким говорима меки сугласници ћ и ђ изговарају се

и на месту својих тврдих парова. Ову појаву у говорима Срба у Руму

** П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 135.
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нији, Емил Петрович приписује утицају румунског језика.“ У неким

другим српским говорима сачувано је само ч и џ.

У ГС, као и у многим другим српским говорима,“ сачувана су сва

ова четири африката, али се изговарају нешто мекше него у књижевном

језику: ћ“, ч, ђ, и .

Умекшано изговарање африката у српским говорима, уопште, об

јашњено је било утицајем македонских говора“?, било чувањем једне

старије особине у условима самосталног развоја неког говра.“ Обе ове

ситуације треба имати на уму при анализи изговарања африката у ГС.

2.2.1. Забележили смо код Свиничана јак процес замене тврдих

африката ч“ и и њиховим меким паровима ћ” и ђ, и то у свим положа

јима, на почетку, у средини и на крају речи. Овај процес, разуме се,

није завршен, те у говору постоје две варијанте већине речи у којима

се јављају. Треба напоменути да је овај процес веома редак у говору

млађих генерација због утицаја књижевног језика који се изучава у

школи. Нисмо забележили ни један случај у коме би се ч“ и и изго

варало на месту ћ” и ђº.

Ево неколико примера:

ч’ : ћ”: челар и ћелар, чемер и ћемер, чест и ћест;

и : ђ': иак и ђак, џелат и ђелат, и еп и ђеп, би'ак и бћак.

2.2.2. Утицајем књижевног изговора, појавиле су се и следеће вари

јанте у говору млађих генерација:

ч’ : ц: чºpвен и црвен;

ч’ : ш: чºкбла и школа;

т : ћ“: ит и ић“.

2.2.3. У неким речима румунског порекла забележили смо неумек

шане африкате ћ и ђ чије се изговарање не разликује од књижевног:

ћата, ђинђија.

2.2.4. Из дистрибуције африката ћ“, ч, ђе и џ“ доносимо само неко

лико специфичних особина:

2.2.4.1. Африкат ћ” забележен је у следећим контекстима:

На почетку речи:

само испред самогласника а, е, и, о, у: ћака, ћетера, ћосау, ћупа.

У средини речи:

само испред самогласника: а, е, и, о, у, а, и сугласника к и н: арпаћ”—

ина, бабаћ“ay, каћула, кућа, ћићарка, ћићарка, цвеће; телећно, фић”кат,

** Emil Petrovici, Influenta románească asupra foneticii sirbesti din Banat, Dacoro

mania, VII, Bucuresti, 1934, стр. 172.

** Emil Petrovici, Graiul carasovenilor . . ., стр. 114; П. Ивић, О говорима Баната,

ЈФ, ХVIII, 1949—1950, стр. 148—149; Миливој Павловић, Говор Сретечке Жупе . . .,

стр. 33—36; М. Стевановић, Ђаковачки говор . . ., стр. 72.

*“ Миливој Павловић, Говор Торбеша из околине Скопља у еволутивној перспек

тиви, Зборник у част А. Белића, Београд, 1937, стр. 446—448.

** А. Белић, О дијалекатском материјалу . . ., стр. 28.
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само иза самогласника а, е, и, о, у, а, слоготврног pи сугласника:

в, ј, к, л, н, р, ш: äрпаћина, бабоћеay, бећар, баћала, ићит, дућанџија,

опpћа; брешће, дркћат, Јелђа, Мирћински, најћест, овћар, ћинћајка.

На крају речи:

само иза самогласника а, е, и, о, у, и сугласника и: Божић”, кљућ”,

ноћ”, пећ“, поћ”; кишћ”.

2.2.4.2. Африкат ч“ забележен је у следећим контекстима:

На почетку речи:

испред самогласника а, е, и, о, у, а и слоготворног р: чаканац, че

брица, чипка, чорба, чудо, чарнина, чрљиво;

испред сугласника в, к: чвор, чкола.

У средини речи:

испред самогласника а, е, и, о, у, а и слоготворног р: ајдучија, бичеве,

кључаница, кључак, ковачу, почpнит, чичорка;

испред сугласника к, љ, м, н, ббчка, брчна, деч?мурија, песачљив,

иза самогласника а, е, и, о, у, а, слоготворног рил: ајдучија, брчит,

тичење, говече, качица, клбчат, млачиште, млчат;

иза сугласника б, в, ј, к, л, м, н, п, p, c, ш: боканча, горчица, привча,

дулчаца, дашчица, ишчитат, клупче, комча, мекчат, најчервен, обчи

нуш,

у међусугласничком положају: л је ч“ + љ: малчљиу.

На крају речи: „….

иза самогласника а, е, и, о, у, а и слоготворног р: ач“, бач“, бич“,

кључ”, прч“, реч”;

иза сугласника л и р: борч“, кукумелч“.

2.2.4.3. Африкат ђ забележен је у следећим контекстима:

На почетку речи:

само испред самогласника а, е, и, о, у, а и сугласника в. ћапнут,

ђелат, ђипит, ћ”он, ђурђевдан, ђае; ђ векава.

У средини речи:

само испред самогласника а, е, и, о, y, a: буђа, цеђак, цеђове, дбђу,

парађина;

само иза самогласника а, е, и, о, у, слоготворног ри иза сугласника:

зис, ј, н, р: бађава, буђелар, дођен, миђу, рђају, цеђак; анђел, арђаво,

грбожђе, најђинђашан, „- - -

у међусугласничком положају: ј-i- b' + 6: најђвекау.

На крају речи:

иза самогласника а, е, и, о, у: доћ“, киђ”, млађ, санчоплеђ”, смуђ.

2.2.4.4. Африкат и забележен је у следећим контекстима:

На почетку речи:

испред самогласника: а, е, и, о и сугласника в. иак, и еп, и итерице

белене, Џ?ојан, и векавица.



Говор Свиничана 37

У средини речи:

само испред самогласника а, и: арпаџик, буџак;

само иза самогласника а, и, у и сугласника: б, ј, н, р: буџак, Маџар,

стафиија, дућани ија, Мури"ило, тобџија, наји”андрљиу;

у међусугласничком положају: j + и + в. наји векав.

На крају речи забележен је само у примеру: пиринџ“.

2.3. Сонантил — љ, н — њ. Код Свиничана постоји јака тенденција

зближавања меких сонаната љ и њ са њиховим тврдим паровима л и н.

Осим знатног броја речи у којима тврди сонант долази на месту меког“,

у ГС постоје и два прелазна гласа, односно две варијанте меких сона

ната које бележимо л” и н“, а то су мало умекшано л и н. У свим приме

pима у којима смо забележили две варијанте једне речи, једну са тврдим

и једну са меким сонантом, обавезно постоји и трећа варијанта која

садржи један од та два прелазна гласа, л”, односно н”, као у примерима“:

љ : л” : л: кошуља : кошула : коинула; краљ : крал” : крал, кукаљ : ку

кал” : кукал, недеља : недела : недела: пасуљ : пасул” : пасул,

њ: н”: н. књига : кн”ија : книја; рецбњ: рецбн“: рецбн; стршењ: стр

шен : стршен.

Аналогијом према датим примерима појављују се и облици у којима

меки сонант долази на месту тврдог. У тим случајевима нисмо забе

лежили и трећу варијанту са л“, односно са н“:

л : љ: сол и сољ, телит и теiљит, леука и љеука;

н: њ: кбшница и кбшњица, напрстен и напрстењ, старини и старињи.

Прелаз љ - л, њ - н познат је свим македонским говорима, а од

српских говора онима који су дошли у додир са албанским говорима.“

Тенденција идентификације меких са тврдим сонантима још не утиче

на фонолошки систем јер се у ГС и даље чувају четири различита фонема:

л, љ, н, њ.

2.4. Консонант ф ретко се сусреће у ГС и то, углавном у страним

позајмицама, у ономатопејским речима или у оним облицима у којима

су се извршиле извесне фонетске промене, пре свега прелаз хв - ф.

Дистрибуција сугласника ф у ГС веома је ограничена.

На почетку речи:

забележен је само испред самогласника а, е, и, о, у, а, слоготворног

р и сугласника: ј, л, љ, р: фарбар, фаскат, фенер, фино, форт, фркат,

фуруна, јарба фјерулуј, флура, фљос, фруштук.

У средини речи:

испред самогласника: а, е, и, о, у, слоготворног р и испред СУГЛас

ника к, л, н, р, т: кафа, калафон, катрафуселе, пофрљат, телеграфират,

шафел, рифла, јефтика, крбићна, лафкиња, Африка;

“ П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 189.

*“ М. Стевановић, Ђаковачки говор . . ., стр. 67.

** М. Стевановић, Ђаковачки говор..., стр. 67; в. и А. Белић, Галички дијале

кат . . ., стр. 47, П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 115.
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иза самогласника: а, е, и, о, у, слоготворног pи сугласника: ј, м,

л, н, р, с, т. Калафон, префект, прифатит, трфој, уфатит, штрбобуват;

бомфајер, десфајмоват, калфа, лутфалц, парфин, фанфара, шлајфер.

На крају речи:

само иза самогласника: а, е, и, о, у и сугласника м. данишиф, рум

буф, урлаф, шеф, штоф, дамф.

2.5. Консонант x веома се ретко сусреће. Он је, у већини случајева

испао или замењен другим сугласником. Његова је дистрибуција веома

слaбa:

На почетку речи сачуван је само испред самогласника и слоготворног

р: хам, херјела, хиљада, ход, хрт, хуот, хајс, иако, скоро све ове речи,

имају и облике без х.

У средини речи забележен је само испред самогласника а, е, о, а и

иза самогласника а, га, о, а и сугласника л, р: ихаха, аха, трахама; аха,

моxбр; елха, штđрхерт.

На крају речи, само иза самогласника: а, е, и, о, у: ах, ех, сих, ох-ох, ух.

2.6. Под утицајем румунског банатског дијалекта, у ГС јавља се

палатално т”: мунте, потака, витаз.

Код Свиничана је овај глас забележен и у неким словенским речима:

пролет”, намештен које имају и варијанту пролећ”, намешћен.

2.7. У неколико примера забележили смо и фонетске варијанте ј“,

д”, к: неfºеје, недеје, јие, кинда, петлик”. Ове речи имају и облике при

лагођене фонетском систему ГС: неђеје, ђије, ћинда, петлић”.

2.8. Навешћемо само неколико основних констатација до којих смо

дошли при анализи дистрибуције сугласника у ГС:

У дијалекатском материјалу којим смо располагали при анализи

ГС, забележили смо 2. 321 различитих контекста у којима се појављују

сугласници (256 контекста на почетку речи, 1.887 у средини и 178 на

крају речи).

Сугласници се најчешће јављају у средини речи и то између два

вокала (897 различитих контекста). Следе затим следећи положаји: ис

пред самогласника (324 различитих контекста), иза самогласника (321 раз

личитих контекста), испред другог сугласника (317 различитих контекста),

иза другог сугласника (277 различитих контекста), испред сугласничке

iрупе (68 различитих контекста) и између два сугласника (57 различитих

контекста).

Сви се сугласници јављају на почетку, у средини и на крају речи,

разлика се састоји у различитом броју контекста у којима је забележен

сваки сугласник посебно. Тако, на пример, и је забележен на крају

речи само у једном контексту док је т забележен у 14 различитих кон

текста. Са те тaчке гледишта можемо успоставити следећи редослед

сугласника, полазећи од оног који се најчешће појављује: к, р. н, с,

т, л, м, в, п, ти, г, д, з, б, j, ж, ч“, ц, њ, љ, ф, ћ, ђ, s, x, и .
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Сугласници: s., 3, ј, л, љ, њ, p, ћ”, ф, х, ц нису забележени између

друга два сугласника, а то значи да они не могу бити централни елементи

група од три или четири сугласника.

Сугласници (К) се најчешће јављају у следећим контекстима између

два самогласника: а — к + a, a -- к -ј- и, е —- к + и, и -- к + a, o + к + e,

у -{- к + a, o + к + 0, a + к + у, е + к + e, e + к + о, и + к + и, о —

— к -{-а, итд.

2.9. Једна од специфичних особина ГС састоји се у анулирању опо

зиције између звучног и безвучног сугласника као и између тврдог и

меког сугласника. Ови фонетски процеси немају општи карактер, забе

лежени су у релативно малом броју речи. Сугласници ГС подвргнути

су и другим фонетским променама.

2.9.1. Десоноризација звучних сугласника забележена је нарочито

на крају речи. У ГС на тај се начин појављују две варијенте једне речи,

што значи да овај фонетски процес није још завршен“.

б: п: i блуб и јблуп, гроб и троп, зуб и зуп;

д: т: млад и млат, напред и напрет, под и пот;

s : ц: премљеš и премљец,

3 . С. 2/3 И t{C}

ОИС - it! - НОЗИС И НОtti.

Звучни сугласник I може бити замењен својим безвучним паром

на почетку и у средини речи:

i : к: јаће и каће, отраја и отрака, телит и теклит, загушит и

закушит.

Аналогијом према овим променама, јављају се и супротни процеси

када се звучни сугласници умећу на месту својих безвучних парова:

к: i: гркљан и прiљан;

т: д: папрат и папрад.

У свим овим, и сличним, случајевима забележили смо и прелазне

фонетске варијанте дотичних сугласника: пе, д", s“, i“, з“, ж“, б", ту,

ц“, к, с“, ш“, тако да свака реч може имати четири фонетске варијанте

(на пример: зуб, зуб“, зуп, зуп“).

2.9.2. Известан број лексичких варијанти настао је у ГС некон

губљења сугласника. Ни овај процес није завршен те се, и у овим слу

чајевима, појављују две варијанте једне речи. Најчешће се губе суглас

ници: в, г, д, ј, к, л, м, н, п, p, т, ћ“, x, ш, било из сугласничких група,

било из других контекста на почетку, у средини или на крају речи:

На почетку речи: јарми и арми, пчела и чела, халат и алат, хам

и ам, херпела и ергела, хиљада и иљада, хајс и ајс.

“ А. Белић, Галички дијалекат . . ., стр. 145; П. Ивић, О говору Галипољских

Срба . . ., 135--137.



40
-- - МИЛе ТОМИћ

У средини речи: дуван и дуан, дигнут и динут, заједно и зајено, мислит

и мисит, мадува и маува, нитко и нико, ничаји и ничии, бдма и блма,

одзбвнет и озбвнет, октомбер и октобер, пептар и петар, скроб и сроб,

снаја и снаа, ствар и свар, овде и оде, телећно и телећ”о, товар и тоар,

фришко и фишко, фруштук и фуштук, шпорхерт и шпорерт, шторет
итд.

У финалном положају: јединаест и јединаес, кад и ка, кишћ“ и киши,

кост и кос, литовар и липова, поред и поре, трпијаш и трпија итд.“

2.9.3. Сугласници д, с, т могу се појавити и у речима у којима се

њихово присуство не може објаснити етимолошки“: здрак, здрел, здрелит,

здрет (схр. зрак, зрео, зрети); чуст, шист (схр. чути, шити);

стреда, стрећа, стребран (схр. среда, срећа, сребрн).

2.9.4. Регресивна асимилација сугласника ретко се сусреће у ГС:“

к : p — р: р: интекшир : интершир;

т : и — п: п: штотел : штотел,

н: л — л : л понеделник : поледелник;

б: т — т : т: брита : трита.

Прогресивна асимилација је сасвим ретко заступљена у овом говору:

н: p — н : н. календар : календан.

2.9.5. Аналогији смо приписали следеће фонетске промене:“ за

лета место зарета (аналогијом према дал, јел); замену -ач“, -ац у речима

косач“, мољац, суфиксима -ак, -ак: косак, молак.

2.9.6. Да наведемо и неколико изолираних фонетских промена. Реч

вóжбина има фонетску варијанту важмина где је промена у групи од

два сугласника извршена под утицајем носног сугласника из следећег

слога. Интересантно је да се је после ж појавио исто билабијални суг

ласник (м), који је, са фонетске тачке гледишта, близак сугласнику н.

Да наведемо још неколико таквих примера: инвентал и инвентар,

олтанишат и ортанишат, пупољак и пупоњак, зббњача и зббљача итд.

2.9.7. Споменули смо да сугласник в има као варијанту полувокално

у. У неким смо примерима забележили и један прелазни глас, неку

врсту лабијалног в (w). Варијанта изражена полувокалом ближа је само

гласнику у, док је лабијално в ближе сугласнику в. -

Лабијално вређе се сусреће у ГС у упоређењу са сугласником в

и полувокалног у иако, у већини случајева имамо три варијанте једне

речи: девка-деука-деzvка, став — стају — стагу, товар — тČуар— тогvap,
--\ /-N „-

блав — блау — благо, право — прауо — прагуо итд.

“ А. Белић, Дијалекти ..., стр. 243; П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . .

стр. 154; М. Стевановић, Ђаковачки говор . . . , стр. 82-83.

** Божо Видоески, Кумановскиот говор, Скопје, 1962, стр. 91-92.

** А. Белић, Дијалекти..., стр. 238; П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . .,

стр. 149; Emil Petrovici, Graiul carasovenilor . . ., стр. 122.

** П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 154— 156.
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2.9.8. Једначење сугласника по месту образовања води ка појави

сугласника ж и ш на месту зи с али само испред следећих сугласника

са којима стварају сугласничке групе: љ, њ, ћ, ч“ (у случају сугласника

с) и ђ (у случају сугласника з):

с : ш: с + љ: бблесан : болешљиу, јест: јешљиу;

с + њ: коса : кошњиште; „“-.

с + ћ“; лескар : лешћар, лист : лишће, наместил : намешћал, поме

стит : помешћат;

с + ч”: даска : дашчица;

з: ос: з+ ђ”: грозд : грбомсђе.

Има случајева када се једначење сугласника зи с према месту обра

зовања не врши ни у поменутим контекстима: исчупат, исчитат, ис

празњен.

2.10. У ГС постоје следећи сугласнички фонеми: /б/, /в), (г/, /д,

/ђ/, /s/, /жј, /зf, lj/, /к/, /л/, /љ/, /м./, /н/, /њ/, /пI, /p/, /c/, /т/, /ћ”/, /фj,

|x/, /ц/, /ч), /џ”/, /п}.

Ове фонеме можемо расподелити на следећи начин:

В }

М Н Њ

ЈT Љ р

К П Т ћ? ч? ц

г б д ђ' IJ” S

III. С ф Х

Ж З

2.10.1. Корелација звучних и безвучних сугласника добро је сачу

вана у ГС. У њу улазе осам корелативних парова, седам из серије тврдих

и један из серије меких сугласника.

jб| - |п|, (д) - (т/, /г) - (к), /з/ - /c/, /ж! - (ш/, /џ”/ - fч“), /s/ -

с- јц./, /ђ/ - fћ”/.

Корелација звучних и безвучних сугласника има два јака положаја:

испред вокала и испред сонаната.

Испред вокала:

б– п: бере - пере, бије - пије;

д - т. дал - тал, дек - тек, док - ток,

ј - к: iод - код, jбра - кбра;

з - с коза - кбса, зија - сија;

ж - ш: кбокса - коша, жали С- шали;

и? - ч“: иак - чак,

s - ц: sapa - цара, салнsa -- сâлнца;

ђ - ћ”: ђака - ћака.
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Испред сонаната корелација звучних и безвучних сугласника слабо

је заступљена. Ево неколико примера:

б - п: брање - прање, брат - прат, брава - права;

д - т. дрен - трен, друле - труле;

с- к: ласа - класа, грађа - крађа, грам - крам;

з - с: змеј - смеј, зна - сна.

7

За фонолошке опозицијеж - и, и - ч и s → ц имамо само рестрик

тивне парове са реализацијом ових сугласника испред сонаната:

ж - ин: дужност - душник, жвала - шваба;

и? - ч“: и векау с- чвор;

s - ц: sверка AS цветер, S8издељ - цвикере.

Испред сонаната, фонем /ђ/ јавља се само у речима ђевкау и ђsé

кавица. Ова два примера не стварају минималне фонолошке парове са

другим речима које садрже фонем (ћ) испред (в). Иначе, у ГС фо

нем fћ”/ ретко се јавља испред другог сугласника, а од сонаната забе

лежен је само испред фонема /н): телећно.

2.10.1.1. Корелација звучних и безвучних сугласника неутрализује

се у следећим позицијама:

Испред, фонолошки и фонетски, безвучних сугласника:

„“. б - П. Арабин — арапски, боб — ббика, клубе — клупче, Србин —

СрИСКИ ,

д - т: од -{- сутра - отсутра, под — крађа - поткрађом;

з - с: из -- празнит - испразнит, из — цедит - исцедит,

ж - и: из -{- чулат - изисчупат - ишчупат, полбосит — полб

ште, служит — слушкиња.

Испред звучних сугласника.

б - п: топ — тобџија;

д - т: делит — делидба, сват — свадба.

Забележили смо случајеве када се корелација звучних и безвучних

сугласника не неутрализује: роб — рббски, обчинут итд.

Нисмо наишли на примере у којима би се неутрализовале корела

ције: и? - ч“, ђ - ћ“, s c- ц.

2.10.2. Фонеми (в) и (ф) разликују се фонолошки, али не стварају

корелативни пар на основи звучности и безвучности. Фонолошка опо

зиција (в) и (ф) не неутрализује се, те је због тога стављена ван система.

Фонем (вј припада сонантима (а не африкатима), а фонеми (ф/, /x/, са

држе однос звучан-безвучан само са фонетске тачке гледишта. Иако

фонеми (в) и /ф/ не улазе у корелацију односа звучних и безвучних

сугласника, иако оба имају исто место образовања (оба су лабиодентална)

и оба су тврди сугласници, можемо ипак образовати минималне фоно

лошке парове на основи различитог семантичког садржаја речи у које

улазе: вата - фата, вино - финг итд.
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Иначе, фонолошка идентификација сугласника /в], /ј/, /л/, /љ/, /м./,

н“, (њ), /p/, /ф/, /x/ може се вршити фонолошким опозицијама са било

којим другим сугласницима типа: вара - кара, вила - шила итд.

2.10.3. У ГС постоје пет меких сугласника: ђº, j, љ, њ, ћ“, од којих

четири имају тврде парове и стварају фонолошке опозиције: ђ' — „“,

љ — л, њ— н, ћ” — ч“. Пошто у говору не постоји корелација мек - тврд

сугласник, разлика између ових фонема није корелативног карактера

већ дисјунктивног, према месту образовања дотичних сугласника.“ То

ипак не значи да не можемо остварити фонолошке опозиције између

меких и тврдих сугласника:

ћ? - чº: ћула - чула, ћупа - чула;

њ - н, врања - врана, сања - сана;

-b - л: љуља - лула, љута - лута.

Не располажемо ни једним примером минималних парова за опо

зицију ђе - и?.

Сугласничке групе

3. Број сугласничких група у ГС знатно је мањи у поређењу са

њиховим бројем у књижевном језику због упрошћавања ових група

губљењем једног од саставних делова. У знатном броју ових група из

вршене су и неке фонетске промене које дају сугласничком систему

говора известан специфичан карактер.

Сугласничке групе од два сугласника најчешће се сусрећу, а њих

има највише у средини речи. Мањи је број група од три сугласника,

а од четири врло се ретко сусрећу.

Дајемо, у наставку, све сугласничке групе од два, три и четири

елемента и то према месту где се појављују: на почетку, у средини и

на крају речи. Треба напоменути да број сугласничких група, који до

носимо овде, не треба сматрати апсолутним већ само као оријентаци

они податак. Наша се анализа заснива на дијалекатском материјалу који

смо имали на располагању, тако да би допунски материјал из ГС могао

допунити наше податке. Али, нова истраживања ГС не би могла пони

штити наше примедбе о структури сугласничких група, о фонетским

променама у оквиру тих група, о могућностима комбинација сугласника

у ГС, о дистрибуцији сугласничких група итд.

3.1. Групе од два сугласника

Доносимо, у облику табеле, групе од два сугласника на почетку

речи. Сугласници вертикално постављени сачињавају први елеменат

групе, а други елеменат сачињавају сугласници постављени хоризонтално:

** Л. Е. Калнвшнњ, Развитие корреллции твердих и мликих соцласних фонем в

славанских азвиках, Москва, 1961, стр. 106-107; П. С. Кузнецов, О фонологическојt

системе сербохорватскоползика, Известин АН СССР, Отделение литературњ и извика,

VII, 2, Москва, 1948, стр. 136.



44МИЛе ТОМИћ

-| |“T - - - - — — — — — ·-
-

|| | | | | | | ||| | | | | | |

- - - -s- | - | m | - i o r + j e i s | — | = |
|

| ,w-

||!|-
|||

oО

& &
, са

,С
Т

с

I
I
I
М

|
I
I
I
H

}

} |

arh

}

|
-

T
ć

|к
,



Говор Свиничана 45

Ево по један пример за сваку групу:

бja-бја, бламен, бљудо, брадат, влаја, вра, глас, iљбмба, гњездб, ipa

дина, дбијат, двојка, дјуза, длака, дмурац, дно, дрбља, ђ8éкава, šвбно,

жвала, жлебит, жљебура, жмурит, због, зверка, згубит, здуковаца, злато,

змија, знак, квита, кјулбса, клат, кључ”, кнез, књига, кран, млад, мљаскат,

мраз, пјешинав, пладне, пљуват, праг, псе, пx-пx, пчела, свећа, скамија,

слана, смеј, сна, стање, срећа, стакло, сфат, твој, тјаск, ткат, тфуј,

фјерулуј, флура, фљак, фришко, цвет, чвор, чекбла, и векау, шваба, шкор

пија, шлиц, ниљеп, шмак, шнајдер, шраф, шпарат, штала, шћомп.

Као што произилази 113 приказаног материјала, забележили СМО На

почетку речи 81 групу од два сугласника, што значи 25 мање него у

књижевном језику.“

Као први члан сугласничке групе најчешће долазе безвучни сугласници

(у 46 група), затим звучни (30) па сонанти (5).

Према фреквенцији, као први чланови група од два сугласника на

почетку речи, сугласници долазе следећим редоследом: и, с, д, к, л, з,

т, ж, б, ф, i, м, ч“, в, ц, и, ђ, s. У овом се положају не сусрећу сугласници

ј, л, љ, н, њ, p, ћ“, x.

У овом се положају не може појавити ни сугласник р, у том контек

сту он постаје слоготворан.

Звучни сугласници најчешће долазе испред једног сонанта, ређе

испред другог звучног, а никад испред безвучног сугласника.

Безвучни сугласници најчешће долазе испред једног сонанта или

испред другог безвучног, а никада испред звучног сугласника.

Сонанти, у групама од два сугласника, долазе само испред другог

СОНаНTa.

Као друiи члан групе од два сугласника најчешће долазе сонанти (62

сугласничке групе), затим безвучни (15) и, најзад, звучни сугласници (4).

Према својој фреквенцији у овом контексту, сугласници долазе овим

редоследом: л, в, p, љ, ј, к, м, н, њ, б, ч“, ф, п, т, д, г, х, с. У овом положају

не сусрећу се сугласници ђ, ж, з, ћ“, ц, и, ни.

Звучни сугласници јављају се само иза другог звучног сугласника.

Безвучни сугласници долазе само иза другог безвучног сугласника.

Сонанти долазе иза било ког другог сугласника.

Произилази да сугласничке групе са почетка речи имају следеће

структуре: звучан + звучан, звучан + сонант, безвучан + безвучан,

безвучан + сонант, сонант + сонант.

** И. И.Ревзин (Моделилзика, Москва, 1963, стр. 42–43) помиње 106сугласнич

ких група у српскохрватском књижевном језику. Тај податак доноси према: W. Appel,

Еnergiebasis-Artikulationsbasis, Wieuer Slavistisches Jahrbuch, 1957—1959, 6, стр. 93-97.

У говору Срба у Белобрешки забележили смо на почетку речи 92 су гласничке групе

које смо анализирали у раду цитираном у напомени бр. 2.
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3.1.1. Забележили смо следеће групе од два сугласника у средини

речи:

Као први члан:

б: бЗ, бј, бл, бн, бњ, бр, бч“, би” (укупно 8 група)

в: в, вд, вј, вк, вл, вљ вну вњ, вр, вт, вћ”, ви, вч“ (13)

i: id, з, гл, iљ, м, н, гњ, тр (8)

д: дб, дв, дј, дј, дл, дљ, дм, дн, дњ, др (10)

ж: жб, жд, жћ“, жј, жл, жљ, жм, жн, жњ (9)

з: зб, зв, з, зд, зј, зл, Зм, зн, зр (9)

j: jб, je, ji, jд, jђ”, јос, јз, ji, jК, јљ јљ, јм, јн, ја, jр, је, јат, јф, ји, јч“, ju”, ји

(22)

к: кв. кл, кљ, км, кн, кр, ко, кт, кц, кч“, киш (11)

л: лб, лв, лi, лд, лs, лж, лз, лк, лм, лн, лњ, ли, лт, лiћ, лф, лх, лц, лч (18)

љ: љб, љк, љh, љњ, љц (5)

м: мб, мд, мж, мј, мк, мл, мљ, мн, мњ, ми, мр, мт, мф, мц, мч“, ми (16)

н: нб, н, но, нћ“, нs, нж, нз, нк, нљ, нп, не, нит, нћ“, нf, нц, ни“, ни“, ни (18)

њ: њк, њц (2)

п: тк, пл, пљ, пн, пр, пс, пт, пц, пч“ (9)

p: pб, рв, рi, pд, рђ, ps, pж, pj, pК, рл, pљ, рм, рн, рЊ, pa, pc, pт, рћ“, рф,

рх, рц, рч“, ри“, ри (24)

с: св, сос, сј, ск, сл., см, сну сњ, ст, ср, ст, сф, сц, си”, син (15)

т: тв, тј, тк, тл, тљ, тм, тн, тњ, ти, тр, тс, тф (12)

ћ”: ћк, ћ“н (2)

ф: фк, фл, фн, фi, фт, фр. (6)

ц: цв, цк, це (3)

ч”: чºк, ч“љ, ч?м, чен (4)

ш: шв, шј, шк, ил, шљ, им, ин, шњ, шп, шт, шћ, шчº (12)

Као други члан:

б: дб, жб, зб, jб, лб, љб, мб, нб, pб (9)

в: дв, зв, је, кв, лв, рв, св, тв, цв, шв (10)

ј: в, д, з, ji, л, нi, pi (7)

д: вд, гд, жд, зд, јд, лд, мд, но, рд (9)

ђ”: жђ”, jђ”, нћ“, рђ (4)

s: лs, нs, ps (3)

ж: јонс, лж, мж, нж, pж, сос (6)

з: бз, fз, јз, лз, нз, (5)

ј: бј, вј, дј, жј, зj, jj, мј, рj, cj, тј, иј (11)

к: вк, jК, лк, љк, мк, нк, њк, тк, рK, ск, тк, ћк, фК, цк, чºк, шк (16)

л: бл, вл, гл, дл, жел, зл, јл., кл, мл, нљ пл, рл, сл., шљ фл, ил (16)

љ: вљ, iљ, дљ, жељ, јљ, кљ, мљ, пљ, рљ, тЉ, чљ, шљ (12)

м: м, дм, жм, зм, јм, км, лм, рм, см, тм, чем, шм (12)

н: бн, ви, н, дн, жн, зн, јн, кн, лн, љн, мн, тн, рн, сн, тн, ћºн, фи, чун, шн (19)
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њ: бњ, вњ, fњ, дњ, жњ, лњ, љњ, мњ, pњ, cњ, тњ, шњ (12)

: ја, лп, ма, нп, ри, ст, ти, ши (8)

: бр, вр, пр, др, зр, jр, кр, мр, пр, ср, тр, фр (12)

: је, ке, не, пс, ре, тс, це (7)

т: вт, јит, кт, лт, мт, нит, пт, рт, ст, фт, шт (11)

ћ”: вћ“, лiћ“, нћ“, рћ“, шћ” (5)

ф: jф, лф, мф, ноћ, рф, сф, тф, фр. (8)

:

х: лх, px (2)

ц: ви, ји, кц, лц, љц, мц, ну, њц, пц, рц, сц (11)

н“: бч“, вч“, јч“, кч“, лч“, мч“, ни“, пч“, рч“, с ч“, шчº (11)

и“: би”, ju”, ни”, ри” (4)

ш: ји, ки, ми, ниш, pи, син (6)

Дајемо по један пример за сваку групу од два сугласника:

август, авлија, ајдук, ајзенбан, акордибн, акса, алдамаш, алетрика,

амбар, аменда, ангел, анђел, антикрист, април, арвалук, аргат, арђаво,

арми, арње, арпаџик, арсура, артија, арцајбс, аринбу, асомније, аспирин,

астал, šрба, аржат, балама, барин, бајалница, бајла, баланца, балмаш,

банка, бариште, барјак, баскијаш, бадњи, балва, башка, безбожник, белауж

њав, белка, беснотиња, библиотека, бициклет, блајдан, благословит, близ

нак, боканча, ббктер, болешљиу, бомфајер, ббика, ббцкат, ббчка, бравно,

бразда, брашно, брајатница, брбљат, брешће, бринут, брбрфек, буквар,

визла, витјаз, тамжат, гладница, лицибр, поломразица, јбрчица, траждар,

грбњача, привча, грифла, грмњава, грбжђе, тужба, гушја, даншиф, дал

жина, дашчица, дебелокљунац, девкина, деколтир, декционал, делидба,

десфајмоват, деч?муpија, детлић”, дивја, дивља, диспензар, добројито, дбл

њак, дрвце, дркћат, дулчаца, Думитровдан, дућанџија, душман, ејза

мен, елха, жалба, ждребна, извадит, изгажен, изјаловен, излаз, инжектор,

интекшир, исцедит, исчитат, исинакат, ишла, јајње, једанпут, Јелiћа,

јесењка, јефтика, кајвез, калфа, капља, каштар, Карансебеш, карлица,

калци, карља, клајнет, клупче, кненле, комча, комшија, кбожја, копиљнаци,

копилњак, крајцер, кpбрна, купци, кутњак, лајбер, лафкиња, лажљиу,

лутрали, мајмука, маневра, манжета, марка, малзара, мекчат, Мирћин

ски, Мурџило, мутиљце, мутмел, најђинiошан, најбл, најжалт, најјак,

најљут, најрад, најсилнијен, најћест, најчервен, најшарен, насред, нафракат,

објало, оби'анут, овчар, одговорит, одјутроска, бдма, блта, ономлани,

дсја, беми, отпушћан, отсутра, паметљивац, памтит, парфин, лакšajka,

педепсират, Пемци, Пемкиња, пензија, песачљив, позрелит, Повражме,

првњи, премљез, пролиснујет, пупоњци, рајпетла, расвестит, рацветан,

рашпил, салsa, седамдесет, седлб, сегмент, субзистенца, талпа, Тамишвар,

тамјан, теiлит, телећно, тобџија, ћајка, ћижма, ћинћајка, уpsaла,

фанфара, фић кат, цента, целокупна, цепљија, цигурно, цимпор, цукнут,

цуцкаљка, чекмеж, четвбрица, четка, чизма, чирешња, чудљиу, ши

љбок, шлајфер, шпорхерт. -\
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Из приказаног материјала произилазе следећи закључци:

забележили смо укупно 236 група од два сугласника у средини

речи;

испред и иза другог сугласника најчешће се јављају сонанти, а затим

безвучни и најређе звучни сугласници;

ево редоследа сугласника који се јављају испред другог сугласника,

почевши од оног са највећом фреквенцијом: b, ј, л, н, м, с, в, к, ш, т,

д, а, з, ж, б, г, ф, љ, ч“, ц, ћ“, њ,

испред других сугласника не долазе ђº, s, x, uº;

звучни сугласници најчешће долазе испред једног сонанта и ређе

испред другог звучног сугласника; само у једном примеру забележили

смо групу од једног звучног и једног безвучног сугласника (би“);

безвучни сугласници долазе, по правилу, испред сонанта, ређе

испред другог безвучног а никада испред звучног сугласника;

сонанти долазе испред било ког другог сугласника;

према фреквенцији, као други чланови група од два сугласника у

средини речи, сугласници долазе следећим редоследом: н, к, л, м, љ, њ,

f), ц, j, т, в, б, д, ф, п, i, c, ж, ш, 3, ч”, и, ђº, S; X 3

као други чланови сугласничких група, сугласници се понашају

исто као када долазе испред неког сугласника, те можемо сматрати да у

средини речи сугласничке групе могу имати следеће структуре: звучни –|-

звучни, звучни -- сонант, безвучни -- безвучни, безвучни -- сонант,

сонант + звучни, сонант + безвучни, сонант + сонант.

3.1.2. Забележили смо следеће групе од два сугласника на крају

речи:

безвучни -- безвучни: кс, кт, ст, фт, инт, шћ“;

сонант + безвучни: јc, ju, лк, лц, Лч“, ми, мф, нк, нит, ни, рK, ри, рт,

рч”;

сонант + звучни: ја, лд, мб, н, ни“, рб, рi, pж,

сонант + сонант: јм, лм, рн.

Дајемо по један пример за сваку од поменутих сугласничких група:

август, бецирк, бирт, борч“, бумб, грумбукс, дамф, декунi, кишт, кишћ“,

контакт, корп, креденц, кукумелч, лајм, лутралц, луфт, парадајз, палн,

Пир, пирини“, плантбанк, смалз, фабрикант, филм, хајс, харж, чарн,

шолд, штајц, шћомт.

На крају речи забележили смо само 31 групу од два сугласника

чији саставни делови, према својој фреквенцији, долазе овим редо

СЛедOM:

као први елеменат: р, л, н, ј, м., к, ш, ф, с;

као други елеменат: т, ц, к, б, чº, т, м, п, c, ћ“, д, и, н, 3, ж.

3.1.3. Из досадашњег излагања произилази да смо у ГС забележили

укупно 348 група од два сугласника: 81 на почетку речи, 236 у средини и

31 на крају речи. Ако узмемо у обзир све ове сугласничке групе, можемо
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направити следећи редослед њихових саставних делова према броју

група у чији састав улазе:

као први саставни део: р, ј, л, c, ш, н, к, м, д, т, т, 3, в, ж, б, i,

ф, ч“, љ, ц, ћ“, њ, ђ, s, и (сугласник х није забележен у овом контексту);

као други саставни део: л, н, к, р, в, љ, м, н, т, ј, њ, ч“, ц, б, п, д, ф,

i, ћ“, c, ш, ж, з, џ“, s, x.

Независно од положаја сугласничких група у речи и од положаја

сугласника у једној од тих група, можемо успоставити следећи редослед

њихових саставних делова према фреквенцији: р, л, к, в, к, ј, м, т, с,

ш, д, п, б, љ, i, 3, ф, ч, ж, ц, њ, ћ“, и, ђ, 8, x.

3.1.4. Упрошћавање сугласничких група губљењем једног од двају

сугласника, није увек доследно. Забележили смо примере брдуша, ди

нут али и брндуша, дигнут.

Упрошћавање сугласничких група на почетку речи:

бд : д: деније (књ. бденије)

вл:ул : улажно (књ. влажно)

гд: i : ie (књ. где)

пт: т : тичека (књ. птица)

пч”: ћ” : ћела (књ. пчела)

фр: ф : фуштук (< фруштук), фишко (< фришко)

хв: ф. ; фала (књ. хвала), фатат (књ. хватати)

хл ; л. ; ладно (књ. хладно)

хр : p : рабрит (књ. храбрити)

хт : т : тет (књ. хтети)

Упрошћавање сугласничких група у средини речи:

вд: д : оде (књ. овде)

iм : м : дабоме (књ. дабогме)

iн : н. : дикут (књ. дигнути)

fњ: њ : бањи (књ. бадњи)

дм: м : бла (књ. одмах)

дн: н : изглđнит (књ. изгладнети)

жј: ж : божа (књ. божја)

зд: 3 : ibe3б (књ. гнездо)

jj: j : најак (књ. најјачи)

мб: б : бобонца (књ. бомбона)

нд : д : брадуша (књ. брндуша)

нс: с : паса мент (рум. раnsаment)

нт : т : бутувник (књ. бунтовник)

нф: ф : фантерија (рум. infanterie)

нч“: ч“ : трчар (књ. грнчар)

сл : с : мисит (књ. мислити)

тв : т : брита (књ. бритва)

тк: k : поковица (књ. потковица)

тк: т : iљато (књ. глатко)

тс: ц : поцирен (књ. потсирен)
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Иза лабијалних сугласника не изговара се љ у трпном придеву и

глаголским именицама: изгубен, склепен, узајмен, ојармен, јаловење.“

Упрошћавање сугласничких група се најчешће врши губљењем

првог саставног елемента што је, пре свега, изазвано начином образо

вања и изговарања појединих сугласника. Најчешће се упрошћавају

групе образоване од два праскава сугласника.“

Ако иза праскавог следи фрикативни сугласник или сонант, група

коју сачињавају та два сугласника најчешће остаје неизмењена: псетов,

трај.

Сугласничке групе у финалном положају ређе се упрошћавају.

Речи са таквим групама углавном имају два облика: један са очуваном

сугласничком групом и један са упрошћеном:

нт: н : командант и командан, штант и штан,

ст: с : јединаест и јединаес, кост и кос, кđстаст и кбстас;

штi : и : кишит И Киш ;

шћ” : и : кишћ“ и киш.

3.1.5. Део сугласничких група садржи извесне фонетске особине,

специфичне за ГС. И овом ћемо приликом примере из Свинице упореди

ти са одговарајућим књижевним облицима.

На почетку речи:

бл : пл : бламен (књ. пламен)

бл : бљ : блутава (књ. бљутава)

*л : дл : лето (књ. длето)

гл : iљ : iљива (књ. гљива)

fњ: и : iЊезб (књ. гнездо)

sв : зв : sвезда (књ. звезда)

мл : мн : млбiо (књ. много)

пр : бр : праска (књ. бресква)

сл: шљ : слива (књ. шљива)

цк: ск : цкела (књ. скела)

чек : шк : чºкбла (књ. школа)

шл: шљ : шливовица (књ. шљивовица)

шљ: чл. : шљанк (књ. чланак)

шљ: ил : шљеп (књ. шлеп).

У средини речи:

бљ: бњ: бн: зб5љача, зббњача (књ. зобница)

вј: вљ : дивја (књ. дивља)

iљ: кљ : грiљан (књ. гркљан)

дњ: дн : радњи (књ. радни)

жм: зм : чижма (књ. чизма)

зн: жњ : мрзна (књ. мржња)

кн: књ. : сукна (књ. сукња)

кчº: кu : мекчат (књ. мекшати)

мњ: мј : тамњан (књ. тамјан)

*“ Маринко Станојевић, Северно-тимочки дијалекат ..., стр. 385.

“ П. Ивић, О говору Галипољских Срба ..., стр. 138.
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мњ: мљ : ipмњава (књ. грмљава)

мт: на : једампут (књ. једанпут)

нi: нђ : анјел (књ. анђео)

нђ : нж : анђилир (књ. инжењер), манђетла (књ. манжетна)

нк: Њк : љк : Седенка, седењка (књ. седељка)

нт : мт : пантит (књ. памтити)

нф: мф : канфор (књ. камфор)

рi: рђ : јерieф (књ. јерђеф)

pм: pн : касарме (књ. касарна)

pini : лт : измартеришат (књ. омалтерисати)

ск: цк : мљаскат (књ. млеацкати)

сл: шљ : мислење (књ. мишљење)

ст: шт - бетар (књ. оштар)

тл , тн : манђетла (књ. манжетна)

ћк: цк : клаћкат (књ. клацкати)

шк: чк: кашкат (књ. качкати)

шњ: шн : лешњик (књ. лешник)

ст”: шћ : част”ен (књ. чашћен)

шћ”: ск : лешћар (књ. лескар)

шћ”: шт: кршћан (књ. крштен)

шћ”: шт : пишћ“бл (књ. пиштољ)

Највећи део ових фонетских особина познат је и другим српским

говорима и оне су објашњене у стручној литератури. Из тог разлога

задржаћемо се само на неким од њих које су специфичне за ГС.

a) У овом се говору чувају сугласничке групе сл и ст и у контекстима

у којима се у другим српским говорима и у књижевном језику налази

шљи шт. Такви се облици (типа слива, бетро итд.) сматрају архаизмима.“

б) За чување група сл, ст, појаву групе вј (здравје), пр (праска) као и

депалатализације љ и њ (лива, сукна), налазимо паралеле у призренско

-тимочким и, нарочито македонским говорима, у којима су ове појаве

Веома честе.“

в) Извесне фонетске промене сугласничких група проузроковане

су процесом асимилације“: мљ - мњ (ipмњава), мт - нпт (пантит),

ни се мт (једампут) итд.

г) Појава сугласничких група мл и мљ место мњ и мњ може се објас

нити дисимилацијом млбiо (< много), зббљача (< зобњача).“

** М. Стевановић, Ђаковачки говор . . ., стр. 79.

** А. Белић, Галички дијалекат ..., стр. 102— 111, 114—116; Божо Видоески,

Кумановскиот говор..., стр. 59-64.

** П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 148.

44 М. Стевановић, Ђаковачки говор . . . стр. 81; Миливој Павловић, Говор Сре

течке Жупе . . ., стр. 124.
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3.1.5.1. За разлику од већине српских говора у Румунији, ГС је

један од ретких у којима се чувају сугласничке групе у финалном поло

жају. У стручној литератури“ сматра се да су финалне сугласничке

групе нестале у већини српских говора и да су се оне касније, аналоги

јом на друге облике, у неким говорима реконструисале.

3.1.6. Присуство неких група од два сугласника може се објаснити

архаичним карактером ГС:

лб (књ. об): делба (књ. деоба)

лб (књ. уб) : далбак (књ. дубок)

лв (књ. ув) : балва (књ. бува)

лs (књ. уз): cáлsa (књ. суза)

лж (књ. уж) : далжина (књ. дужина)

лн (књ. он) : полноћ” (књ. поноћ)

лт (књ. ут) : жалт (књ. жут)

лч“ (књ. уч) : жалч (књ. жуч)

3.1.7. Девокализацијом слоготворног р јављају се у ГС извесне

сугласничке групе које нису забележене у одговарајућим књижевним

облицима:

pђ : äрђа (књ. рђа), арђаво (књ. pђаво)

рж : äрже (књ. pже)

рм : карманопи (књ. крманош)

рњ : арње (књ. pње)

3.1.8. Губљењем вокала у међусугласничком положају долази до

формирања неких сугласничких група:

бр (књ. бар) : бријак (књ. барјак)

др (књ. дар) : удрит (књ. ударити)

др (књ. дир) : дректор (књ. директор)

јн (књ. Хињ) : кујна (књ. кухиња)

кр (књ. кор): крачка (књ. корач)

ни“ (књ. нач) : пиринџ“ (књ. пиринач)

рн (књ. руну : турнетина (књ. горунетина)

ст (књ. сет) : четрдест (књ. четрдесет)

3.1.9. Појавом самогласника између два сугласника врши се упрош

ћавање неких сугласничких група:

бер (књ. бр) : берање (књ. брање)

жен (књ. жн) : положеница (књ. положница)

пар (књ. пр) : параћка (књ. праћка)

Облици берање и положеница појавили су се у ГС аналогијом према

облицима берем и положена. Присуство самогласника а у првом слогу

речи параћка може се објаснити утицајем самогласника из следећих

СЛОГОВа.

is в. нпр. П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 140.
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3.1.10. У примеру пладниште изостала је метатеза, а у табар (књ. граб)

даљинска дисимилација је уклонила прво, а не друго р.“

3.1.11. Има сугласничких група које се у ГС јављају, а којих нема у

одговарајућим књижевним облицима:

дј (књ. д) : лудје (књ. Људи)

жњ (књ. ж): жњетва (књ. жетва)

је (књ. в) : кајвез (књ. гавез)

лк (књ. л) : кобилка (књ. кобила)

лн (књ. л) : бајалница (књ. бајалица)

лн (књ. н) : уселница (књ. гусеница)

мб (књ. б) : октомбер (књ. октобар)

мљ (књ. њ) : самљиу (књ. сањив)

пљ (књ. п.) : купљат (књ. купати)

рл (књ. л) : урлар (књ. улар)

ри (књ. ш) : аршеу (књ. ашов)

ск (књ. c) : зимуска (књ. зимус)

тк (књ. к) : куткурек (књ. кукурек)

ћ’к (књ. ћ) : ораћка (књ. ораћа)

цк (књ. ц) : ликце (књ. лице)

ч’к (књ. ч) : крачка (књ. корач)

шк (књ. ш) : чашка (књ. чаша)

3.1.12. И најзад, да споменемо и неколико примера у којима ГС има

групе од два сугласника, а у одговарајућим књижевним облицима нала

зимо групе од три или четири сугласника:

зб (књ. збр) : изберат (књ. избрати)

јм (књ. јмљ): узајмен (књ. узајмљен)

рм (књ. рмљ) : ојармен (књ. ујармљен)

ск (књ. скв) : праска (књ. бресква)

тр (књ. jТр) : лоитра (књ. лојтра)

тр (књ. нгр) : котрабас (књ. контрабас)

тр (књ. тстр) : бтраја (књ. отстрага)

3.2. Група од три сугласника — малобројна је. Оне се обично јављају

у средини и ређе на почетку речи. Само у примеру накст (поред накрст)

забележили смо групу од три сугласника у финалном положају.

3.2.1. На почетку речи забележили смо следеће групе од три су

гласника: ждр., здр, сар, свј, свр, скл, скр, смр, спр, стр, шкр, шпр, штр.

ждребе, здрака, свранишат, свјаштање, сврачак, склепнут, скрајник,

смрад, спреташ, страшило, шкpбурна, шприц, штреф.

-16. А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 136-138; П. Ивић, О говору Галипољских Срба . .,

стр. 151-152. |-
-
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3.2.2. У средини речи забележили смо следеће групе од три суглас

ника: бек, вск, пшт, ждр, збр, згл, зр, здр, змр, зар, jђ’в, јар, јет, јув, кст,

лжн, лкн, лнs, лнц, лек, лчљ, мбр, мск, нiл, нпр, нек, нил, нпр, нил, њск,

пск, ражњ, pнф, рек, рст, рин, рит, скр, спл, спр, ств, стр, ткљ, ткр, тал,

тит, штp: djaрeн, амбријаш, антрен, антрикрист, аустрински, андaрж

њуват, Зршница, Барштић“, бистро, божанствен, винска, далжник, друство,

думбpбвица, екскурсија, Енглез, збојшто, избрат, изгланут, изгребат,

изпразнит, искра, исплау, исправит, јесенски, карнфил, кожокарски, кбнтра,

кбњски, кускра, лоповски, мајстор, малчљиу, Мартиновски, најђвекау,

наји векау, нездрел, нестрећа, ождребит, бтстрана, откључит, бтитета,

пемски, пилско, пистрица, пиштра, поздрављат, пољски, поткрађом, пот

плата, размразит, рббски, Сарабрски, сâлнsa, cáлнце, свинско, српски,

трајстар, Турска, уждреље, узглау, уншлаг, ускрајак, центли, чарству,

чобалкнут, човечански, нутерски. –

3.2.3. У приказаном материјалу из ГС забележили смо свега 61

групу од три сугласника: 13 на почетку, 47 у средини и 1 на крају речи.

На почетку речи, ове групе имају следеће структуре:

звучни — звучни — сонант

безвучни -- звучни -- сонант

безвучни — сонант + сонант

безвучни — безвучни -- сонант.

Трочлане групе, забележене у средини речи, имају следеће струк

туре:

звучни -- безвучни -ј- сонант

звучни -- безвучни — безвучни

звучни — звучни — сонант

звучни – сонант + сонант

безвучни -ј- сонант + сонант

безвучни — безвучни -ј- сонант

безвучни -- безвучни — безвучни

сонант + безвучни — безвучни

сонант + безвучни -ј- сонант

СОНаНТ + СОНант -{- сонант

сонант + сонант + безвучни

сонант + сонант – звучни

сонант + Звучни -- СОНант.

Сугласничка група од три сугласника у финалном положају

има следећу структуру:

сонант + безвучни — безвучни

Као први елеменат трочлане групе најчешће се јавља сонант, затим

безвучни, а најређе звучни сугласник.
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Као централни елеменат трочлане групе најчешће се јавља без

вучни, затим сонант а најређе звучни сугласник.

Као трећи елеменат групе најчешће се јавља сонант, затим безвучни,

а од звучних сугласника само је један забележен у овом положају.

Редослед сугласника по заступљености у групама од три елемента

био би следећи:

Као први елеменат: н, л, р, з, с, ј, т, м, б, г, к, љ, њ, п, и, в, ж,

Као централни елеменат: c, т, ш, к, т, т, б, д, м, н, ч“, „“, ђ, ж,

Као трећи елеменат: р, к, л, т, н, в, љ, ц, s, ф, j, њ.

Сугласници р и л не могу бити централни елементи група од три

сугласника, они у том контексту постају слоготворни.

3.2.4. Неке од ових група јављају се у ГС у оним речима које у књи

жевном језику имају групе од два сугласника:

здр (књ. зр) : здрака, здрет (књ. зрак, зрети)

стр (књ. ст): стреда, стрећа (књ. среда, срећа)

штр (књ. шр) : штраф (књ. шраф)

Појава сугласника т између сир (у речима типа стреда) и сугласника

д између сугласника зир (у речима типа здрет) позната је већем броју

српских говора“ и скоро свим македонским говорима“.

3.2.5. Архаични карактер ГС допринео је очувању неких група од

Три сугласника:

лжн (књ. уж): далжсник (књ. дужник)

лнs (књ. уз): cáлнsa (књ. суза)

лнц (књ. унц) : сâлнце (књ. сунце)

лск (књ. оск) : селски (књ. сеоски)

У речи божаствен група од четири сугласника свела се на три

испуштањем првог елемента (књ. божанствен).

3.2.6. Ево и неколико фонетских промена другог карактера:

сугласничка група штв изговара се као ству речи друство (књ.

друштво);

депалатализацијом првог елемента сугласничке групе њск добила

се група нек : свинско (књ. свињско).

3.3. Групе од четири суласника сусрећу се веома ретко у ГС. Ми

смо у Свиници забележили само следеће:

кспл : експлотатор

кстр : екстра

нств : детинство

рств : царство

тств. братство

*“ Миливој Павловић, Говор Сретечке Жупе . . ., стр. 120; П. Ивић, О повору

Галипољских Срба ..., стр. 141— 142.

** А. Белић, Галички дијалекат . . ., стр. 143; Божо Видоески, Кумановскиот

говор . . ., стр. 91—92.
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Ове групе имају следеће структуре:

сонант + безвучни -- безвучни — сонант

безвучни -{- безвучни -{- безвучни -- сонант

3.4. Анализом основних црта самогласника и сугласника ГС хтели

смо само указати на архаични карактер овог говора, на специфични

статус његових гласова, на стране утицаје и на све оно што би могло

послужити онима који се другом приликом буду бавили истраживањем

овог говора.

Садашњи ГС изложен је јаком утицају књижевног језика, првен

ствено преко школе, радија и телевизије, а и преко све чешћих директних

контаката са носиоцима других српских говора нарочито са десне обале

Дунава. У прве промене овог новог положаја ГС убрајају се свакако:

померање акцента ка почетку речи, замена групе чр групом цр (у при

мерима типа чºpвен — црвен), све ређа употреба вокалног л, прелаз су

гласника л на крају речи и слога у о итд.

Архаични карактер ГС одупираће се још извесно време новијим

утицајима, али ће морати, ту и тамо, попустити. Можда би интересантно

било испитати начин прилагођавања говора новој ситуацији, као и на

чин прилагођавања књижевних облика фонетском систему говора, али

то неће више бити онај ГС који смо испитивали пре двадесетак година.



МОРФОЛОГИЈА

ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ (РОД, БРОЈ, ПАДЕЖ)

4. У ГС постоје следеће врсте речи: именице, придеви, заменице,

бројеви, глаголи, прилози, предлози, везници и узвици.

Граматичке категорије: род, број и падеж садрже већи број специ

фичних особина.

4.1. Пошто смо поглавље о именицама раније објавили (в. S. 0.3.),

навешћемо овде само неколико основних особина, нарочито из разлога

што се специфичност статуса граматичких категорија најбоље огледа

код именица.

4.1.1. У ГС постоје извесна колебања у роду. Неке именице женског

рода, које се завршавају на сугласник, могу бити и мушког рода“: таја

бблест и теј бблест, таја јесен и теј јесен, таја кат и теј кап, таја кос и

теј кос, таја крв и теј крв, таја пећ“ и теј пећ“, таја помоћ“ и теј помоћ”.

Неке именице средњег рода могу бити и мушког рода“: то белило и

теј белило, то брашно и теј брашно, то дрвб и теј дрвб, то јаре и теј

јаре, то Дуње и теј Дуне итд.

Речи лажара и муштерија могу бити мушког и женског рода, у

зависности од контекста у коме се јављају.

Има речи које су у ГC женског рода, а у књижевном језику мушког

рода: бурата (књ. бураг), здрака (књ. зрак), лиша (књ. лишај), обода (књ.

обод), оплећка (књ. оплећак), папоња (књ. папоњак), скраљушта (књ.

крљушт), свитка (књ. свитак), тијања (књ. тигањ). Има и обратних слу

чајева када је једна реч у ГС мушког, а у књижевном језику женског

рода: додолој (књ. додола), поод (књ. повода), рер (књ. рерна), штранi

(књ. штранга) итд.

“ А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 305; Миливој Павловић, Говор Сретечке Жу

пе . . ., стр. 159-160.

** Ђ. Даничић, Историја облика . . ., стр. 8.
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Ево и неколико именица које у ГС имају облике за женски род,

док се у књижевном језику јављају као именице средњег рода: брвна

(књ. брвно), двнија (књ. деније), млива (књ. мливо), писма (књ. писмо),

прбса (књ. просо), ренда (књ. ренде), шила (књ. шило).

Неким именицама мушког рода у ГС одговарају именице средњег

рода у књижевном језику: прблет (књ. пролеће), сврдал (књ. сврдло).

Само једна реч мушког рода у књижевном језику има облик за средњи

род у ГС: псе (књ. пас).

Има случајева када ове или друге именице ГС имају наставке за

два рода: брав (м.) и брава (ж.), брац (м.) и браца (ж.), бура (ж.) и буре

\c.), камин (м.) и камина (ж.), кештењ (м.) и кештења (ж.), милијард (м.)

и милијарда (ж.), наковаљ (м.) и наковаља (ж.), напаст (м.) и напаста (ж.),

пицигањ (м.) и пицитања (ж.), рам (м.) и рама (ж.)“ итд.

4.1.2. У номинативу једнине именице ГС имају следеће наставке:

— именице мушког рода завршавају се на: сугласник, -a, -e, -и, - о,

-у и слоготворно р;

— именице женског рода завршавају се на: сугласник, -а, -е

(асомије, карташе);

— именице средњег рода завршавају се на: -o, -е.

Облици за номинатив множине садрже извесне архаичне црте.

Наставци за множину именица мушког рода:

-и: амбар — амбари, армиј — армиsи, барбер — барбери, бивол — бивола,

бротак — бротаци, бубре — бубрези, мозак — мđци, пашанбi — па

ишан.031/5

-е: астал — астаље, батур — батуре, буквар — букваре, девер — девере,

потикач — потикаче, чºкoлар — чºкoларé;

—је: луаје, Свиничање, јбсте.

-еве: бач” — бачеве, бич — бичеве, круi — крутеве, стређ” — страђеве,

пришт — приштеве;

-еви: врло се ретко сусреће, а речи код којих је забележен имају и облике

са другим наставцима: леј — лејови и лејове, суд — судови и судове,

краљ — краљеви — краљбви и краљбве;

-ове: бик— бикове, бирт — биртове, бот — ббтове, брац — брацове, бреј

брејове, брест — брестове, пећ” — пећ ове, раљ — paљове, зној — знб

јове, ма-маове, кускру — кускрове.

-уве: као варијанта наставка -ове: колц — калцуве.

Ево и неколико посебних случајева:

Именица стоб забележена је у Нјд само у том облику, док њена

множина упућује на основну форму стоборе (< стобор). Овде немамо

наставак -оре, већ други облик једнине коме се додаје наставак за мно

жину -е, Финално-х изгубило се у облицима вр, Вла, оре, али се У мно

жини врши алтернација xје и хlj: opeси, Власи, врјове.

51 A. Белић, Дијалекти . . . стр. 321; Миливој Павловић, Говор Сретечке Жу

пе . . ., стр. 168.
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Наставке за множину -е, -еве, -ове треба сматрати архаизмима.“

Појава наставка -еве или -ове није условљена природом претходног

сугласника“: бик — бикове, раљ — paљове, зној — знајове, бич — бичеве,

круi — крујеве.

Наставак за множину може се додати целом наставку за једнину:

вата— ватаове, заду — задуове или теми речи: шура— шур + ове — шу

рове. Иако је реч бламе специфичан облик за ГС, у множини употребљава

се само њена варијанта бламен + ове - бламенове.

Наставци за множину именица женског рода:

-е: алатина — алатине, арама — араме, артија — артије, битка —

битке, брaдва — брадве, буsa — буse, писма — писме; аналогијом

према овим облицима, наставак -е долази и код именица женског

рода које се у номинативу једнине завршавају на сугласник: болест

— бблесте, лудост — лудосте, нит — ните, помоћ? — помоће, ра

дост — радосте, ствар — стваре,

-и: ретко се сусреће: кост — кбсти, крв — крви, јесен —јесени, вечер—

вечери;

-ове: само у неколико примера: кап— капове, крам— крамове, пећ” — пећ“.-

0862.

Наставци за множину именица средњег рода:

-а: белило — белила, било — била, бљудо — бљуда, брашно — брашна,

брдило — брдила, брдо — брда, цедило — цедила;

—на: бреме — бремена, име — имена, семе — семена, теме — темена;

-та: сусреће се не само код именица које су припадале старој теми -т-,

већ и код других именица средњег рода:“ буре — бурета, друле —

друлета, ждребе — ждребета, јаре — јарета, куцуле — куцулета,

ликце—лакцета, маање—маањета, бKце— бKцета, пиће— пићета,

поље — пољета, псе — псета, стаклб — стаклета, теле — телета,

тане — танета;

-са: сачуван је само у речи чудо — чудеса.

Сугласници н, с, т јављају се у падежним наставцима, те их можемо

сматрати саставним деловима парадигме.“

Именица уво има два множинска облика: ува и уши, а облик бчи

множина је за бKo.

Забележили смо у ГС и неколико речи које могу имати више облика

за множину:

— именице мушког рода: влас— власи — власове, кантар— кантари

— кантаре, лаптур— лаптура — лаптуре, путудет— путудети — пупу

детове, рог — pбзи — рđiове;

** А. Белић, Историја српскохрватског језика, књ. II, св. 1: Речи са деклинацијом,

Београд, 1969, стр. 12.

“ А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 318; П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . .,

стр. 178; Emil Petrovici, Graiul carasovenilor . . ., стр. 157-159.

** П. Ивић, О говору Галипољских Срба ..., стр. 187; А. Белић, Дијалекти . . . .

стр. 326.

** А. Белић, Историја . . . деклинација . . ., стр. 28.
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— именице женског рода: јесен — јесени — јесене — јесење;

— именице средњег рода: окце — окца — окцета.

Има случајева када се, у обичном говору, множина изражава једни

ном: Свиничан вбли јбста. Он је бил у рат протиу Турчину. Паори овчар
»N - „“...“,- -СТВ-ТЛx. - 4

форт има посâл.

Именица сирак има у једнини два значења „бедник” и „сироче”.

Хомонимија се у множини губи: сираци „бедници” и сирочета „сиро

чићи”.

Само именица човек има други лексем за изражавање множине:

лудје, али се уз бројеве користи и множински облик ове речи: човекu:

Сам видел иладу човеки. Су дошли сто човеки. Но, кад год се не одре

ђује тачан број људи, већ се изражава мноштво, гомила људи, онда се

увек користи реч лудје: Драји мој, мало лудје су кбно ти. Дошлб је млбio

лудје.

4.1.3. Падежни систем ГС знатно је упрошћен у поређењу са књи

жевним језиком. Губљење падежних облика води порасту улоге пред

ЈIога у Синтакси падежа.

Процес упрошћавања падежног система познат је свим српским

говорима у југоисточној Србији и он се приписује утицају балканских

несловенских језика.“

- Облике за номинатив једнине и множине дали смо на претходним

страницама. Задржаћемо се овде на облицима осталих падежа.

4.1.3.1. Генитив једнине иде само уз предлоге до, из, место, од,

пре. -

Именице мушког рода које се у Нјд завршавају на -а имају у Гд

наставак -е, а све остале именице мушког рода примају наставак -а:

Сам донесал буквар од моја брата; Манул се од дувана; Сваки пут дошал

пре ручка; Од сламе од оваска се чину шешире, од моја коња; од маја

другара; пoстрешка, Колаја; јуна, задуа; акова; врja; слуiе итд.

Забележили смо и облике: Јато га Макро, Јато га другар. Аналоги

јом према овим облицима постали су и следећи примери: Нема га Марко,

Нема га другар, иако негација тражи генитив.

Именице женског рода које се у Нјд завршавају на сугласник,

имају у Гјд наставак -а (као и именице мушког рода), док оне са на

ставком -а у Нjд, примају наставак -е. Буре је пукал од шуше, Сам до

бил од маме, На место пите иска . . . ; Петар је бблан од јевтике; Твоја

ижа је поре иже сестре, Те соблекал до кошуле, Дđинал из сđбе; Оваја

је ижа жене; од бблеста; од пећа итд.

Именице средњег рода које се у Нjд. завршавају на о- и део оних

које се завршавају на -е имају у генитиву наставак -а; именице које у

једнини имају наставак -е, а у Нмн наставак -на, -са, -та имају у Гјд

исти наставак као и у Нмн: -на, -са, -та: Те поздрављам из срца; од де

тета; од имена; од села; од чудеса.

** Иван Поповић, Историја ..., стр. 128; А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 294;

А. Белић, Галички дијалекат . . ., стр. 165.
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Облици за Гjд замењени су, у већини случајева, облицима других

падежа. Посесивни генитив замењен је посесивним дативом: Оваја је

ижа детету, лајање псету. Остали облици генитива могу бити заме

њени облицима акузатива: Манул се од пиће, Он је виђен од цело селб;

Те познам јоште од детинство. У говорима у којима се упрошћава па

дежни систем прво нестају генитив и локатив.“ Иначе, облици са да

тивом најбоље су сачувани у зависним временским и начинским рече

ницама и у заклетвама.“

4.1.3.2. Датив једнине долази само без предлога.

Именице мушког рода које се у Нјд завршавају на сугласник, на

један од самогласника -е, -и, -у, на полувокал -у или на слоготворно р,

имају у Дјд наставак -у: Дај човеку; Дај Колају (и Колаје); јуну, задуy;

акову; врју.

Именице мушког рода које се у Нјд завршавају на -а или на -o

имају у Дјд наставак -е: Ја сам Марке сестра рођена; Дам слује; Дам

тате.

Именице женског рода које се у Нјд завршавају на -а имају у Дјд

наставак -е, а оне чији се основни облик завршава на сугласник доби

јају наставак -у: Марије је било драјо, Је лишал често фамелије; Маме

сам дал, Дај Марије; Дај девке; кбсту; крву; вечеру; пећу.

Именице средњег рода које се у Нјд завршавају на -о или -е, имају

у Дјд наставак -у: челу, sвону, пићу, селу. Оне чији се основни облик

завршава на -е а у Нмн имају наставке -на, -са, -та, добијају у дативу

наставке -ну, -cy, -ту: имену, бурету, детету, чудесу, дрвету. Аналоги

јом према овим облицима, наставак -ту добија и именица село: селету

(поред нормалног облика селу).
-

Споменули смо да у ГС постоји и посесивни датив који се гради

помоћу наставка -у (код именица мушког и средњег рода). Овај датив

обухвата и облике којима се не изражава посесивност: До на крају ума

месецу; Силази низ бреју; протиу Турчину итд.

Глаголи који означавају правац глаголске радње захтевају предлог

камо. Пошто се у ГС дaтив јавља само без предлога, место облика за

датив долазе облици за акузатив уз овај предлог. Идем камо пенџер,

Ла да те видим камо лето. Аналогијом према овим конструкцијама, у

говору се јављају и примери типа: Идем камо мама.

4.1.3.3. Акузатив једнине најбоље је сачуван. Осим својих функ

шија, Ајд преузео је функције Лjд и део функција Г, Д и Ијд.

Акузатив може бити без предлога или са једним од следећих пред

лога: брез, камо, на, низ, у, за.

“ А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 337; Миливој Павловић, Говор Сретечке Жу

пе . . ., стр. 161, 165.

*“ М. Стевановић, Ђаковачки говор . . ., стр. 143.
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Именице мушког рода имају два облика за Ајд: један за именице

које означавају жива бића и други за оне које означавају предмете (или

било што друго).

Именице које означавају жива бића имају у Ајд наставак -а, а све

остале имају облик једнак са Нjд. Видим човека; Сам ти далжан један

буквар леп, Отвори пенџер, Носи воду за коња; Идем брез ортака; узми

нож, Иде на посал: Дођи у петак.

Именице женског рода које се у Нјд завршавају на -а имају у Ајд

наставак -у, а оне које се завршавају на сугласник имају такав облик

и у Ајд: Путује јену недељу дана; Он дину ижу; Дете узме јаболку; Бо

лувал јену јбдину дана; Сам учинул на фришку руку, Идем у чекблу;

Прбђи през шуму; Навали га на крану; Фрли пушку; фуруну; деуку;

жену, ја сам тражил помоћ од мои ортаци у Навали га на пећ; Псе

узел коc ИТД.

Именице средњег рода имају облик Ајд са њиховим основним об

ликом: Видим селб; Идем у селб; Се обеси у дрво, Он не чује на јено уво.

Осим примера у којима је очуван стари наставак за локатив, у свим

осталим случајевима место локатива долази акузатив“. Сам бил у Тами

швар, Сам бил у чколу, Ја живим у Свиницу; У шуму је луфт здрау;

Он скака на јену нбју; Он је појавил млбiо чест спрема лудје стари: Ми

живимб у пријатељство.

Ајд долази и место Иjд, нарочито код именица средњег рода и

ређе код осталих: Га удрил из seđнце; Под астал се играли деца; Дан

за дан прође, Њему сваки пут му ишло за руку, Вајка за маму; из млекб;

из сирње.

4.1.3.4. Инструментал једнине долази само уз предлог из (и његове

варијанте ис, иж) који одговара књижевном с, са и има са њима исто

порекло: са - сас - сис - ис- из.

Именице мушког рода имају у Иjд наставке -ам, —ам, -ом. Код ве

ћине ових именица инструментал се завршава на -ам или -ам. Наставак

-ом јавља се код малог броја именица и то углавном код именица муш

кoг poда чији се основни облик завршава на самогласник. Ево неко

лико примера:

-ам: Се стави камен искаменам, а да се не стави човек ис човекам; из

шнајдерам; из музиканцам; из Милошам; из кбњам, из аршбвам;

-ом: Идем из татом; Појавим испрстом; Ис плугом оремб; слугом; Ко

лајом; кључом;

-ам: Ноћ“бм се покривамо из јбранам; Ч”колар улезе из букварам; Залепен

ис калам; старцам; нбосам; мртвакам; оршакам; из грнцам;

Именице женског рода чији се основни облик завршава на само

гласник имају у Иjд наставак -ом, а оне које се завршавају на сугласник

59 М. Стевановић, Ђаковачки говор..., стр. 145; Иван Поповић, Историја . . .,

стр. 135.



Говор Свиничана 63

имају наставак -ам: Пије винб из чашком; Он је задобил из јакбћом ње

ióвом; Је платил из главом; Га удрил из вилом; Оваја ижа је учинета из

муком, Јемо млето из кашбм, из питом; Он је бил и женом; кбстам; крвам;

пећам.

Као што смо напоменули, именице средњег рода немају наставке

за Иjд, место њих долазе облици за Ајд.

У једнини постоји јак процес губљења падежних наставака и њи

хове замене облицима за акузатив који тежи да постане општи падеж

једнине, као што постоји општи падеж у множини.

4.1.3.5. Споменули смо да је у ГC локатив замењен акузативом.

Забележили смо ипак неколико примера именица женског рода са ста

pим наставцима за локатив уз предлоге о и по: Удрил из главбм о стене;

Он се шета по ливаде; Је товарно да идеш по помрчине.

Од именица мушког рода, само именица пут има наставак за лока

тив у реченицама типа: Мокање иду по путу, Идем по путу из татом.

Сматрамо да су то наставци за локатив“ и не за датив из разлога што

се у ГС дaтив гради само без предлога.

4.1.3.6. У множини падежни систем је у многоме једноставнији.

Овде постоје само два облика: један за датив и један општи падеж јед

нак са Нмн, који замењује све остале падеже.

4.1.3.7. Датив множине чува кратке старе наставке, без финалног

самогласника: -ам, -ем, -им.“

Именице мушког рода које у Нмн имају наставак -и, добијају у

Дмн наставак -им, а све остале именице мушког рода наставак -ам:

Давам воду коњим; Дај буквар чºкoларим; паорим; лудјам (и луђам);

господам; трагунам; калуповам.

Именице женског рода које у основи садрже самогласник е доби

јају у Дмн наставак -ам, а све остале наставак -ем: болестам; девкам;

пећам, рекам; женам; Дам воду кравем и кбзем. Именице женског рода

које се завршавају на сугласник имају исте наставке као и именице

Мушког рода: болестам, кđстим.

Именице средњег рода имају у Дмн наставак -ам: Дам воду пи

лићам, децам; именам; селам.

4.1.3.8. Општи падеж“ јавља се место генитива, акузатива, инстру

ментала и локатива множине. Функције падежа означују било предлози

било синтактичке конструкције са прилозима или бројевима. Општи

падеж нема посебне наставке, он је једнак облицима за НАмн.

*“ Миливој Павловић, Говор Сретечке Жупе . . . , стр. 165; П. Ивић, О говору

Галипољских Срба..., стр. 171; М. Стевановић, Ђаковачки говор..., стр. 106; А. Белић,

Дијалекти . . ., стр. 337.

“ А. Белић, Дијалекти..., стр. 337; P. Ivić, Die serbokroatischen Dialekte...»

Стр. 277.р ** Миливој Павловић, Говор Сретечке Жупе . . -, стр. 162—163, 169; Маринко

Станојевић, Северно-тимочки дијалекат . . ., стр. 390.
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4.1.3.9. Генитив множине изражен је општим падежом испред којег

долазе предлози брез, од, прилози за начин мало, млого или неки број.

. Именице мушког рода: Он бил фрљен од лудје; Има млбiо синове,

Има млбiо бубоњи, Прбинал један бблак вапци, Се продава месо од вепрове;

Је стал браз претељи; Bбће се скршило од ветрове.

Именице женског рода: Сам купил седам пара ципеле, Има млбio

девке; јабалке; иже; кокошке.

Именице средњег рода: Има млбiо имена; од праци.

4.1.3.10. Акузатив множине изражен је општим падежом испред

којег долазе предлози у, за, уз, през, по или један од глагола типа ви

дим, искам итд.

Именице мушког рода: Пушкари беiу уз брегове; Видим коњи, зајци;

синове.

Именице женског рода: Пбили мокањи по девке; Прđђимо през шуме;

Вода тече по падине; Видим жене.

Именице средњег рода: Видим села; деца; дрва; објала.

4.1.3.11. Инструментал множине изражен је општим падежом ис

пред којег долази предлог из (ис, иж).

Именице мушког рода: Скочили из ножеве; Илизл по собе иc велики

кораци; Јевревил из претељи његови; Николико дана је радил из ортаци;

из коњи, из лудје. Архаични облици Имн имају исте наставке: (etc.) кораци,

(из) претељи итд. У овом случају не може бити речи о чувању архаич

них облика за инструментал јер наставак -и забележен је само код име

ница мушког рода које имају исто тај наставак и у Нмн.“

Именице женског рода: Лудје иду искочије; Она убрисала очи из

руке, Бреiови су покривени из шуме, Иду паори из трајете на раме.

Именице средњег рода: Ја радил из дрва; Је бил из ждребета; из

S60Hца.

4.1.3.12. Локатив множине изражен је општим падежом испред

којег долазе предлози у, по (као и код Амн): У собе је било јако топло;

Сам радил по фабрике, Сам живел по иже туђе; Он нијде излезли вра

мéнци по собе итд.

4.1.3.13. Вокатив није прави падеж. Иначе, он се ретко и употреб

љава у ГС, нарочито код именица које означавају предмете (или било

што друго). Нешто чешће може се забележити код именица типа: дедб,

тајко, мамо итд.

Именице мушког рода чији се основни облик завршава на један

од сугласника: б, в, г, д, ж, з, л, м, н, п, т, на један од самогласника.

е, и, о, у или полувокално у, имају облик за вокатив једнак са обликом

за номинатив. Именице које се завршавају на мек сугласник или На

један од сугласника к, р, с, ц, ч, ш, ш или слоготворно р, имају у вока

тиву наставак -у, а оне које се завршавају на -а примају наставак -о-

“ П. Ивић, О говорима Баната..., стр. 149; А. Белић, Историја . . . деклина

ција ..., стр. 7.
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алат, ам, барин, беле итд.; амбару, амеју, бирташу, борцоњу, бркачу,

брусу, киђу, месецу, пирини?у; дедб, тајко, слуiо итд.

Именице брат и господин имају у вокативу наставак -е: брате, пос

подине, а именице Вла, вр и вата имају у вокативу облике: Влају, врју,

ватафу, (вата - ватаф - ватафу).

Да се не би дошло до хомонимије са деминутивним обликом ај

дуче, вокатив за ајдук је ајдуку.

Именице женског рода чији се основни облик завршава на суглас

ник имају облик за вокатив једнине једнак њиховом основном облику,

док оне које се завршавају на -а добијају у вокативу наставак -о: болест,

крв, пећ“, бабо, деуко, жено итд.

Именице средњег рода имају вокатив једнак са њиховим основ

ним обликом.

Вокатив множине врло се ретко употребљава. Јавља се у неким

екскламативним реченицама и има исти облик са Нмн уз напомену да

се мења интонација речи.

Именица деца има у вокативу наставак именица женског рода -е:

деце, место очекиваног -o.“

4.1.3.14. Особне именице имају исте наставке у падежима као и

заједничке, а имена страног порекла прилагодила су се морфолошком

систему ГС.

4.1.3.15. Из приказаног материјала о падежном систему у ГС, про

изилазе његове основне црте.

Именице мушког рода имају у једнини наставке за номинатив, ге

нитив, датив, акузатив, инструментал, а делимично и за вокатив и лока

тив. Постоји јака тенденција замене вокатива номинативом. Оне које

се завршавају на -а мењају се као именице женског рода на самогласник.

Именице женског рода имају у једнини наставке за номинатив, ге

нитив, датив, акузатив, инструментал, а делимично и за вокатив и лока

тив. Оне које се завршавају на сугласник, мењају се као именице мушког

pОДa.

Именице средњег рода имају у једнини наставке за номинатив, ге

нитив, датив и акузатив. У ствари овде постоје само три облика јер је

акузатив једнак са номинативом.

У множини постоје само два облика: за датив и за општи падеж

који је у ствари облик за НАмн.

Именица Дуне „Дунав” има две промене: једну за средњи род:

Дуне, Дунета, Дунету, Дуне (као и: буре, бурета, бурету, буре) и другу

за мушки род: Дуне, Дунеја, Дунеју, Дуне, Дунејам, Дунеју, Су узели

рибу из Дунеја; Иду по Дунеју (као и: акбу, акова, акову, акбу, аковам).

“ Emil Petrovici, Graiul carasovenilor..., стр. 155.
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Падежни систем ГС садржи неколико архаизама“: наставци -е, -еве,

-ове у Нмн именица мушког рода, -е у ДЛjд именица женског рода:

-ам, -ем, -им у ДМн именица мушког, женског и средњег рода.

4.1.3.16. Именице ГС имају две врсте промене:

Првој промени припадају именице мушког рода које се у Нјд за

вршавају на сугласник, на један од самогласника: е, и, о, у, полувокал

у и слоготворно р, затим именице женског рода на сугласник и све име

нице средњег рода.

Једнина

a) Именице мушког рода

Н -a

Г -a

Д -у

А -o, -a

И —ам, —ам, -ом

Л = А или -y

В -y, -е, или = Н

б) Именице женског рода в) Именице средњег рода

НАВ —g НАВ -e, -o

Г -a Г -(т)a, -(н)a, -(c)a

Д -у Д -(т)у, —(н)y, -(c)у

И -ом

Множина

a) Именице мушког рода

општи падеж.: -a, -e, -еве, -ове, -и, -ови, - уве, -(c)и

Д -ам, -им

б) Именице женског рода

ОПШТИ Падеж.: -и, -ове

Д -ам, -ем

в) Именице средњег рода

општи падеж.: -a, -(н)a, -(т)a, -(c)a

Д -ам

Другој промени припадају именице мушког и женског рода које

се у Нјд завршавају на -а.

Једнина

Н -a

Г -e

ДЛ -e

А -y

И —ам, —ам, -ом

sЕ А. Белић, Историја . . . деклинација ..., стр. 7, 27-28, 37; Emil Petrovici,

Сratul carašovenilor . . ., стр. 155—164.
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Множина

ОПШТИ ПаДеж : -e

Д -ам (за мушки и женски род)

-ем (за женски род)

Именице женског рода маст, кост, крв, које су припадале старој

основи кратког -и-, чувају делимично и старе наставке:

НАВ маст, кост, крв

ГД масти, кбсти, крви

И маста, кбста, крва.

Паралелно са овим облицима, у говору постоје и облици са настав

цима карактеристичним за прву промену: маст, маста, масту, мастом

који имају ширу употребу од поменутих архаичних облика.

ЧЛАН

5. Ово је једини српски говор у Румунији који има члан. Забеле

жили смо га само код описних придева и код редних бројева од један

до десет (када врше функцију придева).

Члан је постпозитиван и има следеће облике:

-јен за мушки и средњи род једнине

—на за женски род једнине

-ни за мушки и средњи род множине

-не за женски род множине

Једнина

Мушки и средњи род

добар - добри -- јен - добријен“

млад с млади —- јен - младијен

здрау - здрави —- јен - здравијен

Женски род

добра + на - добрана

млада + на се младана

здрава — на - здравана

Множина

Мушки и средњи род

добри -- ни — добрини

млади -- ни - младини

здрави -- ни — здравини

* Уп. А. Белић, Дијалекти . . . 411, 455—4565 Маринко Станојевић, Северно

-тимочки дијалекат ..., стр. 403.
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Женски род

добре + не се добрене

младе + не - младене

здраве + не се здравене

Иако се у обичном говору одређени облик описних придева веома

ретко сусреће, код чланованих облика мушког и средњег рода једнине

нема неодређених описних придева.

У ГС граматичка категорија рода добро је сачувана. Код придева

губе се облици за средњи род у корист облика за мушки род, те су се

и члановани облици уједначили. Сасвим се ретко може забележити и

наставак за средњи род -o: лепо дете, али се и у овим случајевима чешће

прилази облицима мушког рода: леп дете. То исто важи и за члановане

облике: лепоно дете, али чешће лепијен дете. Исто тако: белијен м. и ср.

p., белана ж. р., мн. белини м. и ср. р., белене ж. р., беснијен, беснана, мн.

беснини, беснене, блажнијен, блажнана, мн. блажнини, блажнене, бледа

вијен, бледавана, мн. бледавини, бледавене, чрнијен, чрнана, мн. чрнини,

чpнене, длiијен, длана, мн. длintu, длiене, дебелијен, дебелана, мн. дебе

лини, дебелена, фришкијен, фришкана, мн. фришкини, фришкене, јблијен,

jблана, мн. полини, блене, маначкијен, маначкана, мн. маначкини, маначº

кене, нискијен, нискана, мн. нискини, нискене, старијен, старана, мн. ста

pини, старене, танацкијен, танацкана, мн. танацкини, танацкене, увабе

нијен, увабенана, мн. увабенини, увабенене, великијен, великана, мн. вели

кини, великене, високијен, висбкана, мн. висбкини, висбкене, живијен, жи

вана, мн. живини, живене.

Као узорак деклинације наводимо:

М. p. ср. р. Ж. p.

Нjд лепијен лепијен и лепоно лепана

Гjд лепонога лéпоного и лепоно лéпоној

Дјд лéпоному лéпоному лéпоној

Ајд = Н или Г — лéпону

Вјд = Н == Н лéпоно

Иjд = Г. 5-- лепоном

НАмн лепини лепини лепене

Дмн лепиним лéпиним лепенем

5.1. Поменули смо да и редни бројеви од један до десет имају и

члановане облике“: првијен, друiијен, трећијен, четвртијен, петијен,

шестијен, седмијен, бемијен, деветијен, десетијен. Од једанаест и надаље

постоје само нечлановани облици: јединаести, дванаести итд.

5.2. Утицајем румунских модела честе су синтагме с бројем један

у функцији неодређеног члана: Један дан је чинул један прбсет велики

у пећ”; Ију набили у једну велику палату; И он се чинул један велики

човек; Она је латила један грнац помали, Ча треба да учине јену велику

литу; Макар да му даву један најстар кон“, Ако се види така један пункт

чрн,

* Уп. Мате Храсте, Чакавски дијалекат острва Брача, СДЗб, Х, 1940, стр. 52.
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5.3. Има и случајева када је члановани облик замењен перифразом:

И таја, теј што је бил посиромашан, је пошал, С-одаберу јајци, који су

дббри, Овеја, што су беле, се мету мало у штирк.

5.4. При анализи члана у словенским језицима (и дијалектима) А.

Белић,“ а касније и Иван Поповић“ везују његово порекло за балкански

супстрат. Према Ивану Поповићу потстицај за развој члана треба тра

жити у несловенским балканским језицима, у новогрчком, румунском

и народном латинском језику из којег се касније развио румунски језик.

Има истраживача (тако нпр. Иван ГњлЂбов7“, Љ. Милетич?1, Борис

Симеонов“ и други) који сматрају да је постпозитивни члан специфична

појава бугарског језика.

Када су у питању „прелазни говори”, неки истраживачи“ сматрају

да је у питању македонски утицај, а други појаву ове морфолошке кате

горија објашњавају моделима бугарског језика.7+

Ова мишљења, и многа друга, не могу нам бити од користи при

објашњењу порекла члана у ГС. Овај, типично прелазни говор, развио

је сопственим средствима ову граматичку категорију према моделима

језика са којима је долазио у контакт.

У стручној литератури нашли смо само један јужнословенски го

вор“ у коме је постпозитивни члан забележен само код описних придева,

при чему се сматра да је раније постојао и код других врста речи. У дру

гим јужнословенским говорима?“ замена чланованих облика нечлано

ваним не зависи од врсте речи, што би значило да дотична појава има

општи карактер. Ни са једном од ових ситуација не можемо упоредити

- специфични статус члана у ГС.

5.5. Као што је познато, у српскохрватском књижевном језику (и

у већини његових дијалеката), описни придеви имају два облика, од

ређени и неодређени. У падежима, та два облика имају различите на

ставке: неодређени: лет, лепа, лепу итд. ; одређени: лепи, лепота, лепоме

итд. Исте наставке имају и облици за средњи род. Разлика између од

ређених и неодређених облика придева женског рода врши се кванти

6

“ А. Белић, дијалекти. . . , стр. LXX.

** Иван Поповић, Историја . . ., стр. 60-62.

* Иван Гњлтебов, Проблемат за члена в балтарски и румунски език, БАН, Софин,

1962.

* Lj. Miletič, О članu u bugarskom jeziku, Zagreb, 1889.

* Борис Симеонов, Членната форма в преходните говори, Езиковедско-етно

графски иследовании в памет на академик Столн Романски, Софиa, 1960, стр. 379—

—392.

** Нпр. А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 445-446.

** Борис Симеонов, Членната форма . . ., стр. 390, 397, Lj. Miletič, О članu . . . »

стр. 44 и следеће.

** Ст. Младенов, Кама вопроса за езика и националната принадлежност на Ново

Село (Видинско), Сборникљ за народни умотворенин, наука и книжнина, ХVIII, Софиa,

1901, стр. 471 — 506; Максим Сл. Младенов, Говорат на Ново Село Видинско, Софиa,

1969, стр. 66.

*“ Божо Видоески, Кумановскиот говор . . ., стр. 151.
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тетом и квалитетом акцента“: кратки облик: зелена, зелене, зеленој, зе

лену, итд., дуги облик: зелена, зелене, зеленбј, зелену итд.

На почетку поглавља о фонетици и фонологији поменули смо да

се акценат у ГС не разликује по квантитету и квалитету и да су се дуги

вокали скратили, а то значи да је нестало ознаке дистинкције између

одређених и неодређених придева женског рода. Са друге стане, у говору

се нису сачували ни наставци неодређених придева мушког и средњег

рода. Све ове промене изазвале су бркање одређених и неодређених

придевских облика.

Појава постпозитивног члана код описних придева у ГС била је

проузрокована баш том унутрашњом потребом овог говора за дистин

ктивном ознаком одређених придева у поређењу са неодређеним. Зато

и сматрамо да се члан у ГС није налазио и код других врста речи. У

овом случају не ради се о чувању члана само код описних придева већ

о његовој појави само код описних придева.

5.6. Постпозитивни члан у ГС развио се од показне заменице оно:

лепи - оно - лепион - лепијон?“ - лепијен7“

лет — онога х- лепоноia

лет - оному - лепоному

Да се је члан развио од личне заменице она, члановани придеви

имали би следеће падежне облике:“

лепи -- оно - лепион - лепијон - лепијен

леп – eiо - лепеio

леп - , - ему х- лепему.

Члановани придеви долазе уз именице које именују жива бића или

предмете који се, углавном, не налазе у непосредној близини субјекта.

и именују временски удаљеније глаголске радње. Од три серије показ

них заменица (ова, то, она), сементички најближа овом контексту јесте

заменица она, а то је и главни узрок што је од ње образован постпози

тивни члан у ГС.“

ПРИДЕВИ

6. У ГС забележили смо описне, присвојне и градивне придеве.

6.1. Описне придеве анализирали смо у једном од наших раније

објављених прилога (в. S. 0.3), а овом приликом ћемо споменути само

неколико њихових основних црта:

** Јован Л. Вуковић, Акценат говора Пиве и Дробњака, СДЗб, Х, 1940, стр. 274.

* Појава сугласника ј између самогласника и— о обична је фонетска особина

ГС: радијо (књ. радио).

** Појава самогласника е на месту о може се објаснити аналогијом према другим

придевским облицима: дрвен, стаклен, свилен, увабен итд.

89 А. И. Горшков, Старославанскић нзвик, Москва, 1963, стр. 137.

** У карашевским говорима забележили смо облике типа: белан, белини (за

мушки род), белоно, белини (за средњи род) и белана, белене (за женски род), али то

су деминутивни облици описних придева, а не члановани: бел „бео“, белан „беличаст”;

в. и Еmil Petrovici, Graiul carašovenilor . . ., стр. 141. -
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Они имају два облика: одређени и неодређени. Одређени облик

гради се помоћу постпозитивног члана (в. S 5). Неодређени облици

гласе на пример: бел м. и ср. р., бела ж. р., мн. бели м. и ср. р., бележ.

p., бесан, бесна, мн. бесни, бесне, блажан, блажна, мн. блажни, блажне,

бледау. бледава, мн. бледави, бледаве, бос, боса, мн. ббси, ббсе, чрн, чрна,

мн. чрни, чрне, далт, далта, мн. далти, дале, дебел, дебела, мн. дебели,

дебеле, дббар, добра, мн. добри, добре, фришак, фришка, мн. фришки, фри

инке, гол, гола, мн. поли, голе, кратак, кратка, мн. кратки, кратке, ма

начак, маначка, мн. маначки, маначке, нисак, ниска, мн. ниски, ниске,

млад, млада, мн. млади, младе, стар, стара, мн. стари, старе, танацак,

танацка, мн. танацки, танацке, увабен, увабена, мн. увабени, увабене, вели

к(к), велика, мн. велики, велике, висок, висока, мн. високи, високе. Следећа

парадигма приказује промену по падежима:

М. p. ср. р. ж. p.

Нjд леп JICII лепа

Гjд лепога лепога или = Н лепој

Дјд лепому лепому лепој

Ајд лепога или леп JICII лепу

Вјд == Н = Н лепо

Иjд = Г = г. лепом

НАМн лепи лепи лепе

Дмн лепим лепим лепем

Неодређени облик придева често долази и у оним контекстима у

којима би требало употребити одређене облике: Теје беле и перемо, Да

иде бела исбелом и чpна исчерном; Имам виноград, па сам метул литовар

и бел и черн.

Утицајем румунског језика, придев долази често иза именице. И

ј узел камене бели; А посе се мета вода студена, се мета у вбду жешку;

Одаберемо јајца пресни. Румунском језику може се приписати и ограни

чавање употребе придева због честог прилажења румунским моделима

типа: И у теј дан ка се родил теј дете; Не сме нико да ујане теј ждребе,

само теј дете; Теј командант од ти лбтови.

Степени поређења граде се аналитички. Компаратив се твори дода

вањем речце по- основном облику: млад — помлад, млада — помлада,

а суперлатив додавањем речце нај-: најлеп, најлепа, најлепијен, најлепана.

Постоји у ГС и такозвани „компаратив једнакости” који имамо када

испред основног (чланованог или нечланованог) облика дође: све така:

све така дббар; све така дббријен итд. Ево и неколико облика апсолутног

суперлатива: јако млад, јако млада, јако младијен, јако младана. Степене

поређења имају и прилози за начин: лепо, полето, најлепо.

Придевски облици за средњи род изједначили су се са облицима

за мушки род. Парадигма у једнини садржи три облика: номинатив

-акузатив (леп) генитив и датив (леп, лепота, лепому), а у множини само

два облика: номинатив-акузатив и датив (лепи, лепим).
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Придеви женског рода имају у једнини пет облика: номинатив,

генитив-датив, акузатив, инструментал и вокатив (лепа, лепој, лепу, ле

пом, лепо), а у множини само два: номинатив-акузатив и датив (лепе,

летем).

Ево и неколоко примера аугментативних описних придева: глави

нат, трудат, кормат, костат. Деминутивно значење имају облици: бе

љускау, жолчињау итд.

6.2. Присвојни придеви у ГС, осим неких фонетских специфичности,

скоро и немају других разлика од облика у књижевном језику: маја

рачки, солдачки, свинички, псећки, телећки, бабин, девкин, татин, го

веђн, козји, божићки, бајриноу, капитаноу, зетоу, ковач бв минов, псе

- „- „“ |- с- ---- -\

тов, чекалски руски, српски, селски итд.

У говору постоји јака тенденција замене посесивних придева муш

ког рода типа: дететов, јежов, ковачов, псетов, облицима посесивног

датива једнине: детету, јежу, ковачу, псету.

Присвоiни придеви имају следећу промену по падежима:

Н свинички — бабин — пољски — говеђи — божић”ки —

кoвaчов

Г свиничкога — бабиноја — пољској — повеђо — божић која —

ковач?овој

Д свиничкому — бабиному — пољском — iовеђом — божић кому —

ковачовому

А Н Г — Н Г. — Н. Г. — Н. Г. — Н Г -

Н Г

И свиничким — бабиним — пољским — повеђом — божићким —

ковач овим

Л свиничкум — А — А — А — А -

и А А

В Н — Н — Н — Н — Н -

Н

Осим ових облика мушког и средњег рода једнине, забележили

смо и следеће облике за множину:

Општи падеж свиничка — бабини — пољски — говеђи — божићка —

ковач ови

ДИ свиничким— бабиним- пољским— говеђим— божићким— ковач овим

Облици женског рода

Једнина

Н свиничка-бабина-пољска-iовеђа-божић ка-ковачова

Г свиничке-бабине-пољске-iовеђе-божићке-ковач ове

Д свиничкој-бабинбј-пољској-iовеђ”бј-божић кој-ковачовој
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А свиничку-бабину-пољску-iовеђу-божић”ку-ковачову

И свиничком-бабином-пољском-iовеђом-божић ком-ковачовом

В свиничко-бабино-пољско-говеђ”о-божић”ко-ковач?ово

Множина

НАВ свиничке-бабине-пољске-iовеђе-божић”ке-ковач ове

Г свинички-бабини-пољски-iовеђи-божић”ки-ковачови

ДИ сваничким-бабаним-пољским-iовеђим-божићким-ковац овим

JI А — А — А — А — А -ковачовем

Изложене парадигме дају повода за неколико констатација:

Присвојни придеви средњег рода имају исте падежне облике као

ју мушкога рода. Изузетак чини вокатив једнине, где смо забележили

и облике: светничко, бабино итд.

Присвојни придеви мушког и средњег рода имају у локативу јед

нине наставак -ум, -ом, а облици женског рода имају наставак -ем за

локатив множине. Ови се наставци не сусрећу код других променљивих

врста речи.

У генитиву и дативу једнине присвојних придева за мушки и средњи

род забележени су и дуги (-ота, -ому) и кратки наставци (-o, -ом).

Присвојни придеви за мушки и средњи род на -ски, -чки, имају

исте облике и у Нмн. Остали придеви за ове родове имају множинске

облике на -и, а присвојни придеви за женски род имају множински

облик на -е.

Присвојни придеви за женски род имају у Гмн наставак -и, што

одговара наставку у књижевном језику -их.

6.3. Градивних придева мало је на броју у поређењу са описним

или присвојним: стребран (и сребран), дрвен, стаклен, свилен (за мушки

и средњи род) и стребрана, дрвена, стаклена, свилена (за женски род

једнине). Спорадично јављају се и облици за средњи род: дрвено, стак

лено, свилено итд.

У обичном говору, ови су облици веома често замењени конструк

цијама типа: од стакло, од стребро итд., које су настале према румунским

моделима исте структуре.

Градивни придеви имају следећу промену по падежима:

Мушки и средњи род

Једнина

Н стребран дрвен стаклен свилен

Г. стребрноia дрвенога стакленога свиленога

Д стребрному дрвеному стакленому свиленому

А Н Г Н Г Н Г Н Г

Л стребрним дрвеним А А
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Множина

Општи падеж. стребрни дрвени стаклени свилени

ди стребрним дрвеним стакленим свиленим

Женски род

Једнина

Н стребрна дрвена стаклена свилена

Г стребрне дрвене стаклене свилене

Д стребрној дрвеној стакленој свиленој

А стребрну дрвену стаклену свилену

И стребрном дрвеном стакленом свиленом

В стребрно дрвено стаклено свилено

Множина

О.п. стребрне дрвене стаклене свилене

д стребрнем дрвенем стакленем свиленем

Анализом промене градивних придева можемо доћи до следећих

Закључака:

Градивни придеви чувају наставак -{{м за локатив једнине мушкога

и средњега рода, иако, и у овим случајевима, најчешће долази акузатив

AtGCTO IОКаТИВ3.

Код облика за ДИмн налазимо наставак -им за мушки и средњи

род, а у Дмн за женски род долази наставак -ем.

6.4. Највећи део придева ГС слаже се у роду, броју и падежу са

именицом уз коју стоје. Пошто граматичка категорија рода није стриктно

ограничена специјалним наставцима за сваки род посебно, наилазимо

и код придева на неслагања такве врсте.

Као што смо напоменули придеви за средњи род примају НаСТаBRе

мушког рода (добар дете), а спорадично се јављају и посебни облици

средњег рода (добрб дете), што би значило да замена придевских облика

средњег рода облицима мушког рода није још завршена. Тенденција

прелаза именица женског рода на сугласник у категорију именица муш

ког рода, има последица и код придева, те смо забележили: велики

бблест и велика бблест, мали пећ“ и мала пећ“. Истовремено именице

мушког рода које се у основном облику завршавају на -а могу примити

придевске облике женског рода: Паун је велики газда и Паун је велика

газда.

6.4.1. Особеност је ГС да придеви долазе иза именице коју одре

ђују, што би се могло приписати утицају румунске топике: прут зелен

лука зелена, иако има и обрнутих случајева. Но, независно од положаја

придева према именици коју одређује, при промени по падежима мења

се и именица и придев: лука зелена, луке зеленој итд.

Има случајева када положај акцентованог слога одстрањује хомо

нимију неких падежних облика: луке зеленене НАмн, луке зеленене Гмн.
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ЗАМЕНИЦЕ

7. Уз извесне специфичне особине, ГС очувао је, углавном, струк

труру српскохрватских именичких и придевских заменица.

7.1. Личне заменице имају следеће облике:

Једнина Множина

прво лице: ја „И2f

друго лице: или 62

треће лице: за м. и ср. род он. они

за женски род она оне

Личне заменице имају следеће падежне облике:

Н ja fTit/ он. она

Г мене тебе љећа љој

Д мене, ми тебе, ти љему, му њој, јој

А мене, ме тебе, те њеia, ia ну, ју

ИН Г Г Г НbОЛИ

B — ТИ - -

Множина

Н ни 624 они, оне

Г нас Вас }č,24

Д нам, ни 642.445 62/ }bИМ, 11.44

А нас, не Вас, ве 1btf, ti

И овде се (као и код члана и придева) облици мушког рода упо

требљавају место облика средњег рода.

Из анализе промене личних заменица произилази следеће:

И овде се врши упрошћавање падежног система. У једнини облици

локатива замењени су дугим облицима акузатива, а инструментал је

забележен само код заменице трећег лица једнине женског рода (њом).

У свим осталим случајевима, место инструментала долази генитив.

У дативу једнине личних заменица првог и другог лица чувају се

стари облици: мене, тебе.“ То значи да личне заменице првог и другог

лица имају у једнини само два облика“: за номинатив и један општи

облик за све остале падеже (мене, тебе), а у дативу и акузативу долазе

и енклитички облици (ми, ти; ме, те). Лична заменица трећег лица

за мушки и средњи род има три облика: за номинатив, генитив-акузатив

и за датив (он, њеia, њему), а у дативу и у акузативу долазе и енклитички

облици (му, та). И најзад, лична заменица трећег лица за женски род

има четири облика: основни облик, за генитив-датив, за акузатив и

инструментал (она, њој, њу, њом) са енклитичким облицима у дативу и

акузативу (јој, ју).

“ А. Белић, Историја . . . деклинација . . ., стр. 102-103; М. Стевановић, Ђако

вачки говор . . ., 109—110.
“ А. Белић, Галички дијалекат ..., стр. 184; Божо Видоески, Заменските форми

ве македонските дијалекти, Македонски јазик, ХVI, Скопје, 1965, стр. 25-27.
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Енклитички облик ју представља архаизам у ГС, у књижевном

језику (и у већини српских говора) место њега долази је.“

У множини забележили смо три облика: један за номинатив и по

један за генитив-датив и акузатив уз кратке облике за датив и акуза

тив. У облику за датив множине нема финалног -а: нам, вам, њим. У

српским говорима у којима се чувају такви облици они могу служити

и као енклитике (након промена у квантитету и квалитету акцента), а

прави енклитички облици (типа ни, ви) сасвим се губе из њиховог сис

тема“. У свиничком говору није дошло до таквих промена. Пошто се

у ГС не чува квантитет и квалитет акцента, заменички облици типа

нам, вам служе само као дуги облици, а то је допринело да се прави

енклитички облици сачувају до данас. Томе је, без икакве сумње, до

принела и чињеница да се у ГС дуги облици користе скоро увек са

кратким.

7.1.1. Ево неколико примера употребе личних заменица:

Ја сам бал дбма; Од мене си научил, Дај ми теј буквар, Дај ми мене

теј буквар, Мене ми је рђdyо, Он ме види, Он мене ме види; Се ставил
из мене; Је вревил за мене. -X

Ти си весел, Од мене до тебе пут је кратак, Смо те чекали, Тебе смо

те чекали, Тебе ти је нужна оваја книја; Он ти је брат? Тебе ти је брат?

Море ти, од овамо! Из тебе ми је драо да зборим. Кој је попевал од ноћ”еска

ис тебе? За тебе се вревило млбio.

Он је мој брат; Сви се боју од њеia; Њему му умрел тата, Несам му

кажал, Њеја сам га видел ; Ми смо га виделе њега; Поздрави га њеia; Иде

иж њеia; За њега можем да вревим ја; Кажи ништа за њеia.

Она је дбила; Од њој сам научилова; Њој сам јој приповедал за тебе;

Ти си јој кажал, Сећам се за њу, Њу сам ју видел ; Брат ју волел јако,

Сам приповедал иж њом; За њу сам вревил.

Ми смо дбили; Од нас је научил ува попеуку, Нам ни дал дарове;
-\

Дај ни ува книју; Он је видел нас; Ви сте не препознали; Сви не вику нас;

Ајде из нас, за нас се млбiо приповедало.

Ви сте били дбма; Од вас им је стра свакому; Он ви је брат? Вам сам

ви дал.книју; Он ве вика вас; Он вика вас; Море ви, те сте? Тата је бил из

вас; За вас је пишано у нбвине.

Лудје несу вревили, они су цел дан попевали, Деца несу дбма, они су у

чкблу, Жене су сâја дошле, оне несу знале; Од њи се боју сви: Ти си им ком

шија; Њим си ти комшија; Њим сам им дал книју; Само њи сам и видел

у чколу, Ти си и стренул, Сам се шетал иж њи; Сеја имам да вревим за њtt

** А. Белић, Историја . . . деклинација . . ., стр. 107, 110; Маринко Станојевић,

Северно-тимочки дијалекат . . ., стр. 405.

** А. Белић, Историја . . . деклинација . . ., стр. 105.
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Примећујемо да се у дативу и акузативу дуги и кратки облици упо

требљавају у истој реченици. Овај процес редупликације личних заме

ница приписује се утицају балканских несловенских језика.“

Дуги облици личних заменица употребљавају се нарочито онда

када се жели нешто истаћи, али и у тим случајевима прибегава се редупли

кацији заменичких облика.

У ГС нисмо забележили енклитичке облике за генитив једнине и

Амножине типа ме, те, ја итд.

7.1.2. Са синтактичке тачке гледишта, личне заменице понашају

се исто као и именице. Зато се и називају именичким заменицама за раз

лику од осталих категорија заменица које се називају придевским.

У ГС постоје и друге именичке заменице: кој, што, шта, ники,

ништа, ништа, нитко, свак, свашта, кои јбд:

Кој дбђе така дбцкан? Шта се бели на бpei? У шуму попевал никu

лепо, От та нитко не ме питал ништа; Сеја тамо не се види ништа, Овде

свак чине ствар његов, Што чиниш?

У ГС нема читаве серије других именичких заменица типа: ико,

ишта, гдеко, којеко итд.

7.1.3. Именичке заменице ники, свак и кои јбд изједначиле су се,

формално, са неодређеним придевским заменицама и имају посебне

облике за род и број;

за мушки и средњи род једнине: ники, свак, кои јбд;

за женски род једнине: ника, свака, која јод,

за мушки и средњи род множине: ники, сваки, коu iод;

за женски род множине: нике, сваке, које год.

Именичка заменица шта нема падежних облика, а облик што може

бити било варијанта заменице ишта, било кратак облик прилога заинто:

IПто чиниши? IIIто си дбинал“

Именичка заменица кој има следеће облике:

за мушки и средњи род једнине: кој

за женски род једнине: која

за мушки и средњи род множине: кои

за женски род множине: које.

Произилази да се у ГС заменице кој, ники, свак и кои јбд употребља

вају било као именичке било као придевске, што значи да, осим личних

заменица, овде постоје и следеће именичке заменице: шта, ништа, ништа,

нитко, свашта, од којих је само једна променљива:

Н нитко

ГА ниткога

Д ниткому

se Иван Поповић, Историја ..., стр. 61; B. Koneski, B. Vidoeski, О. Jašar-Nasteva,

Distribution des balkanismes en macédonien, Skopje, 1966, стр. 3.
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7.2. Лична заменица сваког лица нема у ГС дуги облик, он је заме

њен обликом за генитив-акузатив личних заменица:

Свак за њега ради (књ. Свако за себе ради); Он је манул за њеia млбio

деца, Ува књигу треба да купиш за тебе; Ми смо спремили за нас цбле за

зиму; Ми смо сами нас обрадовали, Марко је вревил сам за њега; Ви за вас

имате добро мислење итд.

7.2.1. Кратки облици личне заменице сваког лица добро су сачу

вани у ГС: се и си: Она се чешља (али: Она њу чешља, место: Она себе

чешља). Ево још неколико примера:

У чколу деца се игру, се шалу и не се кару; Се опуди и беја; се савије.

Сам си пробал и ја стрећу, Узми си кошуљу, Узми си руку; Ако идеш,

узми си и новци.

Енклитички облик си претставља архаизам у ГС.“

7.3. Односно-упитне заменице имају следеће облике:

Мушки и средњи род

Једнина:

Н кој чити каки колки

ГА која чијоја какбја колкоја

Д кому чијому какбму кблкому

Множина:

О.п. кои чии каки колки

Д коим чиим каким кблким

Женски род

Једнина

Н која чија кака колка

Г које чије каке колке

Д којој чијој какбј кблкој

А коју чију Каку кблку

И којом чијом каком колком

Множина

О.п. које чије каке калке

Д коим чијем какем колкем

И код ових заменица облици мушког рода долазе и на месту облика

за средњи род. Односно-упитна заменица чии има исти облик у једнини

и множини. Разлику налазимо једино у месту акцента: једнина: чии,

множина: чии.

87 А. Белић, Историја . . . деклинација . . ., стр. 101.
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Односно-упитне заменице за мушки и средњи род имају, осим ос

новног облика, још само два падежна облика за једнину и то генитив-аку

затив (који долази и место инструментала и локатива) и датив. У мно

жини имају само облике за датив, који, уз одговарајуће предлоге, заме

њује све остале падеже сем номинатива.

7.4. Присвојне заменице имају у ГС следеће облике:

Један поседник и један објекат:

Прво лице Друго лице Треће лице

Мушки род: мој твој његов, њбен

средњи род: моје твоје, твој негово, њојно

женски род: моја твоја његова, њđјна

Један поседник и више објеката:

мушки и сред

њи род: мóји, мои твои његови, њојни

женски род: моје твоје његове, њојне

Више поседника и један објекат:

мушки род: наш 6(ll{{ НbŽIH

средњи род: наш 60144. Нb?ИН0

женски род: наша ваша њина

Више поседника и више објеката:

мушки и

средњи род: наши ваши њини

женски род: наше ваше њине

Облике типа њихов, њихови, њихове итд. нисмо забележили у ГС.

7.4.1. Присвојна заменица сваког лица свој, своја, своје итд. није

сачувана у ГС, она је замењена другим облицима присвојних заменица:

Ја сам тражил помоћ од мби ортаци; Ви сте се преместили у ижу вашу;

Крушка је стигла из њбјне кранте пенџер; Нитко не остал на место не

гово, Они су ратували да отпушћу ортаци њини; Ми немамо више нашу

ижу у селб.

7.4.2. Присвојне заменице имају следеће три врсте промена по

падежима:

Прва промена (поседовани објект м. или ср. рода)

М. p. Ср. р. М. p. Ср. р. М. p. Ср. р.

Нjд мој мóје твој твоје његбу његово

Гjд мојга мóјга твојга твојга његовга његовга

Дјд мојему мојем твојему твојем његовму његовом

Ајд мојега твојга његовга
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М. p. Ср. р. М. и ср.р. М. и ср.р. м. p. Ср. р.

Нjд њбен њојно НаIII ВаIII нбин. њино

Гjд њóјнога њојнога нашега вашега њинога њинога

Дјд њојном њојном нашому вашому њиному њинoму

Ајд њóјнога нашога вашога њинога њинога

Друга промена (поседовани објект женског рода)

Нjд моја твоја његова њојна наша ваша њина

Гjд моје твоје његове њојне наше ваше њине

Дјд мојој твојој његовој њбјној нашој вашој њиној

Ајд моју твоју његову њојну нашу вашу њину

Иjд мојом твојом његовом њојном нашом вашом њином

Вјд мојо твојо његово њојно нашо вашо њино

И Н. И Н. И Н. И Н.

Трећа промена (поседовани објект у множини)

Мушки и средњи род

О.П. моји твои његови њојни наши ваши њини

д мóим твбим његовим њојним нашим вашим њиним

Женски род

О.п. моје твоје његове њојне наше ваше њине

д мóим твоим његовим њојним нашем вашем њинем

Облици средњег рода замењени су, у већини случајева, облицима

мушког рода. Спорадично јављају се и наставци за средњи род: моје,

његово, њđјно.

Присвојне заменице које се односе на већи број поседованих обје

ката имају само наставке за датив и за општи падеж који је једнак номи

нативу.

У дативу прве промене забележили смо и дуги наставак (са финал

ним -у) као и кратки. У трећој промени забележили смо само кратке

НаСТаBКС За ДаTVIB.

7.5. Праве показне заменице имају следеће облике:

Једнина

Мушки и средњи род Женски род

Н овеј (овај) теј (тај) онај (онај) Н оваја таја онаја

Г овога тба онога ГД овој тој оној

Д овому тому онума а ову ту ону

А овога тбја онбла и овом tПом онбм

и н. и Н и н.

И овдјам тбјам онбам
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Упор. и често та „то” у самосталној, дакле не атрибутивној упо

треби. Тај се облик сусреће било као речца: Ако ника може, то

буде он, било као сажети облик Гjд, (тога - та): Избог та „због тога”.

Множина

Мушки и средњи род Женски род

О.п. овија тија онија О.П. овеја таја онеја

д овим шим оним д овејам тејам онејам

Осим облика овому и тому у дативу једнине забележили смо и ума

и тума: Ја кбпам ума, а ти тума. Кажи човеку тума.

Овакви облици сусрећу се у већини српских говора у јужној Србији,

У неким македонским и бугарским говорима“. Присуство ових облика

У бугарским говорима објашњено је македонским утицајем“.

7.6. Показне заменице за каквоћу имају у ГС следеће облике:

Једнина

Мушки и средњи род Женски род

н овакај такај онакај Н овака такаја онакаја

г овакоја такба онакота ГД овакој такој онакој

д овакому такбму онакому А оваку таку онаку

а овакога такога онакога И оваком такбм онакбм

И Н. И Н. и Н

Множина

Мушки и средњи род Женски род

О.П. оваки таки онаки н овакеја такеја онакеја

овакија такија онакија ГА оваке таке онаке

д оваким таким онаким ДИ овакем такем онакем

Показне заменице за каквоћу мушког и средњег рода једнине имају

у генитиву и акузативу дуги наставак на -а, а у дативу на -у. Облици за

множину мушког и средњег рода имају две варијанте: оваки, таки,

онаки и овакија, такија, онакија; ова друга варијанта се много чешће

употребљава.

Појава сугласника -ј у финалном положају код ових заменица може

се објаснити аналогијом према правим показним заменицама (теј). У

вези с финалним -ја код показних заменица за каквоћу женског рода

једнине подсећамо да А. Белић не искључује могућност да је постојала

** А. А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 418—426; Маринко Станојевић, Северно-ти

мочки дијалекат ..., стр. 407; Emil Petrovici, Graiul carašovenilor . . ., стр. 176; Божо

Видоески, Заменските форми ..., стр. 49-51; Ст. Младенов, Кома вопроса за езика . . .,

стр. 486; Максим Сл. Младенов, Говорат на Ново Село Видинско . . ., стр. 75.

** Максим Сл. Младенов, Говорат на Ново Село Видинско . . ., стр. 76.
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речца -ја, која се у почетку додавала само прилозима а затим се проши

рила на праве показне заменице и показне заменице за каквоћу“. Не

би требало одстранити ни могућност утицаја македонских говора у

којима се ови облици веома често употребљавају“.

7.7. Показне заменице за количину имају у ГС следеће облике:

Једнина

Мушки и средњи род

О.п. оволки толки онблки

д оволким толким онблким

Женски род

н оволка толка онблка

г овалке тблке онблке

д оволКем толкем онблкем

а овблку толку онблку

и овđлком толком онблком

Множина

Мушки и средњи род

НГ оволки толки онđлки

Д оволкем толкем онблкем

оволким толким онблким

А овблке тблке онблке

Женски род

О.п. оволке толке онблке

д оволкем талкем онблкем

Облик за Гмн мушког и средњег рода једнак је са Нмн због губ

љења финалног -x.

У Дмн за мушки и средњи род ових заменица имамо два облика

овđлкем и оволким итд. Последњи облик употребљава се много чешће

од првог.

Нема формалних разлика између показних заменица за количину у

Нjд и Нмн.

Примећујемо да се у ГС добро сачувао систем од три сери је показних

заменица:

T овеј, овблки, овакај

II теј, толки, такај

III онеј, онблки, онакај

90 А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 418—419.

** Божо Видоески, Заменските форми . . ., стр. 41—52; в. и Б. Велчева, Показа

телни местоименин и наречил в новобаларските паметници от XVII и ХVIII в., Из

вестии на Института за бљлгарски език, Х, Софии, стр. 159-233.
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Семантички значај сваке серије посебно добро је очуван у ГС, ту

нема никаквих разлика према истим облицима у књижевном језику.

7.8. Од неодређених заменица забележили смо само следеће облике:

Једнина Множина

за мушки и ники поники ничии ники поники ничии

средњи род:

за женски род: ника поника ничија нике. понике. ничије

Нисмо забележили неодређене придевске заменице типа некакав —

некаква, неколик — неколика.

Вокал и забележен је у првом слогу ових свиничких облика на

месту где се у књижевном језику нормално развило е.

Неодређене заменице имају следећу промену по падежима:

Једнина

Мушки и средњи род Женски род

н ники поники ничии Н ника поника. ничија

та никога поникста ничºjoid Г нике понике ничије

д никому поникому ничјому Д никој поникој ничијој

- А нику понику ничију

Множина

Мушки и средњи род Женски род

О.П. ники поники ничии О.п. нике понике ничије

д никим пониким ничиим Д никем поникем ничијем

У множини постоје само облици за датив и за један општи падеж

који, уз одговарајуће предлоге, замењује све остале падеже.

Неодређена заменица ничии разликује се од одричне придевске

заменице само положајем акцента: ничии према ничии,

7.9. Одричне заменице имају следеће облике:

Једнина

Мушки и средњи род Женски род

н никакау ничии ничије Н никака ничија

г никакoja ничијога г никаке ничије

д никакoму ничијому д никакој ничијој

а никакога ничијоја а никаку ничију

И Н. И Н. И никаком ничијом

Множина

Мушки и средњи род Женски род

О.п. никаки ничии О.п. никаке ничије

Д никаким ничиим д никакем ничијем
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Никаке вести од њеја нису стиле; Мисити ча се нађени у кућу ничију;

То не може да се плати из никаки нбвци.

У облицима за једнину сусрећемо и одричну заменицу за средњи

род ничије али много ређе од заједничког облика за мушки и средњи

род (ничии).

Одричне заменице за мушки и средњи род једнине имају дуге на

ставке у генитиву и акузативу (на -а) и дативу (на -у).

Осим општег падежа, у множини има само облик за датив.

У ГС постоје, осим ових одричних придевских заменица, и одричне

именичке заменице нитко (и нико), ништа: Нитко не остал на место

његово; Нитко на свету не може да не помогне; Ништа се сâја тамо не

ради.

7.10. Опште или одређене заменице јесу следеће: свак, кои јод,

макар кој, кој бил, макар каки, каки, каки бил, макар колк и макар колки.

Нисмо забележили одређене заменице типа: икакав, икоји, иколик,

свакакав, сваколик итд., познате књижевном језику и већини српских

говора.

Опште или одређене заменице имају следећу промену по падежима:

Једнина

Мушки и средњи род

Н свак кои под макар кој кој бил макар каки каки бил

Г сваког Н Н Н Н Н

Д свакому коме год макар кому коме бил макар какем какем бил

А свакоја Н Н Н Н Н

И Н.

Женски род

н свака која под макар кака макар колка

г сваке које под макар каке макар колке

д свакој којој год макар какбј макар кблкој

а сваку коју год макар каку макар калку

и сваком којбм год макар какđм макар колком

Множина

Мушки и средњи род

НГ сваки коu iод макар кои кои били макар каки каки били

Д сваким коим од макар коим коим било макар каким каким били

А сваке које год макар које Н макар каке Н

Женски род

О.п. сваке које од макар каке макар кблке

д свакем којем под макар какем макар кблкем
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И овде су се облици средњег рода изједначили са облицима мушког

рода. Осим заменице свак, све остале заменице ове категорије су сло

жснс.

БРОЈЕВИ

8. У ГС забележили смо следеће категорије бројева: основни, редни,

збирни, дистрибутивни (или деони), мултипликативни (или множни)

бројеви. Овде ћемо приказати и бројне прилоге, бројне именице, бројне

придевe и бројне изразе.

Сви су бројеви изведени од основних са врло малим изузецима,

које сачињавају само неколико редних бројева (први, други), мултипли

кативних (дуплирано, дупловано) или бројне именице (полак, полотина,

фртаљ).

8.1. Основни бројеви један и два имају два облика: један за мушки

и средњи род (један, два) и други за женски род (јена, две). Спорадично

може се забележити и облик за средњи род јено дете, али, много чешће

један дете.

Ево неколико примера основних бројева:

3 три 33 тридесет и три

4 четири 40 четрдесет

5 пет 41 четрдесет и један

6 шест 42 четрдесет и два

7 седам и седам 43 четрдесет и три

8 бСам и беам 50 педесет

9 девет 51 педесет и један

10 десет 52. педесет и два

11 јединаест 53 педесет и три

12 дванаест 60 шездесет

13 тринаест 61 шездесет и један

14 четрнаест

15 петнаест

16 шеснаест

17 седамнаест

18 осамнаест

19 деветнđест

20 двадесет

21 дваест и један

22 дваест и два

23. дваест и три

24 дваест и четири

30 тридесет

31 тридесет и један

шездесет и два

шездесет и три

седамдесет и седамдесет

седамдесет и један

седамдесет и два

седамдесет и три

осамдесет

осамдесет и један

осамдесет и два

осамдесет и три

деведесет

деведесет и један

деведесет и два

32 тридесет и два деведесет и три93
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100

101

102

сто

сто један

сто и два

700 седам стотине

800 бСам стотине

900 девет стотине

103 сто и три

120 сто дваест

125 сто дваест и пет

200 две стотини

300 три стотине

400 четири стотине

500 пет стотине

600 шест стотине

1000 иљада

1125 иладу сто дваест и пет

2000 две иљаде

8000 бСам иљаде

100 000 сто гиљаде

1.000.000 милијан

1.000.000.000 милијард

1.000.000.000.000 иладу милијарде

Сложени основни бројеви са један и два имају, такође, два облика,

један за мушки и средњи род и други за женски род: дваест и један,

дваест и јена; седамдесет и два, седамдесет и две.

Када се употребљава сам, основни број двадесет има тај облик, а

када је саставни део сложених бројева има облик дваест.

Осим броја сто један, сви остали основни сложени бројеви имају

између последња два броја везник и, разуме се, ако је последњи број

један од основних бројева од два до девет: сто и два, иљаду сто дваесет

и пет, осамдесет и три итд.

Основни бројеви имају следећу промену по падежима:

Мушки род Женски род Средњи род

Н један Н јена О.п. јенб и јено

један

Г једнога ГД јеној и једној

Д јеному А јену Д јеному и јеному

А један и јенога И јеном

Мушки и средњи род

О.п. два, обадва и ббадва, три, четири

Д двам, ббадвам, трим, четирим

Женски род

О. п. две, ббадве

Д двем, ббадвем

Само број један има праву промену по падежима, овде само има

још наставака за генитив, датив, акузатив и инструментал. Али облик

за средњи род овог броја има само датив и општи падеж.

Бројеви два, три, четири имају само датив и општи падеж који је

једнак основном облику. Датив броја четири замењен је, у већини слу

чајева, дативом бројне именице: четвбрицам место четирим.

Основни бројеви од пет (укључно) надаље, не мењају се по паде

ЖИМа.
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Сложени основни бројеви мењају се по падежима само ако им је

последњи саставни део један од основних бројева од један до четири

(укључно). У овим се случајевима мења само тај последњи део сложе

ног броја: дваест и један, дваест и једнога итд.

Математичке операције изражавају се помоћу основних бројева:

сабирање: 1 + 1 = 2: један и (или још) један је (или чине, чину, су) два;

одузимање: 10 — 3 = 7: десет мање (или без) три је (или чине) седам;

множeњe: 5 - 2 = 10; пет пута (или пут) два су десет;

дељење: 6 : 2 = 3: шест подељено на два су три.

У ГС нисмо забележили прилошке бројеве оба, обе, они су замењени

облицима обадва (и ббадва), ббадве који се понашају као основни бројеви

два, две.

8.2. Редни бројеви имају, по правилу, два облика: један за мушки и

средњи и други за женски род. Врло ретко могу се забележити и специ

фични облици за средњи род али само код бројева од један до три.

Као што смо већ споменули, редни бројеви од један до десет имају

и члановане облике (онда када врше функцију придева). Од једанаест

надаље постоје само нечлановани облици редних бројева.

Ево неколико облика редних бројева, са или без постпозитивног

ЧЛана:

Мушки род Женски род Средњи род

НČЧJIаНОВаH ЧЛаНОВаH НеЧЛАНОВАН ЧЛАНОВАН НСЧJIаНОВаH ЧЛаНОВаH

први - прва првана прво |-

првњи првњијен првња првњана првњо првњоно

друга другијен друга другана друго другоно

трећи трећијен трећа трећана трећо трећоно

четврти четвртијен четврта четвртана — -

пети петијен пета петана - -

шести шестијен шеста шестана - |-

седми седмијен седма седмана |- |-

бcми бcмијен бcма бcмана - |-

девети деветијен девета деветана - -

десети десетијен десета десетана |- -

јединаести — јединаеста — - |-

дванаести
- дванаеста — - |-

тринаести — тринаеста — - |-

дваести - дваеста - |- -

дваес први — дваес прва — - -

дваес други — дваес друга. — - -

дваес трећи — дваес трећа — - -

триести - триеста |- - -
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четрдесети — четрдесета — |- |-

педесети - педесета к- |- -

шездесети - шездесета — |- |-

стотини - стотини |- |-

иљадити |- |- |- - |-

милионити — |- |- |-

иљаду девет стотине шездесет и пета јбдина

Редни бројеви могу имати и облике за множину: Дам првњијеному;

Дам првњиним; Она је пета; Оне су пете. Редни бројеви изведени од ос

новних бројева сто, иљада, милијон, милијард врло се ретко употреб

љавају. Њихови облици могу служити и као бројни прилози.

Редни бројеви имају следеће падежне облике:

Нечланован облик

Мушки и средњи род Женски род

Н првњи, првњo Н првња

Г првњoja ГД првњој

Д првњому А првњу

А првњога и Н И првњом

Чланован облик

Мушки и средњи род Женски род

првњијен, првњоно Н првнана, првњана

Г првњијенога ГД првњоној

Д првњијеному А првњону

а н г И првњоном

Н

Множина

Мушки и средњи род Женски род

О.п. првњини О.п. првњене

Д првњиним Д првњенам

Код редног броја први забележили смо и облике за инструментал

једнине: првим, првом и множине: првим, првем.

Код сложених редних бројева, по падежима се мења само њихов

последњи саставни део: дваес трећи, дваест трећоја, дваест трећому;

дваест трећа, дваест треће, дваест трећу, дваест трећом итд.

8.3. Дистрибутивни (деони) бројеви граде се, као и у књижевном

језику, од основних бројева испред којих долази предлог по: по један,

по једна (и појена), појенб (и по један), по два, по две. Од три надаље по

стоји само један облик за сва три рода: по три, по четири, по пет, по

шест, по седам, по беам, по девет, по јединаест, по дванаест, по тринаест,

по двадесет, по педесет, по сто, по иладу.
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у ГС постоји и други начин образовања деоних бројева који се

9aciоји у понављању основног броја: један по један, јена појена (и једна

по једна), јено појена итд.

Дистрибутивни бројеви типа по један, по два не мењају се по паде

Жима, а од оних типа један по један, два по два, мењају се само облици

један по један и јена по јена.

Мушки и средњи род Женски род

Н један по један, јенд по јенб Н јена појена

Г јенога по јеноid ГА јену појену

Д јеному по јеному Д јене по јене

а н или г И јенбм појенбм

Дистрибутивни бројеви, појенб, јенб појено јесу основни облици за

средњи род који се невероватно често сусрећу у поређењу са осталим

облицима средњег рода и са статусом овог рода у ГС. Ако имамо у Виду

да дистрибутивни бројеви имају и прилошку вредност, појава постаје

објашњива. Присуство наставка -о код прилога могло је утицати да се

исти наставак очува и у поменутим облицима дистрибутивних бројева.

Иначе би тешко било објаснити овај изузетни третман облика за средњи

род.

8.4. Мултипликативни бројеви имају у ГС следеће облике:

дуплирано, дупловано, трипловано

једарет, дваред, триред

двократ, трикрат

два струка, три струка, четири струка итд.

један пута, два пута, три пута, четири пута итд.

Прва три типа мултипликативних бројева немају и друге облике у

ГС. Бројеви типа два пута, два струка могу се извести од било ког ос

новног броја: сто пута, сто струка итд.“

Мултипликативни бројеви не мењају се по падежима.

8.5. Збирни бројеви врло се ретко сусрећу у ГС. У већини случа

јева они су замењени основним бројевима или бројним именицама. За

бележили смо само збирне бројеве двојс, трбја (и двоје, трбје), али само у

номинативу јер, у промени по падежима, место њих долази обадва, од

носно три.

Свиничани не врше семантичку разлику између облика двоја,

две, двоица: Судбила њи двоица, он и његова жена, Нас двоја, ја и мој

син, чекамо маму. Ипак, реч двоица никад не долази уз две особе жен

ског рода, већ увек две.

за Emil Petrovici, Graiul carasovenilor . . ., стр. 182. в. и А. Белић, Историја . . .

деклинација . . . стр. 185; П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 232; Берислав

М. Николић, Мачвански говор, СДЗб, ХVI, 1966, стр. 90.
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Збирни број двоја врло често долази уз именице рluralia tantum:

двоја врата (али никада двоја човека већ само два човека или двоица

човека).“ Ова примедба важи и за збирни број траја.

У ГС нисмо забележили збирне бројеве од четири (укључно) на

даље типа четворо, петоро, шесторо итд.

8.6. Бројни прилози имају, у ГС, следеће облике: први пут, друга

пут, пети пут, шести пут, дванаести пут, петнаеста пут, дваести пут,

педесети пут, сто пети пут, иљаду сто дваести пут итд.

Ови се облици образују од редних бројева иза којих долази реч

пут. Када се редни бројеви граде од простих бројева већих вредности,

чак и од десет на даље, бројни прилози изражавају велики број, мнош

тво пута: О, је рекал стотини пут (и Он је рекал илвадити пут). Зато се

место њих често јављају мултипликативни бројеви: Он је рекал сто пута;

Он је рекал иљаду пута итд.

Бројни изрази не мењају се по падежима.

8.7. Бројне именице добро су заступљене у ГС. Има их неколико

категорија. Облици: полотина, полак, трећина, четвртина, петина

(има два значења „пети део” и „пет на броју”), шестина, седмина, осмина,

деветина, десетина (има два значења „десети део” и „приближно десет”)

најчешће се сусрећу. Обично се место четвртина користи реч фртаљ, а

место полотина често долази два фртаља. Иначе, речи фртаљ и полак

користе се при изражавању тачног времена.

3"30”: је полак четири, је три и пол,

3"15°1”: је три и један фртаљ и јена секунда;

3"45”: је четири без петнајст; је три фртаља на четири, четири без

фртаља,

4“20°: је четири и двајст;

3"40”: четири без двајст

12°45': три фртаља на један; један без фртаља; један без петнајст.

Иако има бројних именица од један до десет, практично се користе

само од један до четири. Од пет надаље долазе облици редних бројева

уз једну од именица: тал, парче или скрилика: пети тал, шести тал,

седми тал, бема тал, девети тал или: трећо парче, четврто парче,

прва скришка, друја скришка итд. Од јединаести надаље долази само

именица тал: једанаести тал, дванаести тал итд. -

** Максим Сл. Младенов, Ихтимански чин повор, Софиa, 1966, стр. 805 п. Ивић

О говору Галипољских Срба ..., стр. 229; Миливој Павловић, Говор Сретечке Жупе . . .“

стр. 183.
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Ове бројне именице понашају се као праве именице у падежној

промени:

Једнина

Н полотина, осмина НА фртаљ

ГД полотине, осмине г фртаља

А полотину, осмину Д фртаљу

И полотином, осмином

Множина

О.п. полотине, осмине О.п. фртаљи

Д полотинем, осминем Д фртаљим

Бројним именицама припадају и облици: двоица, трошца, четворица,

петбрица, шестбрица, седмбрица, осмбрица, деветбрица, десетбрица.

Од једанаест (укључно) надаље нема таквих облика. Место њих

долазе основни бројеви испред којих стоји лична заменица ми: ми је

динаес; ми петнаест, ми триест, ми седамдесет итд.

Облици типа двоица, троица имају следеће падежне облике:

НГ двоица, троица, четворица

Д двоицам, троицам, четворицам

А двоицу, трошцу, четворицу

И двоицом, троицом, четворицом

8.8. Осим редних бројева, бројним придевима припада и реч двои

у изразу двои врата. Надаље долазе збирни или основни бројеви у так

вим контекстима: трбја врата или три врата (али не трби врата, како

бисмо очекивали). Реч двби долази само у свом основном облику, док

се у падежним облицима на месту ње јављају речи двоја или двоица

Н двđи врата

Г двоје врата

Д двоицам врата

А двоја врата

8.9. Бројни изрази граде се на неколико начина:

1) Од збирних бројева испред којих долази предлог у: у двоје, у

траје, у четворо, у петоро, у шесторо, у седморо, у боморо, у деветоро, у

десеторо. Надаље нема таквих облика, они су замењени конструкцијама:

ни јединајст; њи двадесет; њи педесет итд.

2) Од више основних бројева: један-два, јена-две, јено-две, (детета),

око три-четири (сата), педесет — педесет и шест (ióдина), десет-пет

најест (корака), иљаду-две (леја), иљаде и иљаде (föдина), стотину-две

(леја), јено-два (сата).

3) Од основних бројева и именица: јено-дете-два, деведесет и девет

мотива; седам државе и седам мđрета; три дана и три нбћи итд.
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8-10. Речи стотина, иљада, милијарда понашају се као именице жен

ског рода, док се реч милијон понаша као именица мушког рода. Ево

ЊИХОВe промене по Падежима:

Једнина

НА милијан н стотина иљада милијарда

Г милијана ГД стотине иљаде милијарде

Д милијону а стотину иљаду милијарду

И милијčнам И стотином иљадом милијардом

Множина

Н милибни О.п. стотине иљаде милијарде

Д милијаним Д стотинам иљадам милијардам

А милијане

8.11. И, на крају, да споменемо и то да се у ГС чувају облици дуала

код именица мушког и средњег рода када долазе иза било којих основ

них бројева (не само иза два, три и четири, као у књижевном језику):

два сина, два дана, два сата, два детета, два села;

три коња, три сина, три дана, три фртаља, три села;

пет сина, пет дана, пет сата, пет села, пет детета;

десет сина, десет дана, десет сата, десет села, десет детета;

педесет сина, педесет дана, педесет села, педесет детета;

иљаду сина, иљаду детета, уљаду села.

Овом се карактеристиком ГС приближава карашевским говорима.“

ГЛАГОЛИ

9. Глаголски систем ГС анализиран је у једном од наших раније

објављених прилога (в. S. 0.3.). Овом ћемо приликом донети само неко

лико основних црта тог система, поготово оне које су специфичне за ГС.

9.1. Глаголи ГС имају следеће граматичке категорије: род, начин,

време, лице, број и вид.

9.2. У ГС постоје четири помоћна глагола: бит, тет, лат и јесам

који има само облике за садашње време. На извесне специфичности на

илазимо и код облика са негацијом изведених од ових помоћних глагола.

Помоћни глагол јесам има само кратке облике (са и без негације)

садашњег времена показног начина:

Једнина Множина

ја сам, несам ми смо, несмо

ти си, неси ви сте, несте

он је, неје они су, несу

94 Emii Petrovici, Gratul carasovenilor . . ., стр. 182— 183.
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Осим облика сам (несам) има и ове фонетске варијанте: сам, сам,

са“м, несам, несам, неса“м.“

Кратки облици овог помоћног глагола улазе у састав перфекта и

потенцијала.

Помоћни глагол бит има следеће начине и времена: инфинитив,

садашње време (са и без негације), перфекат (са и без негације), будуће

време (са и без негације), предбудуће време (са и без негације), потенцијал

(са и без негације), аорист (само без негације), заповедни начин (са и

без негације), радни глаголска придев (без негације) и глаголски прилоi

садашњи (без негације).

Инфинитив има само кратки облик бит који је, у већини случајева

замењен конструкцијом да + презент: Ја ћем бит и Ја ћем да будем.

Садашње време: будем, будеш, буде, будемо, будете, буду; не будем,

не будеш, не буде, не будемо, не будете, не буду.

Облици садашњег времена помоћног глагола бит увек долазе уз

једну од речи: ако, нека, да : ако буде, нека буде, да буде итд.

Перфекат има два облика: један грађен помоћу кратког облика по

моћног глагола јесам и радног глаголског придева помоћног глагола

бит и други, грађен помоћу кратких облика помоћног глагола јесам,

спојеним са радним глаголским придевом помоћног глагола тет, и инфи

нитива глагола бит: сам тел - стел.

1) сам бил, си бил, је бил, (била), смо били, сте били, су били (биле),

несам бил, неси бил, неје бил (била) несмо били итд.

2) (ја, ти, он) стел бит, (бна) стела бит, (ми, ви, они) стели бити,

(оне) стеле бит.

Будуће време има шест могућности образовања:

1) бћем да будем, бћеш да будеш, бће да буде, бћемо да будемо,

бћете да будете, бћу да буду и бће да буду; нећем да будем, нећеш да

будеш, неће да буде итд. ;

2) ћем бит, ћеш бат, ће бит, ћемо бит, ћете бит итд. ; нећем

бит, нећеш бит, неће бит, нећемо бит итд. ;

3) ла да будем, ла да будеш, ла да буде, ла да будемо итд. ; не ла да

будем, не ла да будеш, не ла да буде итд. ;

4) има да будем, има да будеш, има да буде, има да будемо итд. ;

нема да будем, нема да будеш, нема да буде итд. ;

5) треба да будем, треба да будеш, треба да буде итд. ; не треба

да будем, не треба да будеш, не треба да буде итд. ;

6) мора да будем, мора да будеш, мора да буде итд. ; не мора да будем,

не мора да будеш, не мора да буде итд.

95 А. Белић, Галички дијалекат ..., стр. 222; А. Белић, Дијалекти . . ., стр.

44-45; 86—87; Божо Видоески, Северните македонски говори, Македонски јазик, V,

Скопје, 1954, стр. 29; Миливој Павловић, Говор Сретечке Жупе . . -, стр. 192.
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Предбудуће време има следеће облике:

1) ако (или дако) ћем бит, ако (или дако) ћеш бит итд.; ако (или

дако) нећем бит, ако (дако) нећеш бит итд.

Могући начин има више начина образовања:

1) (ја, та, он) би бил, (она) би била итд. ; (ја, ти, он) не би бил, (она)

Не оu оила итд. ;

2) (ја, ти, он) би, бисмо (и бамб), бисте, бису, не би, не бисмо (и не

бимб), не бисте, не би ;

3) ћем бит бал (и ће бит бил), ћеш бит бил, ће бит бил, ћемо бит

били, ћете бит били, ћу бит били.

Аорист нема облике са негацијом:

бидо, биде, биде, бидосмо, бидосте, бидоше“.

Заповедни начин има три начина образовања:

1) буди, нека буде, будемо, будете, нека буду; не буди, нека не буде,

не будемо, не будете, нека не буду;

2) да будем, да будеш, да буде, да будемо, да будете итд., да не бу

дем, да не будеш, да не буде, да не будемо итд. ;

3) нека будем, нека будеш, нека буде, нека будемо итд. ; нека не будем,

нека не будеш, нека не буде итд.

Радни глаголски придев. бил, била, били, биле (нема посебне облике

за средњи род).

Глаголски прилог садашњи: будући и будуће. Облике са негацијом

нема, место њих долазе преводи румунских модела: без да будем, без

да будеш, без да буде, без да будемо, без да будете, без да буду или без

да сам бил, без да си бил, без да је бил, без да смо били, без да сте били,

без да су били.

Помоћни глагол бит улази у састав предбудућег времена и потен

цијала.

Помоћни глагол тет (књ. хтети) има следеће начине и времена:

инфинитив, садашње време (са и без негације), перфекат (без негације),

будуће време (са и без негације), предбудуће време (са и без негације),

fлаголски прило садашњи (без негације).

Инфинитив и овде је кратак, тет, а место њега радије долази да

+ презент сн ће да бће (место он ће тет).

Садашње време има кратки и дуги облик. Негација долази само

уз кратке облике:

бћем, бћеш, бће, бјемо, бћете, бћу;

ћем (или ће), ћеш (или ће), ће, ћемо (или ће), ћете (или ће),

ћу (или ће);

нећем, нећеш, неће, нећемо, нећете, неће.

** П. Ивић, О повору Галипољских Срба . . ., стр. 293; Миливој Павловић, Говор

Сретечке Жупе . . . , стр. 193.
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Присуство наставка —м у првом лицу може се објаснити било ана

логијом на друге глаголе, било македонским утицајем јер је ова појава

позната и другим српским говорима изложеним том утицају“7.

Перфекат има следеће облике:

(ја, ти, он) стел, (она) стела, (ми, ви, они) стели, (оне) стеле.

Будуће време:

ла да бћем, ла да бћеш, ла да бје, ла да бјемо итд. ;

ла да нећем, ла да нећеш, ла да неће итд.

Предбудуће време има следеће облике:

dко бћем, ако бћеш, ако бhºе, ако бћемо, ако бћете итд. ;

ако нећем, ако нећеш, ако неће, ако нећемо итд.

Радни глаголски придев: тел, тела, тели, теле (ни овде нисмо

забележили облике за средњи род).

Глаголски прилог садашњи: оћући. Уз негацију овај облик није

забележен, замењен је преводима румунских модела:

без да бћем или без да сам тел, без да бћеш или без да си тел, без

да бће или без да је тел итд.

Помоћни глагол тет улази у састав будућег времена, предбудућег

времена и потенцијала.

Помоћни глагол лат семантички је најближи помоћном глаголу

тет, али, за разлику од овог, употребљава се нарочито онда када је

субјекат посебно заинтересован у извршењу глаголске радње, те би му

значење било „нарочито желети, посебно хтети”. У говору млађих гене

рација ова два помоћна глагола често долазе један место другог.

Помоћни глагол лат има следеће начине и времена: инфинитив,

садашње време (без негације), перфекат (са и без негације), аорист (без

негације), будуће време (са и без негације), предбудуће време (са и без

негације), потенцијал (са и без негације), радни глаголски придев (без

негације).

Инфинитив је кратак, лат, а место њега не долази да + презент

Ка0 КОД ОСТаЛИХ ГЛaГОЛа.

Садашње време очувано је али се врло ректо употребљава, место

њега долази непроменљив кратак облик ла за свако лице једнине и

множине (и са негацијом не ла):

лам, лаи, лаше, лашемо, лашете, лашу (код Карашевака: лам, лати,

ла, ламо, лате, лају)“.

Перфекат има два начина образовања:

1) сам лал, си лал, је лал, смо лали, сте лали, су лали;

несам лал, неси лал, неје лал, несмо лали итд. ;

** П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 234.

** Emil Petrovici, Graiul carašovenilor . . ., стр. 190—191.
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2) (ја, па, он) стел лат, (она) стела лат, стели лат, стеле лат.

Аорист: ладо, ладе, ладе, ладомо, ладоте, ладоше.

Будуће време: ћем лат, ћеш лат, ће лат, ћемо лат итд. ;

нећем лат, нећеш лат, неће лат, нећемо лат итд.

Предбудуће време има следеће облике:

đко ћем лат, ако ћеш лат, ако ће лат, ако ћемо лат итд. ;

ако нећем лат, ако нећеш лат, ако неће лат итд.

Могући начин име следеће облике:

— (ја, ти, он) би лал, (она) би лала, бимб лали, бисте лали, би лали

(лале); не би лал, не бимб лали итд.

Радни глаголски придев: лал, лала, лали, лале.

Глаголски прилог садашњи и прошли нису сачувани у ГС, место

њих долазе преводи румунских облика: без да сам лал, без да си лал,

без да је лал итд.

Помоћни глагол лат улази у састав будућег и предбудућег времена.

Говор Свиничана и говор Карашевака јесу једини, до сада познати,

српски говори у којима постоји помоћни глагол лат. Облик ла доноси

и РЈ. ЈАЗУ „Ко што ла” — „ко што воли”. Емил Петрович“ сматра

да је то остатак општесловенског језика и повезује га за глагол волити.

П. Ивић је мишљења да глагол лати треба повезати са обликом лаха“.

Лично сматрамо да се глагол лати треба повезати са глаголом лајати“.

који је имао значења „лајати”, „викати”, „бранити” и „бранити се“.

Присуство облика лаха (који цитира П. Ивић) у ХVI веку дозвољава

нам да претпоставимо да је лајати (*лахати) имао у почетку два зна

чења: „лајати” и „желети”.

Облик лат, којег смо забележили у ГС, настао је након познатих

фонетских промена: лахати - лаати (в. снаха - снаa) - лати (в. са

хат - саат - сат) - лат.

9.3. У састав будућег и предбудућег времена, као нека врста по

моћних глагола, улазе и глаголи: имат, требат и мбрат:

имам (или има) да будем, треба (или требам) да будем, мора (или

мбрам) да будем итд. ;

»

ако имам (или има) да будем; ако тре

мбра (или морам) да будем итд.

ба (или требам) да будем; ако

** Emil Petrovici, Graiul carasovenilor . . ., стр. 191. - - - -

“ П. Ивић, Emil Petrovici, Gratul carasovenilor, studiu de dialectologie slavá те

ridionala ..., ЈФ, ХVIII, 1949—1950, стр. 319. -

*** Fr. Miklosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Беч, 1862-1865, стр.

334.

*** И. И. Срезневскић, Материали дла словара древнерусскоползика, П, Петерс

бург, 1895, стр. 13.
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9.4. Промена глагола. У ГС постоји јака тенденција прелаза глагола

из једне врсте у другу, што би могло смањити број глаголских врста.

Ми смо све глаголе ГС поделили, према начелима А. Белића, на осам

врсти!“.

Највише глагола има у шестој и седмој врсти, а најмање у петој

и осмој. Треба напоменути да у ГС постоји јака тенденција идентифи

кације основе инфинитива са основом презента. Овај процес није за

вршен јер постоје глаголи који могу имати две варијанте од којих једна

припада једној а друга другој врсти. Забележили смо, такође, и знатан

број неправилних глагола.

Првој врсти припадају глаголи чија се инфинитивна основа завр

шава на сугласник, а презентска на самогласник -е, донес-т, донесе-м,

однест, трест итд., укупно 23 глагола.

Већина глагола ове врсте име неке специфичности у грађењу гла

голских начина и времена: доћ” — дбђем, ић” — идем, крат (< краст)

— крадем, наћ” — нађем, отић” — отинем (< отиднем), плест — пле

тем, поћ” — пођем, прест — предем, сећ” — сечем, тећ” — течем, улест

— улезeм, заћ” — зађем итд.

Поједини глаголи имају дублете који припадају трећој конјугацији:

подић“ и подигнут, паст и панут.

Другој врсти припадају глаголи чија се основа инфинитива завр

шава на -а, а основа презента на -е: глбђаш — глбђем, трајат, кашљат,

клокбчат, млчат, мрмбћат, орат, свјат, смејат, трајат итд. Непра

вилан је само глагол опрат — оперем, а у примерима берaт — берем,

перат — перем, самељат — самељем дошло је до замене корена инфи

нитива кореном презента.

Овамо улази и известан број глагола који у књижевном језику

иду по другим променама, и то по првој (ребат, гризат, млат, стри

жат, талчат, угризат) четвртој (коват, ковем), петој (преблишат, дрк

ћат, кикбћат, кажат, купљат, лажат, натежат, помбокат, проли

жат, режат, стружат, свежат, вежат), шестој (мешат, мешем, посе

јујат, шапћат, ткат, ткем, умекчат) или осмој (заспат).

Низ глагола има варијанте које припадају осталим конјугацијама:

првој (соблачат соблачем и соблекнут соблекнем), петој (лажат и лагат

лажем, стрижат и стријат) и шестој (бајат бајем и бајам, чешљат

чешљем и чешљам, четкат четкем и четкам, меришат меришем и

меришам, пишат „писати” пишем и пишам).

Од 58 глагола који припадају овој врсти, 10 су свршеног, а 48 не

свршеног вида.

*** А. Белић, Историја српскохрватског језика, књ. II, св. 2: Речи са конјугацијом,

Београд, 1965, стр. 7; в. и П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 258.
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Трећој врсти припадају глаголи чија се основа инфинитива завр

шава на -ну, а основа презента на -не: диiну-т — диiне-м, ђаинут, кат

нут, кинут, манут, мекнут, побегнут, ујанут итд.

Код неправилних глагола ове врсте постоји тенденција замене ос

нове инфинитива основом презента: стат и станут, сустат и сустанут

итд.

Глаголи метут метнем и воскресет воскреснем су неправилни.

Глагол чинут, обчинут прешао је овамо из VII врсте.

У ГС забележили смо 66 глагола ове врсте од којих су 63 свршена

и 3 несвршена.

Четвртој врсти не припада велики број глагола. И поред тога,

Они се деле на Две ПОДГрупе.

Првој подгрупи припадају глаголи код којих је корен инфинитива

једнак његовој основи (која у ствари и нема правог наставка), а основа

презента завршава се на -је: би-т — бије-м, обут, одбит, пит, шит и

шист, рашит, сабит, убит итд.

Другој подгрупи припадају глаголи чија се основа инфинитива за

вршава на -ва (или на варијанту -ва), а основа презента на -је: бблува-т

— бблује-м, газдоват, гладуват, зимсват и зимсват, милуват, нитоват,

псоват, радоват и радуват, ратуват, трговат итд. Ту су и покриват

покријем, завариват заварујем.

Од 60 глагола који припадају овој врсти, 17 је свршеног, а остали

несвршеног вида. Број неправилних глагола ове врсте знатно је већи

у поређењу са осталим врстама.

Петој врсти припадају глаголи чија се инфинитивна основа завр

шава на -а, а презентска на -е, с тим што се сугласник који долази испред

-е подвргава фонетским променама: бриса-т — бришем, мазат — мажем,

плакат — плачем, сопdсат — сапашем итд., укупно 8 глагола, од којих

је један свршеног а остали несвршеног вида.

Шеста врста има две подгрупе.

Првој подгрупи припадају глаголи чије се основе инфинитива и

презента завршавају на -а (у теми инфинитива јавља се и варијанта

-а): äржа-т — аржа-м, балат, бејат, гледат, дремат, јават, карат,

кукат, отимат, пецат, продат итд.

Другој подгрупи припадају глаголи чија се основа инфинитива и

презента завршава на -е, везе-т — везе-м, жњет, окапијатет, остраш

нат, попиштрујет, поздрељујет, проклет, рашчинет, разумет, рKöћет,

свиљујет, умет, умрет, упрет, шенет итд.

Многи глаголи који улазе у ову врсту спадају у књижевном језику

у остале промене. Тако у прву подгрупу VI конјугације овде иду гла

голи који иначе припадају првој врсти (истечат, рекат,утичат „утећи“,

прозебат), другој (дељат, изберат, кајат се, клањат, препињат, стењат,
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вејат, заклињат), трећој (бритат), четвртој (блуват, истражуват, изда

ват, присађиват, продават, прољат, зафаљиват), петој (измартеришат,

кукурикат, макат, марбшат, пиукат, поскакат, потпишат, рикат, шапу

тат, стижат., сукат, уздишат, викат), седмој (излезат) или осмој (тркат,

уздржат). У другој подгрупи налазимо глаголе који у књижевном

језику иду по првој врсти (донесет, изет „изјести”, калнет, напет, оте

чет „утећи“, отресет, површет, снесет, уречет, вршет, занесет), трећој

(отврднет, озбвнет, паднет, скинет, стинет), четвртој (смркњајет, веру

јет) или седмој (крнет, раскрвавет, зрет). Упор. и пилујет (књ. пелати),

пролиснујет и расцветет, којима у књижевном језику налазимо срод

нике у првој подгрупи шесте конјугације. Од румунских позајмица, нај

већи број глагола припада овој врсти, а нарочито првој подгрупи: аки

тират, бродират, истокат, реушират итд.

Од 340 глагола који припадају овој врсти, око 250 јесу свршеног

вида, а из румунског језика позајмљено је 36 глагола.

Седма врста има две подгрупе:

Првој подгрупи припадају глаголи чије се основе инфинитива и

презента завршавају на -и: батали-т — батали-м, бележит, белит, би

стрит, газит, заколит, заменит, мислит, млатит, околит итд. ;

Другој подгрупи припадају глаголи чија се инфинитивна основа

завршава на -е, а презентска на -и: лете-т — лети-м, мрзет, ослабет,

остарет, полетет, преживет смрдет итд.

У прву подгрупу ове конјугације спадају неки глаголи који у књи

жевном језику иду у шесту врсту (цилит, натерит, отерит, откључит,

потерит, рачунит, свирит, закспчит, зидит) или у другу подгрупу саме

седме врсте (горит, грмит, почpнит, полудит, разумит, седит, сврбит,

трпит, вртит, згорит) или у осму врсту (јечит, чучит). Осим тога

другој подгрупи седме врсте прикључио се глагол лежет, који у књи

жевном језику припада осмој конјугацији.

У ГС нисмо забележили неправилне глаголе ове врсте, али има

и овде 11 глагола позајмљених из румунског језика. Од 370 глагола

који припадају овој врсти, скоро 200 јесу свршеног вида, а остали не

свршеног.

Осмој врсти припадају глаголи чија се основа инфинитива завршава

на -а, а основа презента на -и: боја-т — боји-м, држат — држим, мал”

чат — малчим, стат — стим итд., укупно девет глагола, од којих су

3 свршеног а 6 несвршеног вида.

У VIII врсти нашли су се и глаголи цветат цветим и запушат

запушим, од којих се први у књижевном језику мења по шестој, а други

по седмој конјугацији.
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Анализом поделе глагола по врстама дошли смо до следећих зак

ључака:

Највећи број глагола припада шестој и седмој врсти код облика

чије се теме инфинитива и презента завршавају на исти самогласник,

чему је, без икакве сумње, допринео јак процес изједначења теме ин

финитива са темом презента.

Пета и осма врста садрже мали број глагола јер је већина њих прешла

у другу, шесту и седму врсту.

Највише промена извршено је у шестој врсти. Ту има дублета који

припадају свим осталим врстама, а много је глагола других врста прешло

у ову врсту.

Прва врста није примила ни један глагол из других врсти.

Јасно је да је глаголски систем претрпео већи број промена у ГС,

због прелаза глагола из једне врсте у другу и због великог броја дуб

лета или варијаната које имају ови глаголи. Често можемо наићи на

књижевни и на дијалектални облик или чак на неки трећи који је уда

љен и од једног и од другог.

Румунске позајмице најлакше су се прилагодиле глаголима шесте

врсте, док прва, пета и осма врста нису примиле ни један глагол румун

ског порекла.

Процесупрошћавања конјугације у ГС није још завршен. Ако имамо

у виду јаку тенденцију изједначења теме инфинитива са темом презента,

можемо ових осам врсти свести на следеће четири:

I — глаголи са темом инфинитива и презента на а;

II — глаголи са темом инфинитива и презента на и,

III — глаголи са темом инфинитива на а, а темом презента на е;

IV — глаголи са темом инфинитива на е, а темом презента на и.

За сада се таква подела на врсте не може са успехом спровести јер

још увек налазимо примере за сваку од поменутих осам врста.

Треба напоменути да није искључена ни појава других глаголских

врсти. Забележили смо примере у којима се основа инфинитива завр

шава на -и, а презента на -е: соблечи-т — соблече-м, малчит — мал

чем итд.
-

9.5. У ГС постоје следећи глаголски начини и времена: инфинитив,

показни начин (садашње време, прошло време, аорист, будуће време, пред

будуће време), могући начин, заповедни начин, радни глаголски придев,

трпни глаголски придев и глаголски прилог садашњи.

Инфинитив је кратак, без финалног -и: ит (и ић“), поћ“, донест,

седет, верат, вејат, орат, динут савит, пит, попеват, вежаш, купуват,

умет, носит, летет, држат итд.
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Облици инфинитива врло се ретко употребљавају, место њих долази

да + презент. Ова се појава сматра балканизмом и приписује се ути

цају балканских несловенских језика. 194

Садашње време има наставке -м, -ш, -е, -мо, -те, -у: идем, идеш:

иде, идемо, идете, иду, орем, ореш, оре, оремб, орете, ору, диiнем, диiнеш,

дигне, диiнамо, диiнете, диiну, пијем, пијеш, пије, пијемб, пијете, пију, ку

пујем, купујеш, купује, купујемо, купујете, купују, плачем, плачеш, плаче,

плачемо, плачете, плачу, попевам, попеваш, попева, попевамо, попевате,

попеву, умем, умеш, уме, умемо, умете, уму, нбсим, нбсиш, нбси, нбсимо,

нбсите, нбсу, летим, летиш, лети, летимб, летите, лету, држим, држиш,

држи, држимб, држите, држу. Привлаче пажњу две појаве:

наставак -м у првом лицу једнине обухвата све глаголе, укључно

облике типа блем, можем итд.

сви глаголи имају наставак -у у трећем лицу множине: иду, дину,

купу, плачу, уму, лету, држу, седу, вежу, беiу, мету, узиму, отиму итд.

Перфекат има два начина образовања:

1) од кратких облика помоћног глагола јесам и радног глаголског

придева глагола који се мења: сам (и сам) орал, си орал, је орал (орала),

смо орали, сте орали, су орали (орале);

2) од перфекта помоћног глагола тет и инфинитива глагола који

се мења: (ја, ти, он) стел орат, (ми, ви, они) стели орат.

Аорист се гради од основе инфинитива којој се додају наставци:

-до, —де, -домо или —досмо, —досте, -доше; код глагола прве врсте настав

ци се додају корену речи: идо, иде, иде, идомо, идoсте, идоше, умедо,

умеде, умеде, умедосмо, умедосте, умедоше итд. Упор. и једо, ковадо,

ткадо, кажадо, чинудо, шидо, пидо, плакадо, попевадо, купиде, косиде,

држаде, спаде, једе, коваде, ткаде, чинуде, шиде, пиде итд., једомо, кова

домо, ткадомо, кажđдомо, чинудомо, шидомо, пидосмо, плакадосмо, по

певадосмо, купидосмо, косидосмо, држадосмо, спадосмо, једoсте, ковадосте

итд., једоше, ковадоше, ткадоше итд.

Будуће време гради се на неколико начина:

1) од кратких облика помоћног глагола тет у презенту и инфини

тива глагола који се мења: ћем ит, ћем орат, ћем пит итд. ;

2) од презента глагола имат, или од његовог непроменљивог облика

има, иза којег долази речца да и презент глагола који се мења: имам

(или има) да идем, имам (или има) да орем итд. ;

3) у истој структури с тим што место глагола имат долази глагол

требат: требам (или треба) да идем, требам (или треба) да орем итд. ;

4) у истој структури с тим што место глагола имат долази глагол

лат: ла да идем, ла да орем итд.

194 Блаже Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје, 1967, стр. 122, 1795

Иван Поповић, Историја . . ., стр. 60–62; П. Ивић, О говору Галипољских Срба - - -,

стр. 254; П. Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика, Увод и штокавско наречје,

Нови Сад, 1956, стр. 111; А. Белић, Дијалекти . . ., стр. LXIX — LХХV; М. Стева

новић, Ђаковачки говор..., стр. 130—132; В. Коmeski, B. Vidoeski, О. Jašar-Nasteva,

Дistribution des balkanismes . . ., стр. 3.
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Од примера негираног будућег времена навешћемо: нећем ит, не

ла да идем или ла да не идем, ла да не идеш, ни ћем ит, ни ћем стат,

немам (нема) да идем, не требам (не треба) да идем, не морам (не мора)

да идем.

Предбудуће време има неколико начина образовања:

1) од речце акс (или дакс) и презента глагола који се мења: ако

идем, ако идеш, ако иде, ако идемо, ако идете, ако иду;

2) од речце đко (или дако), презента глагола имат или од његовог

непроменљивог облика има, речце да и презента глагола који се мења:

ако (или дако) имам (или има) да идем итд. ;

3) у истој структури, али са глаголом требат место имат: ако (или

дако) требам (или треба) да идем итд. ;

4) у истој структури, али са глаголом морат место имат: ако (или

дако) морам (или мора) да идем итд. ;

5) од речце ако, кратких облика презента помоћног глагола тет и

инфинитива глагола који се мења: ако ћем ит, ако ћеш ит, ако ће ит

итд. ;

6) од речце ако, помоћног глагола лат, речце да и презента глагола

који се мења: ако ла да идем, ако ла да идеш итд. ;

7) од речце ако (или дако), презента помоћног глагола бит и радног

глаголског придева глагола који се мења: ако будем попевал, ако будеш

појтевал итд.

Потенцијал има неколико начина образовања:

1) од старог облика могућног начина помоћног глагола бит и рад

ног глаголског придева глагола који се мења: би попевал, бимб (или бисмб)

попевали или би попевали, бисте попевали или би попевали, би попевали;

2) од кратких облика презента помоћног глагола тет, инфинитива

глагола бит и радног глаголског придева глагола који се мења: ћем

бит попевал, ћеш бит попевал, ће бит попевал итд. ;

3) од потенцијала помоћног глагола бит и радног глаголског при

дева глагола који се мења: (ја, ти, он) бил попевал, би (бимб или бисмб)

били попевали итд. ;

4) од потенцијала помоћног глагола лат, речце да и садашњег вре

мена глагола који се мења: би лал да орем, билал да ореш, билал да сре

итд. 3

5) од речце да и перфекта глагола који се мења: да сам имал, да си

амал, да је имал, да смо имали итд.

Заповедни начин има два начина образовања:

1) корену презента додаје се за друго лице једнине наставак -и, а

за друго лице множине наставак -ете; остала лица имају речцу нека и

презент глагола који се мења: иди, ори, носи, лети итд. ; нека иде, нека

оре итд. ; нека идемо, нека оремб итд., идете, орате, динете, пете „пијте“,

купете, плачете, умете, носете, летете, држете итд. ; нека иду, нека

ору, нека дину итд. ;
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2) од речце да и садашњег времена глагола који се мења: да ореш,

да оре, да оремб, да орете, да ору.

Радни глаголски придев гради се од основе инфинитива и наста

вака -л,-ла, -ли, -ле: донесол, орал, дијал и динул, пил, купувал, донесла,

орала, динула, пила, купувала; срали, динули, пили, купували; срале, ди

нуле, пиле, купувале итд. Привлаче пажњу облици ишал, сел, јел, крал

итд. (од ић”, сест, јест, краст).

Трпни глаголски придев има два начина образовања:

1) од основе инфинитива, којој се додају наставци: -н, -на, -но:

-т,-та, -то (у једнини) и -ни, -не; -ти, -те (у множини): оран, орана,

ископани, искбпане; динут, рашит, напет, очрснут, рашита, извенута,

покиснута, ујанута, динута, динути, динуте; облици средњег рода ре

тко се јављају. Ево и неколико изузетака: рањет, узајмет, учињет, дан;

2) од корена садашњег времена и наставака: —ен, -јен (за мушки

род), -ена, -јена (за женски род), -ено, јено (за средњи род једнине), а

у множини: -ени, -јени (за мушки и средњи род) и -ене, -јене (за женски

род): донешен, донешена, донешени, донешене, берен, полијен, изгажен,

зföрен, дођена, савијена, изгажена, берена, расцветeна, раздерена, купен,

купена, купенб, ставен, ставена, изгубени; и овде се облици за средњи

род ретко сусрећу.

Глаголски прилог садашњи гради се додавањем наставка -ћи или

-ће трећем лицу множине садашњег времена глагола од којег се ствара:

једући, пијући, игрући, носући итд. ;

носуће, бегуће, летуће, седуће итд.

Неки глаголи могу имати оба облика: идући и идуће, станући и

стануће, купујући и купујуће, попеући и попеуће, беiући и беiуће итд.

Облици са негацијама ових глаголских начина и времена граде се

као и они код помоћних глагола о којима је било речи на почетку овог

ПОГЛalВЉa.

Нисмо забележили облике имперфекта, давно прошлог времена и

глаголског прилога прошлог.

ПРИЛОЗИ

10. У ГС забележили смо следеће категорије прилога: за време,

за место, за начин, за количину и за узрок.

10.1. Прилога за време има неколико категорија:

10.1.1. Прилози за време којима се означава дан или део дана када

се вршила, када се врши или када ће се вршити глаголска радња:

вечер (и вечера) „синоћ”; Наши су стигли вечера.

данаска (и данаска, данаске, дан3ска, донеска) „данас”.
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доњом „дању”; Он рад: и доњом и ноћ?бм.

зáучера (и завчера) „прекјуче“; Те чекам од заучера.

ноћ”éска „ноћас”; Од ноћеска до одјутроска.

ноћ”бм „ноћу”; Доњом спава, ноћ блм попева.

одјутроска „сутра ујутру”; Ђе ставим одјутроска две кошнице на јено

место.

пладне (и пладне) „подне”, На пладне бије звонце у цркву.

позаучера (и позáвчера) „пре три дана”.

пóлноћ“ „поноћ”; Морбњ дође у полноћ”.

прездЗн „у предзорје“; Прездан дбила јена киша велика.

тајутре „прекосутра”; Ђе си идем код маме ми тајутре.

уч?éра „јуче” Вас сам ве видел учера.

10.1.2. Прилози за време којима се означава годишње доба вршења

Глаголске радње:

зимуска „зимус”; У Ришаву сам бил зимуска.

јесен5ска „јесенас”; Јесенаска сам имал јако добре грбоcђе.

лéти; Лети се купљамо на Дуне.

летоска „летос”; Летоска сам закбљал јајње од једној јбдине;

Нисмо забележили прилог пролетос, место њега употребљава се

ува прблет.

10.1.3. Прилози за време којима се означава година вршења гла

голске радње врло се ретко употребљавају у ГС. Забележили смо само

прилоге лани и догодине, но и место њих чешће се јављају облици

лаинска јбдина, прођашна јбдина односно у другу јбдину.

10.1.4. Прилози за време који не изражавају прецизно време вршења

глаголске радње:

вавек „навек, вечно”; То има да се попева вавек.

дóцкан „касно”; Кој дбђе така дбцкан? Сета је дбцкан, идем дома.

jóште „још“; Претељи може да јбште чеку.

öдма (и бма) „одмах”; Ћºе дођем бдма.

отка (и бтка) „од када, када, након тога, после тога”; Отка је месец

и земља, Отка прошла та, дбила је нбво модел, Отка је метам у

пећ” и седи тамо један сат.

пóсе (и после) „после”; Можеш да дбђеш и посе; И посе сам бил овчар.

пре, Сата не, а пре се носило на ингшир.

cáга (и сега, сâка, сад, санга) „сада”; Чак сата си стигал? Сака уте

кал неки, Дођ' цутре, села неје дома; Сад имам шездесет и пет јб

дине; Санта имам пензију.

тЗга „тада”; Тата неје бил дома.

форт „стално, непрестано”; Ако иде киша форт, не знам како ће бит.
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Место прилога за време некад, свакад, одједном употребљавају се

следећи облици:

ники пут „некад”; Сам играл ники пут , Сам бил ники пут код вас.

сваки пут „свакад, сваки пут”; Сваки пут је дбинал пре тебе.

један пут „одједном”; Један пут видимо ча беiу; И један пут ка се

уфатило нуме . . . .

Место прилога одјутроска забележили смо и облике: од одју

троска и јутре рано.

Место прилога летоска и зимуска забележили смо и облике лани

лети ОДНОСНО ЛаНИ ЗИМИ.

10.2. Прилози за место:

близо; он седи близо.

далеч“ (и далече) „далеко”; Töлко је далеч“ за три поште, за три ста

ције; Пбишал далеч”.

дóма „код куће”; Ја ћу да будем дома цел дан.

дондеја „донде”; Је бил тамо, дондеја.

изнутра „унутра, изнутра”; Иди у ижу да видиш кој вика изнутра.

нáдол (и понадол) „надоле, наниже”; Му дам пут надол; Седи надол.

напред (и напрет, напреда) „напред, испред”; Форт је бил напред.

натраг, Жена седи натраг, а муж напреда.

нигде, Ако неје, неје нигде.

нулице „напоље“; Ђе да метам стол у ижу јел нулице?

овамо, Зашто идеш овамо и тамо? Је дошал од туа овамо.

овуде „овуда”.

одЗвде „одавде“; Слушај, иди одавде.

оде (и овде, овдеја) „овде“; Ува зима је бил оде један мраз страшан,

И овде и тамб; Не овеј, него онај је бил овдеја.

одозгбра (и озгбра) „одозго, озго“; Одозгора метамо ћапу.

одоздбла (и оздбла) „одоздо, оздо”; Одоздбла је даска, а посе дбђе

слама; Даска је оздбла на пенџер.

онáмо, Ја бдим овамо и онамо; Иде онамо да чува коња.

ондеја в. оде.

откуд „откуда”; Откуд идеш? Немам откуд да узмем вар.

правак (и правак) „десно”.

тāмо, Зар има и тамо дрво и камен?

туа „ту”; Ја сам бил туа сам.

унутра, Дође унутра.

упоље, Свине су биле упоље.

шувак „лево”; Овај што дбђе, прође на шувак од мене.
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10,3. Прилога за начин је највише. Ту спадају и они прилози који

су изведени од облика за средњи род описних придева. Такви су облици,

као придеви, замењени облицима мушког рода али, када врше функцију

прилога, скоро увек чувају специфични наставак -о. Овде долазе и

облици описних придева на -ски: српски, турски, булгарски итд., па за

тим облици трпног глаголског придева (каљано, цртано итд.) и глагол

ски прилог садашњи (пијући, носући итд.), које нећемо овом приликом

цитирати.

ануме „наиме, посебно, нарочито”; Ка си бил на вашар, сам те молил

ануме да не заборавиш лекове.

арђ'āво „рђаво”, Време је арђаво; Је прешал арђаво.

бађава (и забадава) „бадава”; Ја не радим бађава.

барабар, Да биде барабар из нас.

б5шка „башка“; Он седи башка од тате му.

бистро, Тече бистро.

блáжзно „благо“; Теј човек вреви блажанс.

бобáто „крупног зрна“; То жито стало бобато.

богато

бравно „кафено, кестењасто“.

бреговито

ведро

весело, Ка пијем попевам веселб.

ветровито, Зимуска је било јако ветровито.

висбко

глатко (и гатко) „глатко, равно”.

долбоко „дубоко“.

дебело

добре (и добрб) „добро”; Он је добре; Ради добре.

драго, Из вас сваки пут ми је дрđiо; Како му су драго жене.

другојаче

ђутуре

жалосно, Свири жалосно.

жéшко

житко

заинáт

заједно, Има да чекам заједно из вас.

зеленб

зло, Зло те гледа.

jáко, Га удрил јако.

јефтино (и јевтино)
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кáлно „прљаво, каљаво”

кáљено

кисело

лепо

лепуњаво „лепушкасто”

мутно, Вино је мутно.

нáвлаш „навлаш, немарно”, Се осекал на прст навлаш, да не ради.

најсполице „напола”; Радим најсполице.

нáкрст, Гледа накрст.

наочице, Те краде наочице.
|-

неверно „невероватно”; То је неверно што вревиш.

ненадно „изненада”; Је дошал ненадно.

никако, Не ти дам никако, ни за боја.

никако „некако”; Је дбма, ако не никако поинал у поље.

ниско, Врабац лети ниско.

ништа, Сата тамо се не ради ништа.

нужно, Мене ми је нужно ваш помоћ”.

овако, Не можем овако да попевам.

одва „једва”; Одва сам излезал из раниште из марве из зиме овој.

öпет, Како можете да радите бтет.

пéшки (и пешке), Идем пешки.

поткрађом „крадом”; Чине поткрађом ча да не зна нитко.

промењиво „променљиво”, Време је промењиво.

рад „радо”; Он рад ради из његово дете.

páдосно

páно, Да не дбђеш рано.

ретко, Ретко долази код нас у село.

póзло „ружичасто”

скупо

слабо

слáсно „масно”

слатко

слóбодно, Туа треба да биде слободно.

страшно „стршно, јако”; Страшно дува ветар.

студенб „хладно, студено”

топло, Теј пећ” прави топло.

тешко

товарно „тешко”

тужно „мучно, тегобно”; Ми је тужно ка јем сласно.
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улажно „влажно”

успут, Ми рекал да ће да дође успут и код нас.

фино „лепо, фино”

фришко „брзо”; Нема жалч“, беја фришко.

цигурно (и сигурно) „сигурно”

цртано „нацртано”

често, Теј човек дбђе често код нас, Је лишал често фамелије, Мене

ме боли често глава.

чрљиво „црвљиво“.

10.3.1. Прилози за начин имају степене поређења који се граде

као и код описних придева:

Компаратив се гради када се основном облику додаје речца по-:

Из тебе ми је подраго да зборим, Овијам им иде подобре; Пофришко би

ти чинул зло, него да те помоћне, Мене ме боли почесто глава од тебе;

Ако пођемо порано је подобре; Ја прецујем помлбiо живот од вас.

Суперлатив се гради када се основном облику додаје речца нај-:

Увеја две сорте има најретко код нас; Од сина сам добил најчесто нбвци;

Најфино је кад радимо дбма; Ува зима је било најстуденб; Неје тоа нај

злб, има и позло од зло.

10.4. Прилози за количину:

дбста, Има доста жене које им су мужеве у селб, Је доста свет данаска

у цркву.

jбште „још“; Ми дал јбинте нбвци да имам за пут.

кóлко „колико”; Јел свак колко је мđјал, Да ми даш колко имаш.

мало, Он мало ради; Сам седел мало.

млбго „много”; Има млбiо синове; За тебе се вревило млбiо; Има млбio

до прблета.

николико (и николико) „неколико“, Николико дана је радил из ортаци;

Ува година су родиле само николико јабалке.

ништо „нешто”; Кажи ништа за њеia; Ја имам да та дам ништа од

дбма.

овблко „оволико”; Оволко имам и оволко можем да ти дам.

потпуно, Несам разумел потпуно.

сасвим, Се покрим сасвим, до главе.

свáшта, Ми кажал свашта; Имам свашта.

све, Ти кажем све што ме боли, Треба да даш све.

тöлко „толико”; Само толко си узел? Оволко ће да дам ја, а толко ти...

10.5. Прилози за узрок ретко се сусрећу у ГС:

залетâ (и затá, зарета) „зато“.

збогшто „због, зато што”; Не можем да дбђем збоiнито несам здрав
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истога „због тога, зато”; Иде киша, истба нема да дође.

бшто „зашто”; Нема бито да се бојиш.

пóшто, Пбито сам примил вашу писму . . . .

10.6. Забележили смо известан број речи које не можемо укључити

у ниједну од поменутих прилошких група. Оне, ипак, на неки начин,

одређују глаголску радњу, па их зато приказујемо код прилога, иако

има аутора“ који ове речи делимично убрајају у прилоге, а делимично

у предлоге, везнике, речце итд. Има и аутора који их, као и ми, убрајају

у прилоге“.

барам „бар”, Седи барам мало; Нека дбђе барам у суббту.

баш, Баш неће.

ваљада „ваљда”; Ваљада може и ви да знате чºа неје дбингл.

већ”, Већ” је дашал.

дабоме „дабогме”; Дабоме да ћу да дбђем; Дабоме да је лето.

éно, ето, ево“, Ево га дома; Ето га Марко, Ето ју Матија, Ево га другар.

истина, Старац, истина, бил човек добар.

макар в. барам.

само, Сви малчу а дете само попева. попева; Само нека дбђе ако сме;

Само да пане снег.

скбро „скоро, близу”; Седи скоро до мене; Неје бил скоро.

таман (и томáн); Таман сам легал.

10.7. Прилози могу бити изведени:

од именица: зимуска, данаска, јутре, ноћ бли, дбма итд. ;

од придева: добре, бистро, дебелб, чрнб итд. ;

од заменица: сеја, таја итд. ;

од бројева: првњи, другојаче итд. ;

ОД ГЛaГОЛа:

— трпни глаголски придев: цртано, каљано, улажно итд. ;

— глаголски прилог садашњи: пијући, несући, искући итд.

РЕЧЦЕ

11. У ГС забележили смо много мањи број речца у поређењу са

другим српским говорима.“

Речце -ка, -ке сусрећу се само код прилога за време типа: данаска,

летоска (и летоске), зимуска, јесенаска, одјутроска, ноћ еска итд.

195 М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, I, Београд, 1964, стр. 396

—398; Блаже Конески, Граматика на македонскиот јазик, Скопје, 1967, стр. 543-5453

Гл. Елезовић, Речник косовско-метохијског дијалекта, СДЗб, IV, 1932, VI, 1935.

“ А. Белић, Историја . . . деклинација ..., стр. 248-258; П. Ивић, О повору

Галипољских Срба ..., стр. 300-313.

*** П. Ивић, О говору Галипољских Срба ..., стр. 312; А. Белић, Историја - - -

деклинација . . ., стр. 256.

108 в. А. Белић, Дијалекти..., стр. 265–270, 470; П. Ивић, О говору Галипољских

Срба..., стр. 321—322; Данило Вушовић, Дијалекат источне Херцеговине, СДЗб,

III, 1927, стр. 33-34.
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Речце -ја, -је сусрећу се само код неких заменица или прилога типа:

онаја, онеја, ондеја, онакеја, онеје итд.

Речца да стоји уз глаголе: да попева, да зна, да има, са којима нај

чешће замењује инфинитив.

Речце по и нај служе за грађење степена поређења:

— помлад, посиромашан, помали, повеселб итд. ;

— најрад, најлепа, најмалбна, најзлб итд.

Речца -а јавља се само у неколико облика типа: онуа, тба, туа,

овуа итд.

ПРЕДЛОЗИ

12. Споменули смо да се једна од основних црта падежног система

ГС састоји у његовом упрошћавању. Падежни синкретизам обухватио

је, пре свега, облике за множину где је сачуван само датив и општи

падеж. Датив множине употребљава се само без предлога те је падежни

наставак једина његова ознака. У већини осталих случајева множинских

облика, предлози одређују семантичку вредност падежних облика име

ница, заменица, придева и бројева, што значи да предлози имају зна

чајну улогу у синтакси падежа.

12.1. Предлози без, до, избог „због”, изван „ван”, код, крај, место,

бсим, поре „поред”, после, повише „више” и преко употребљавају се само

са генитивом.19°.

Предлози миђи и миђу „међу”, нејо, низ, под, през „кроз“, прбтиу

„против“, у, уз употребљавају се само са акузативом.“

Предлог из „са, с” обично се употребљава са инструменталом, а

ПОНекад и са ГенитиВОМ.

Предлог напре „пре“ употребљава се са генитивом и акузативом.

Предлог по обично се употребљава са акузативом, а ређе и са ин

струменталом и локативом.

Предлог од употребљава се са генитивом, акузативом и инстру

МенТаЛОМ.

12.2. Дајемо неколико примера употребе поменутих предлога:

без: Је пошал без тебе; Он је без снаге; Он је човек без вере; Је стал

без претељи и ортаци. Нешто ређе јавља се и варијанта брез: Иде коно

рој брез матке.

до: Од мене до тебе је пут кратак. Иди до човека онога. Седи близо

до вас. У неким случајевима је синониман са предлогом пре: Сам пашал

на пут до дана. Предлог до јавља се често уз предлоге за време: Од

данаска до јутре; Те чекал до зимуска; Је бил туа до данаска.

Гоа II. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 313—314.

119 А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 653—654; П. Ивић, О повору Галипољских

Срба ..., стр. 317.
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за: Идем за воду; Ми смо спремили за вас цбле за зиму, Канта за

сало, Се држи за главу; Сбда за кошуље, Узми ме за руку; Беру цвеће

за чај, Слаби кбраци ча не може да се држи за тебе; Дан за дан прође.

Синониман је са предлогом о: Марко је вревил за њеia. Синониман је

са предлогом после: За кишу небо се очисти. Варијанта за: Је облечен

.32 2/СаЛ.

из: синониман са предлогом са: Ноћ?бм се покривамо из јбранам; Се

ббцка из иглом ; Се веже из листом од леске, Икбна је рађена из руком;

Бијем кошуле из шилкам; Скочили из ножеве; Вревимо из претељи ње

jбве; Овце из млекб, Буди из деца дбђар; Плетем из игле за чарапе. Сино

ниман са предлогом на: Овај дете личи јако из тате си. Са генитивом

синониман са предлогом са: Не види из брега. Варијанта иж: Су носили

иж њи два џака; Сам бил дете иж њеia; Иди или иж њеја или иж њом.

Варијанта ис: Појавим ис прстом; Иде ис сестром; Затвори ис вбском;

Ис плугом оремб: Залепим искалам, искредбм и иссапунам. Варијанта и:

Он је бил и женбм.

избоi: Избог тога неје лал. Варијанта због: Не може да иде због на

pбда; Мене ме накажује мама због тебе.

изван: Салаш је изван село. Синониман са предлогом осим: Изван

пите тражи месо.

код: Вам ви је драго код нас; Идем код девке, Сам бил код маме.

Варијанта кот: Сам прошал през пут кот комшије.

крај: Крај смиде.

место: употребљава се само заједно са предлогом у или на: у место

(на место) пише бће кашу.

миђи (и миђу): Ижа њина је у миђу брегове; Стои миђи нбiе.

на: Иос њи сам ишел на чекблу; Седи на нбiе; Је узел на страну по

шуме, Се вбзи на мотор, Ви сами сте били на путу. Синониман са пред

логом по и за: Иде на вбду; Он седи на астал и пише.

над: Лађа иде над вбду.

напре: Увек је синониман са предлогом пре. У јесен напре зиму,

Сваки пут дошал напре ручак, Излезимо напре њега. Варијанта напре:

Напре две године. Варијанта пре: Да дбђеш пре ручка код нас, Је бил

пре мене.

нато: Повише воли мене него маму.

низ: Иде низ бреј, Силази низ воду.

од: Понадол од куће је градина; Се чини од сливе, од крушке и од

ч”upéшње, Све се разбије од зиме, Млеко од краве; Не може да иде од на

póја. Поред облика за номинатив-акузатив именица средњег рода: Све

прави од дрво и од железо, Оцат од винб. Синониман је са предлогом

из: Шума од брадам. Поред основних облика личних имена: Сам добил

од Ђорђе; од Марко, од Марија. Варијанта от: Од коже от јагње; Месо

от кокошке; от камена. Варијант о: Месо о свиње и от Кокбшке; Пије

вино из чашком о злато, Клупа о дрвета; Ми с окрутила нба о зиме.
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бсим: Осим мене нема друi човек кој зна та.

по: По кбшу иде дом; Идем по бреју; По путове што идемо из дрво;

Си ишал то судбве. Синониман је са предлогом кроз: Сам ја видел по пен

иер. Синониман је са предлогом на: Неоперен по главе. Са инструмента

лом111: Два мокана се бију по путам.

повише: јавља се само место предлога више: Повише куће.

под: Седи под чоку, Под астал се играли деца. Варијанта пот: Седи

пот порту; Ја ју стрижем пот корам.

поре: Седи поре реке, Близо поре мене и поре таста мојега; Не пођ”

да не пређеш поре нас. Варијанта поре. Твоја ижа је поре иже сестре.

Варијанта поред врло се ретко употребљава: Пбред мене стои он; Пб

ред стене; Поред девке.

после: Пбсле зиме дође лето.

през: Пробијам през честуру; Га удрим през руке, Се превраћу през

јлаву.

преко: Има сено доста преко зиме, Идем преко луке; Има да дође

преко ноћ”.

прбтиу: Милош бил у рат протиу Турчина.

у: Дете иде у чколу (и на чколу); Идем у варош ; Ријем у фуспод,

Има да дође у недељу или у петак, Седи у постељу. Ана је жена највредна

у село, Сам бил у варош; Иде у чарапе. Место предлога на: У вршин

бреју; Седи у нбiе, Се преместимо у другу страну. Место предлога за:

у време животу је бил вредан и је правил добрб.

уз. Се гура уз маму, Излазим уз брег.

12.3. Неки предлози познати књижевном језику не употребљавају

се у ГС, као на пример: дуж, изнад, к, ка, о, при, пут, ради, сем, сред,

врх ИТД.

Честа употреба предлога од (о, от) са градивним заменицама може

се објаснити румунским утицајем: од коже од јајње - рум. din pieleа

de miel (место: од јагњеће коже); исчашком о злато - рум. си раћати!

de aur (место: златном чашком); клупа о дрвета - рум. banca de lemn

(место: дрвена клупа) итд.

ВЕЗНИЦИ

13. Већина везника познатих другим српским говорима сусрећу се

и код Свиничана. Доносимо их, по азбучном реду, уз кратке контексте

са њиховом употребом:

а: Ја си бритим браду, а ти чекај, Манемојено парче мало, а имамо

брију да не се потблу.

*** П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . . , стр. 353.
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ако (и дако): Ђе да биде добрб, ако има да идем.

већ”: Неће новци већ иска жито.

да: Затвори врата да не бије ветар.

дал“: Дал ће дође, дал неће?

зар: Зар не можеш да чекаш?

и. И целим и метам на салнце, Сам биал и там сам се учил.

јел“: Јел ја, јел ти, један од нас.

ка (и кад): Ка сам потрошил толко новци, барам да сам се избрал

из ништо.

како: Је приповедал како је било у рат. Место везника чим: Узме

да је како стилне.

кбно (и конодбд): Све прбђе коно да неје било.

макар: Има да пођем макар да пуца дрво и камен од мраза.

неio: Ју мету кошницу не на земљу неiо на јену пружину.

нека: Ако дбђе, нека узме.

ни (и нити): Ни сата, ни јутре не можем да пођем, Нити сам гла

дан, нити сам жедан.

па“: Седи на камен па се мисли.

пошто: Ђе си купи ижу, пошто има нбвци.

само: Све ће ти кажем, само ме мани дбма.

ча“: И видел он, и се чинул ча не и види.

чим: Идем иж њом на Дуне чим ј оперемо.

што: Велика штета што не пада киша.

УЗВИЦИ

14. У дијалекатском материјалу забележеном у Свиници, нашли

смо већи број гласова или скупова гласова у служби узвика. Према

функцији коју врше, као и према семантичком садржају који се њима

изражава, узвике можемо класификовати на неколико група.“

14.1. Узвици којима се изражавају лична осећања и расположења:

радост: еј, ех, их, ох-ох, ој, оп-оп (и хоп-хоп), сак-сак;

бол: а, ај-ај, ах, do, au (и арш), dy, dy-ay, јој, ох, вај;

чуђење (дивљење): а, ах, ај, е, ха, ју, леле (и леле боже), охб, об, пи, тфи

(и тви);

страх: dio, dy.

*** А. Белић, Дијалекти . . ., стр. 651.

*** А. Белић, Дијалекти..., стр. 650; П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . .,

стр. 393. -

114 А. Белић, Дијалекти ..., стр. 651; Emil Petrovici, Graiul carasovenilor . . ., стр.

188.

*** П. Ивић, О говору Галипољских Срба . . ., стр. 392; -

118 А. Белић, Галички дијалекат ..., стр. 182; II. Ивић, О говору Галипољских

Срба ..., стр. 320—321; Максим Сл. Младенов, Говорот на Ново Село Видинско . . .,

стр. 144; Emil Petrovici, Graiul carasovenilor . . ., стр. 217.
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14.2. Узвици који служе за обраћање другом човеку:

дозивање: еј, море;

протеривање: беш, беж,

претња: ајде-ајде;

одобравање, сагласност: аха, деде.

14.3. Узвици који се употребљавају за вабљење или терање стоке,

ЖИВИНе, домаћих животиња:

вабљење:

свиње: туца-туца

прасета: луд-јуд, јут-пут

кокошке: пи-ти, пика-пика

овце: цику-цику-бр, прујцико

гуске: уси-туси

мачке: миц-миц

козе: сика-сика, сикуле-сикуле

терање:

свиње: ач

вола: — на лево: ајс (и ајca)

— на десно: ћа

кокошке:аш (и хаш)

Мачке: пис, шиц

овце: бја-бја, бр-бр, киш (и кишт), пуле

јарета: тр, ђа

коња: ђае (и ђue, iue), фи, хо, хуо (и хуот)

гуске: гус

Пса: марш, шири.

14.4. Ономатопеје могу бити две врсте.

14.4.1. Узвици којима се подражава природним звуцима:

падање — на земљу: буф, пуф, трес

9 — у воду: фљос, пљус

ударање: пок, чук

пуцњава: бум-бум, дум-дум

шкрипа: скрц

бацање: звpн, брн

звоњење: дон-дон

пљување: тфуј, тфиј, тви
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14.4.2. Узвици којима се имитира крик

ОВЦе:

голуба:

магарца:

ПаТКе:

буљине:

гуске:

цврчка:

ба-ба

ју-ту

4Ха-à Ха

бај-бај, бак-бак

бyy

Ža-2а

ip-ip

ћурана:

КОЊА :

КОКОШКе:

IIСТJIа .

КОЗе:

краве:

змије:

ЖИВОТИЊa :

јуp-тур

ихаха.

кр-кр

кукурику

„Ме-8-62

му-у-у

{{x-1}{x,



РЕЧНИК

Ово и није прави Речник говора Свиничана, он не обухвата цео

лексички фонд овог говора, а облици нису анализирани према свим

лексикографским прописима што се примењују у изради речника. Није

ово ни Глосар јер не обухвата само нејасне и застареле речи.

Ми смо га само конвенционално тако назвали, иако је то, у ствари,

скуп лексичких јединица ГС које смо регистровали у дијалекатском

материјалу прикупљеном приликом теренских истраживања у Свиници.

Нисмо имали посебне квестионаре за лексик, прикупљање лексичког

материјала није било главни циљ нашег рада на терену. Укључили смо

овде око 6000 лексичких јединица са око 1000 њихових варијанти, што

би значило да смо забележили око 7000 облика.

Стране речи ГС јесу, у већини случајева, румунског порекла. Оне

су анализиране у једном од наших раније објављених прилога. Том смо

приликом назначили и румунске етимоне од којих су изведене (в. S 0.3.).

Остале стране речи (немачког, маџарског и турског порекла) налазе се и у

другим српским говорима и оне су општепознате стручњацима, те не

ћемо упућивати ни на њихове етимоне.

Облици трпног глаголског придева глосирани су као придеви. Код

неких речи доносимо и кратке контексте.

А

a 1. везн. „а”. 2. узв. „ах“; Се авлија мн. авлије ж. „дво

мета у сол, та зна мајстор, а pиште”, син. обор, Авлија црк

не ми. Ја си бритим браду, а вена.

ти си бритиш? автобаза ж. „ауто-гаража”.

август в. аугуст. агроном м. „агроном”.

авијбн м. „авион”, син, крила- адвокат мн. адвокати м. „адво

тица. Кат”.
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адреса ж. „адреса”.

аеродром м. „аеродром“; син.

аеропбрт.

ај-ај узв. ; син. ау.

äјда узв. (за подстицање), има об

лике: ајда или ајде и ајдете;

Иде киша јако, ајда да идемо

под дрво. Ајдете из нас; вар.

ајде.

ајда-āјда узв. „хајде-хајде”; вар.

хај-хај.

äјде в, ајда.

ајдучија ж. „хајдучија”; син

пустаинство.

ајдук м. „хајдук“; син. пустаија.

ajéве прил. „стварно”; Веруј ми,

ја сам видел у ајеве врата.

ајзебан мн. ајзебанове м. „воз“,

син. трен; вар, ајзенбан.

ајзенбан в. ајзебан.

äјпрен м. „запршка”; вар. ан

прен.

акат3ра прид. „добар, одговара

јући”.

акитират гл. „исплатити, одужи

ти се“; Сага смо акитирани; син.

исплатит и квитират.

ако везн. „ако”; Ако има да идем,

Ако идем; Ако ћем ит.

акордеонист м. „акордеониста”.

акордибн м. „акордеон”; вар.

opдион.

акбу м. „аков”.

äкса ж. „осовина”.

алáрма ж. „узбуна“.

алат М. 1. „оруђе”. 2. „инстру

менат”. 3. „канап”; вар. ала

тина и халат.

алатина мн. алатине ж, в. алат

1.

алдамаш мн. алдамашове м.

„арвалук“; син. арвалук; вар.

алдемаш.

алéтрика прид. „електрична”

аљина ж. „хаљина”.

ам м. „хам”; вар, хам.

амéј м. „хмељ”.

амéнда ж. „глоба”.

Америка ж. „Америка”.

Американ м. „Американац”.

ангел в. анђел.

анђенир мн. анђенири м. „ин

жењер”; вар. анђинир.

анђинирка мн. анђинирке ж.

„инжењерка”.

анпрен в. ајпрен.

антикрист м. „ђаво”, син. враг.

ануме прил, „наиме”; Ка си бишал

на вашар сам те молил ануме да

не заборавити лекбве; син. на

име.

äо узв. „ау”; вар. jáо.

äпа-тара ж. „тврда вода”; син.

шáтвасер.

апатека ж. „апотека”; вар, апе

тека и апотека.

апатекер м. „апотекар”; вар.

апотекар.

äпостол м. „апостол”.

април м. „април”; син. пријер.

ар м. „ар“.

Арад м. „Арад”.

apáма мн. араме „бакар”; Чи

нет од араме „бакаран”.

apáпски прид. „арапски”.

арвалук мн. арвалукове в. ал

дамаш.

аргат м. „аргатин”.

аргзситбр м. „кожар“.

арђау прид. „рђав”; вар. зрђау.

арђаво прил. „рђаво”; вар.

зрђаво; син. зло; Је време

зло, арђаво, бије ветар.

Арена ж. „име кобили”.

apéнда ж. „аренда”; Узел место

у аренду.

арендатор ж. „арендатор”.

apéст м. „затвор”; син, шту

алдемáш в. алдамаш. кáуз.
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аринга ж. „харинга”.

арк м. „гудало”; Му мету нбвци

на арк.

армамент м. „оружје“; син. му

ниција, оруже.

армиг мн. армиsи м. „пастув“;

вар. јармиг; Јаловим армија.

армигић, м. „ждребе”.

армуника ж. „хармоника”.

арње ж. плур. тант. арњета ж.

„рње, ноздрве животиње”.

арњија ж. „кила“.

арпаџик м. „арпаџик”.

apсураж. „покривач на колима“.

артиица ж. дем. „хартијица”.

артија мн. артије ж. „хартија”;

Артија од пет, од двадесет, од

сто леја.

арцагбс прид. „џандрљив“.

арцовита недеља ж. „период

од Божића до Богојављења”;

Таја се је све, од Божића до

Богојавленија.

з уЗВ.

зјс узв. „хајс”; вар, хајс.

зндержњувáт гл. „смети”; Не

андаржњује да се појави сва

кому. Је андaржњувал да ме

удари.

зндурат гл. „смиловати се”, На

послетку се андурал и га по

мбал.

знђамнат гл. „изазивати, под

стрекавати”; Да не верујеш ча

ја се манем да не анђамна један

на друi.

3рба ж. „цреп”; вар. хрб; арба

од грнца.

зрвáцкаж. „Хрватска” вар. Кор

вáција.

зрђ'ā ж. „рђа”;

железо.

орђа глбђе

арш узв. „арш”; вар. аш.
ду „“

аршбу м. „ашов”; Из аршбвом.

асомије ж. „јасмин”.

аспирин м. „таблета”.

астал мн. астаље м. „сто”;

Астал је нисак.

асталић, м. дем. „столић”.

атељер м. „радионица”.

атент прид. „пажљив”.

ау в. ај-ај.

ау-āу узв. (за испољавање сажа

љења).

äугуст м. „август”; вар. август.

Аустријак м. „Аустријанац”.

аустрински прид. „аустријски”.

Аустро-Угарска ж. „Аустро-У-

гарска”.

аутомобил м. „аутомобил”.

Африка ж. „Африка“.

aх в. а 2.

аш В. арш.

зрђау, зрђава в. арђау; орђа у

2}{C^{iff ().

орђ'āво в. арђаво; Се сећам

јако арђаво.

зрж м. „раж”; вар. раж, хрж.

зржат гл. „подвикивати”.

3ржет гл. „рзати”.

3рпаћина ж. „рупчага“.

орт м. „рт”; вар. рт, хрт.

5ршница ж. „млин за кафу“.

3xa-5ха узв. „глас магарца”.

зxó узв. „аха“.

зч, узв. (за гоњење свиња), син.

тута.

зш узв. (за гоњење кокошака,

патака, пилића, ћурака); вар.

Х3 III.
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ба-ба узв. „бе-бе” (глас овце).

бáба мн. бабе ж. „баба”.

баба-Докија ж. „бабе“ (од 1. —

9. марта).

баба-ружа ж. „бубамара”.

бабау м. „вампир”.

бабица мн. бабице ж. „бабица”.

бáбин прид. „бабин”.

бабćћат гл. „муцати”.

баббћау прид. „муцав”.

баг-баг узв. (за дозивање пата

ка и гусака); вар. бак-бак.

баглама мн. багламе ж. „шар

ка”.

багринбу прид. „багремов”.

бађава прил. „бадава”; вар.

забадава.

бáјалница ж. „бајалица”; вар.

бáјаница.

Баја Маре ж. „Баја Маре“.

бáјаница в. бајалница.

бáјање мн. бајања с. „бајање”.

бајат гл. „бајати”; Ка бају мату

мед, мешу из ништа.

бак м. „сплав”.

бак-бак в. баг-баг.

бал м. „бал“.

бала мн. бале ж. „бала, слина”.

баланцат гл. „њихати”.

бáлат гл. „пецати рибу”; син.

фáтат; Ја балам рибу.

балау прид. „балав”; вар. балов,

Не напалнул од бале, је балау.

бáлово прил. „балаво”. „“-.

балмаш м. „сир који се прави

ујесен”.

бáљега мн. б5љеге ж. „балега”.

бан м. „бан“.

бáнда ж. „оркестар”.

баница мн. банице ж. 1. кроф

на. 2. гурабија. 3. колач, Банице

Б

банка мн. банке ж. „банка”.

бануират гл. „сумњати”.

бара мн. баре ж. 1. бара. 2. je

зеро, Ка иде киша млбiо се

чину баре по путам.

барабар прил. „барабар”; Да

буде барабар.

барака ж. „барака”; вар. бо

páка.

барам прил. „бар”; Барам ова

су мđiљи они да знају.

барбер мн. барбери м. „бер

берин”; вар. барбир; Барбер

брити.

бариéраж. „баријера”; вар.бари

јера, Бариера је је се пробди у

варош.

бариште с. „мочвара”.

барит гл. „барити”.

барјак мн. барјаци м. „барјак“;

вар. брзјак, брејак, бријак,

барјак.

барбс м. „велики чаканац”.

барут м. „барут”.

бас м. „бас”; Држи бас.

басараб м. „врста грожђа”.

баскијаш м. „клин”, син. пи

póњ.

батајбн м. „батаљон”; вар. ба

талибн.

батал м. „терен на којем је уни

штена шума”.

баталибн в. батајбн.

батaлит гл. „баталити”.

баратура ж. „жуљ“.

батерија ж. „батерија”.

батик м. „повезача”.

батиста мн. батисте ж. „мара

мица”; вар. шнуфтикла, шну

фтикла.

батбза ж. „вршалица”; Батоза

и3 јајца.
је машина за вршење.
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бáтур мн. батуре м, 1. шупљина.

2. стабло. 3. доњи део снопа.

баћала ж. „потка”; вар. боћ?-

äла.

бач“ мн. бачеве м. „бач”.

баш прил, „баш”; Је баш така;

Баш његова жена ми припове

дала.

бóдњи дан м. „бадњи дан”; вар.

б5њи дан.

б5лва мн. балвé ж. „бува“.

балван м. „балван”.

б5ња мн. б3ње ж. „бућкалица”.

б5њи дан в. б3дњи дан.

борака в. барака.

бзрвó мн. б3рва с. „телеграфски

стуб”.

барјак в. барјак.

боћ”áла в. баћ“áла; Предем за

баћ“алу.

б5шка прил. „башка”.

бегање с. „бежање”.

бегат гл. „бежати”; в. и бежат;

Он дбишал беiући; Беја кбно

један коњ, Беја конски; Не беж,

Беж, Како бета зајац; Ја би

бегал, Ја ћем бетат; Коњ беја

на трап, Коњ беја на јалби.

бегунац м. „бегунац”.

бежат В. бегат.

без пред. „без“; вар. брез: Има

да ти да од свашта без да ти

иска нбвци, макар ча је човек

сирак, Четири без јенога чину

тра; Је пошал без тебе; Је стал

без претељи; Он је без снаге;

Човек без вере.

безаконије с. „безакоње”; Ми

чинул јено безакбније.

безбожник м. „протестант”, Без

божници су неверни.

бек м. „сијалица”, син, лампа

елетрика.

бел, белá, члановано: белијен,

белана, вар. белона прид.
55

„бео“.

бела недеља ж. „бела недеља”.

белана џигерица мн. белене

џигерице ж. „плућа“.

белзужњав, белоужњава прид.

„беличаст”.

Белгија ж. „Белгија”.

белега ж. „белег, знак”; Чинем

белеју из бKo; Чине белеју из

лакшам.

бележит гл. „бележити“; Ја

бележим бвце; Га бележим на

кожу.

белење им. с. „белење”; Белење

платнб.

белијен кукуруS м. „назив једне

сорте кукуруза”.

белило мн. белила с. 1. белило.

2. Гладац.

белиња (на бчи) ж. „беона”;

син. бело.

белит гл. 1. белити. 2. белети се;

Платно се бели; Што се бели

на брег.

белка мн. белке ж. „плавуша“.

бело I им. с. 1. в. белиња. 2.

бела пега. ПI прил. „бело“;

Има бело на бчи; Белб у бчи;

Белб у челб.

белутак м. „беланце”.

белчуг мн. белч”ysи м. „ве

рига”.

бељуга ж. „неплодна земља“.

бељугау прид. „које садржи

креч, кречан”.

бељускау прид. „беличаст”.

берање с. „брање”; вар. бере

ње; Берење винбраду.

беpáт гл. „брати“; Ја сам берал,

А за та беремо кукуруз, Берем

конопље; Ја би берал, Шта бе

реш, Ја имам да берем; Ја ла

берем, Ја ћем брат.

берење в. берање.

бесан прид. „бесан”; вар. бесан;

Псе бесан.
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бèсон В. бесан.

беснотиња ж. „беснило”.

беспарни прид, „непарни”; Бес

парни број.

бећар м. „бећар”.

беца м. „ован”.

бецирк м. „рејон”, син, рајбн.

бибер м. „бибер”.

библиотека ж. „библиотека”;

Идем на библиотеку.

бивол мн. биволи м. „биво”.

биволица мн. биволице ж. „би

волица”.

бидбн м. „канта”, син. канистра.

бијење с. „куцање”; Бијење срце

ту.

бик мн. бикове м. „бик”, Бак

млад; Се игру бикове.

бикар м. „бикар”.

билéт мн. билетове м. „карта”.

било мн. била с. „полуга”.

бионица ж. „бој, батине”.

бирање с. „бирање”.

бире с. „паче”; „гушче”; Бирићи

од рацке.

бирт мн. биртове м. „бирт”;

Седи по биртове.

бирташ м. „бирташ”.

бистар прид. „бистар”.

Винб је бистро.

бистрит гл. „бистрити”; „испи

рати”; Бистрам кошуље.

бистро прил. „бистро“.

бит гл. 1. бити. 2. бити, тући; 1.

Ћем бит попевал, Стел бит;

Ја да будем миран; Ја ћем бит

бал, Мбоже бит у село; Ја ћем

бит лал. 2. Ми се бију жиле;

Срце се бије, Се бије зварница;

Се бије маст, Биjу јајци; На

што бије из карте; Бат на

iљаву.

битка мн. битке ж. „битке”.

бић“ в, бич“.

биц м. „прамен”; Ја сам му иш

чупал један бац из лаве.

бицеста прид. „са дугом ву

ном”.

бицикел м. „бицикл”; вар. би

циклет, бициклета.

бициклéта ж. в. бицикел ; Ја

товарно сам научил да идем на

бициклету.

бич“ мн. бичеве и бичове

м. „бич“; вар. бић”; Коњу

доброму не му треба бич”; Беч”

од ремена.

бja-бја узв. (за гоњење и дози

вање оваца).

благдон мн. блазидана м. „праз

ник”, син. празник.

благосиљат гл. „благосиљати”;

в. и благослбвит; Попа блајо

сиља.

благослбвит в. благосиљат, По

па благослове народ на свршетак

службе.

Благовести ж. „Благовести”.

блаw м. „тулија, савијена дрво на

левчи око осовине”; вар. бљау.

блажан прид. „благ”.

блáме мн. бламенове м. „пла

мен”; вар, бламен.

бламен в. бламе.

блонд прид. „миран”; Овај вол

бланд, не буша.

бледау прид. „блед”; Он је по

бледау од њега.

блеит гл. „блејати”; Овца блеи.

близнак мн. близнаци, близ

нéта м. „близнак”.

близо прил. „близу”; Он седи

близо.

блок м. „блок“.

блувáт гл. „бљувати”; вар. бљу

вáт; Блуам; Сам се изблуал.

битбн м. „бетон”; вар, битбњ. блуза мн. блузе ж. „блуза”.
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блутау, блутава прид. „бљутав”;

син. оклбчена; Блутава вода.

бљáу мн. бљáове в. блаw.

бљување с. „бљување”.

бљуват в. блувáт; Ја се бљувам.

бљудо мн. бљудa c. »дрвени суд

за јело”.

бобато прид. „са крупном зрном”.

бобина ж. „калем“.

боболбш м. „клатно”; Боболби

на sвонце.

боболошáто с. „назив једне сор

те грожђа”.

бобољбнка мн. бобољбнке ж.

1. жир. 2. јагодаст плод.

бобонда мн. бобонце ж. „бом

бона”.

бобоћат гл. „муцати”.

бобушка мн. бобушке ж, „крас

та, бубуљица”; вар. бубушка;

Има бобушке; Ти се учинула

једна бобушка на прст.

Бог м. „Бог”.

бóгами узв. „богами”.

богат 1 м. богат човек. II прид.

богат. III прил, богато; Плyi

богатому оре коно плуг сирако

му; Он је толко богат.

богиња мн. богиње ж. „богиња”.

Богојавленије с. „Богојављење”.

бодега ж. „бифе”.

бодеж мн. бодежове м. „про

бад”; Ме буши бодеж.

божа-крава мн. ббже-краве

ж. „даждевњак”; вар. крава —

божја.

божествен прид. „божанствен“;

Божествени су лудје што се боју

од боја.

бóжии прид. „божији”.

Божић” м. „Божић”.

божић”ки прид. „божићни”.

бојат се гл. „бојати се“; Он се

бби од тебе; Човек кој си бби

жену.

бојер мн. бојери м. „бојар”.

бокан мн. бокање м. „бокал“.

боканча мн. боканче ж. „ба

канџа”.

боклама мн. бакламе ж. „шар

ка”.

бóктер м. „послужитељ у оп

штинској управи”.

бблан, болна прид. „болестан”;

вар. бблан; Болан од нбiе; Не

мóжем да идем у цркву ча сам

бблан, Ка је стар, јел ако је

{}ОЛан.

бблон в. бблан.

бóлбура мн. бблбуре ж. „вихор“.

болење н. „бол“, син, болетица,

болетиња; Лек добар за бо

лење зуби.

болесник м. „болесник”.

болесница ж. „болесница”.

болест ж. „болест”; Болест зла

на; Болест за уво; Болест од

зубу; Болест у нбју; Болест од

бчи.

болеста мн. болесте ж. „бол”.

болетиња в. болење.

болетица в. болење.

болешљиу, болешљива прид.

»„болешљив“.

болит гл. „болети”; Ме боли

iЛава; Ме болу руке; Нека ме

боли на срце. -

болуват гл. „боловати”; Болувал

једну бдину дана од јефтике.

бомфајер м. „тестера за гвожђе“,

син. фериз за железо.

бóпка мн. ббпке ж. „бобица,

зрно”.

бóра ж. „бор“, в. и ббре.

бордеј м. „земуница”; вар. бор

ћ’éј.

бордо прид. „бордо“.

борђ'éј в. бордеј.

бóре м. „бор”, в. и ббра.

борит гл. „борити се”.
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боркан м. „тегла”; Држи у

боркан.

бópмашина мн. ббрмашине ж.

„бор-машина”.

боровина ж. „боровина”.

борбс мн. борбсове м. „велики

чекић”.

бортулаг м. „сириште”; вар.

буртулаг.

борцбњ м. „велики камен”; Отка

се мучим да динем борцбњ овај.

борч м. „боршч”.

бос прил, „бос, босо”; Дете

иде бос. --

босиљак м. „босиљак”; Удри ја

из босиљкам.

боск м. „комина од шећерне

репе”.

бóска ж. „комина”.

Бóсна ж. Босна”.

бост гл. „бости”; Трње боду.

бостан м. „бостан”.

бот мн. бoтеве, ботбве м. „њуш

ка”, Бот у свиње.

бóта мн. ббте м, 1. буџа. 2. маљ;

Бóта за целење дрва.

бóцкат гл. „боцкати”.

бóчка мн. ббчке ж. 1. ципела.

2. ципела од сукна.

бр-бр. узв. (за дозивање и го

њење коза и оваца); син, бја

-бја.

брав м. „брава”; вар. брава.

брава в. брав.

бравно прид. „кафене боје”.

браw узв. „браво”.

брад мн. брадове, бродове м.

„јела“.

брада ж. „брада”; вар. брода.

брадат прид. „брадат”.

брадавица мн. брадавице ж.

„брадавица”.

брадва мн. брадве ж. „брадва”.

бразда ж. „бразда”; вар. брзз

дá; Орање на јену бразду.

браздит гл. „браздити”, Себраз

да на полак.

брана ж. „брана”.

брандуша ж. „брндуша”; вар.

бродуша, брдуша.

браник м. „пашњак за овце”.

бранит гл. „бранити”.

бранишат гл. „влачити”.

брање с. „брање”.

браон прид. „браон”; вар. браун.

брат гл. в. берат.

брат м. „брат”, Брат од крста.

Он је мој брат. Брат Мило

шоу, Он њему му је брат, Брат

ca.

братство с. „братство”.

браун в. браон.

браћа ж. „браћа”; Браћо слу

шајше ме.

брац мн. брацове м. 1. сноп

Тулузине. 2. рука, овде као

прил, „подруке”; вар. браца;

Брац од тулуза,Фатам у брацу.

брацара ж. „бразлетна”.

брацко м. дем. „браца”.

брашинорица ж. „поруб на га

ћама где се ставља гаћник”.

брашно с. „брашно”; Кукуру

sно брашно, У брашно се мета

вóда и керм.

брода в. брада; Брада маначка;

Велика брада.

брзздā в. бразда.

бројак в. барјак.

брајатница мн. бројатнице ж.

„бријач”; син. бријач”; вар.

бријатница и бријачница.

брзна ж. „брана од трња”.

брандуша в. брандуша.

брзшинар мн. брошинарé м.

„гатњак“.

брбљат гл. „брбљати”.

брадуљЗк м. „ухо на секири”. брв мн. брвове м. „брв”.
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брвна ж. „брвно”; вар. брвнб.

брвнб с. в. брвна.

брдило мн. брдила с. „брдило“.

брдо мн. брда с. „брдо на раз

боју”.

брдуша в. брандуша; Брдуша

јесења.

брег мн. брeгoвe м. „брег”;

Кој не толко бетар, та је бреј.

бреговит прид. „бреговит”.

брежуљак мн. брежуљкбве м.

„брежуљак”.

брез в. без: Иде кбно рој брез

матке.

брез прид. „са пегама на челу”;

син. лис; вар. брезбњ.

брезбњ, брезаја прид. в. брез.

брејáк в. барјак; Брејак бил

високб.

брéме с. „товар”.

брéнурен прид. „крецав“.

брeст мн. брестове м. „брест“;

Дрво од бреста.

брéшће н. 1. брестак. 2. грабо

вина; Млбiо брешће има код

н00c.

Бржаст м. „Берзаска“.

брз прид. „брз .

брзЗн прид. „брзи”.

брига ж. „брига”; Имам брију

за изису.

бригада мн. бригаде ж. „бри

гада”.

бригат гл. , бринути, пазити”; в.

и бригнут; Бритам за марву.

бригадир мн. бригадирове м.

„бригадир”.

бригнут в. бригат; Несам се

бријнул за њеia.

бријак в. барјак.

бријатница в. бројатница.

бријач” в. бројатница.

брзjачница в. бројатница.

брисат гл. „брисати”.

брита ж. „бритва”; вар. трита.

бритит гл. „бријати“; Ја се бри

тим у суббту; Нека се брити

свак дан.

бришање с. „брисање”.

бркач м. „овчар чије овце дају

најмање млека”.

брнауз мн. брнаузи м, 1. гун

дељ. 2. буба.

брнит гл. „зујати”; Муве брну.

брница мн. брнице ж. „реса”;

син, реса.

брнка ж. „црвени ветар”.

брњак м. „доња фрула на гај

дама”.

бродират гл. „вести”; син, не

Цат.

броеница мн. броенице ж. „бро

јаница”.

брöит гл. „бројати”.

број м. „број”.

бронз м. „бронза”.

брöнка ж. „бас”.

бронкаш м. „басиста”.

бротак мн. бротаци м. „кра

става жаба”.

брбффек м. „шраф који стеже

бургију”.

брош м. „брош”.

брука ж. „колац на пласту“.

брус м. „брус“.

броcéл” м. „назив неке птице”.

брчање с. „сплачине”.

брч"ит гл. „мешати”; Кој брчи

воду, Брчим кашу, Брчимо по

пепелу.

брчкат гл. „збрчкати”; Брчкам

чело.

брчна прид. „мутна”; Вода брч

н01.

бршљан м. „бршљан”.

буббњ мн. бубоњи м. „чир“;

Има млбiо бубоњи.

бубрег мн. бубрезим. „бубрег“.

бубулазит гл. „милети”; Иде

бубулазећа.
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бубушка в. бобушка; Бубушка

је буббњ минечек.

Бугар мн. Бугарим. „Бугарин“;

вар. Булгар.

Бугарска ж. „Бугарска”; вар.

Булгарија.

бугброк м. „назив неке рибе“.

буђа ж. „буђ''.

буђав, буђава прид. „буђав”;

Буђава пита.

буђелар м. „новчаник”.

бужбр мн. бужбpoвe м. „бо

жур”.

буздугáн м. „буздован”.

бузбвина в. бysöвина; Чинул

од бузбвине.

бysa мн. бyse »к. „усна”; У буse

фићкам.

бysáт прид. „уснат”.

бysовина ж. „зова”; вар. бу

З0ВИНа.

бук мн. буч”е м. „буква”; Дрво

од бука.

буквар мн. букварé, буквари

м. 1. буквар. 2. књига, син.

книга; Дај ми мене теј бук

вар.

Букурешће с. „Букурешт”.

Булгар в. Бугар.

Булгарија в. Бугарска.

Булгаројка ж. „Бугарка”.

бум-бум узв. „пуцњава топа“;

Вар. дум-дум.

бумб мн. бумбове м. „дугме”.

бунар мн. бунзрé м. „бунар”,

Бунар кбпан.

бунгур м. „бунгур“.

бунда мн. бунде ж. „бунде”.

буњило с. „очинци”.

бура ж. „буре”; вар. буре.

бурага мн. бураге ж. „бураг”.

бургија мн. бургије ж. „бур

гија”.

бурдуш мн. бурдушеве м. 1.

мех. 2, увлака на јастуку, Бур

душ за вино.

буре мн, бурета с. в. бура.

буренце с, дем. „буренце”.

бурија ж. „чобања”.

бурма ж. „бурма”.

буртáн м. „крвавица”.

буртулаг в. бортулаг.

бутина мн. бутине ж. „бутина”;

Друјем кравем им су повелике

бутине, Бутине јбрњене, Вар.

бутиња.

бутиња в. бутина.

бутбрка мн. буторке ж. 1. ко

рен кутњака. 2. плетара. 3.

шупљина; Познамо по зуби, ка

му се напалну зуби, нема бу

торку, таја је прошал седам

iодине.

бутувник м. „бунтовник“; Бу

тувник је теј што буни чо

8ека.

бутунар м. „кијавица“.

бутурбњ мн. бутуроњим, „стаб

ло и корен“.

буу узв. (крик буљине).

буф узв. „буф“.

бучетина мн. бучетине ж. „бу

ковина”.

буџ'āк м. „буџак“; Стои у je

дан буџак и малчи.

бушáњ мн. бушање м. „мали

планински коњ”; Минечки па

ка бушање да иду у бреј.

бушит гл. „бушити, бости“; У

недељу не се буши из иiлом.

буњица м. „буљина”. буштан мн. буштање м, „пањ“.
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вáбит гл. „тупити”; Вабим се

киру.

вавек прил. „навек”.

вагаш м. „поток“; вар. вагаш.

вагашић“ м. дем. „поточић”.

вáгнер мн. вагнери м. „колар”.

вагбн мн. вагбње м. „вагон”.

вадиљка ж. „натегача”; вар.

водиљка.

вāдит гл. „вадити”.

вај узв. „вај”; Твојега сина ка ја

уфату, вај де мајке његове.

вајкање с. „плакање”.

вáјкат гл. „плакати”.

вајлинг мн. вáјлинзим, „велики

округли суд“.

валзу м. „јасла”; вар, волзу,

взлów, велбw.

валóг мн. валбзи м. „остаци

ситне вуне после чешљања”.

ваља мн. вáље ж. „долина”.

ваљада прил. „ваљда”.

ваљат гл. „требати, потребова

ти”; Овијам децам им ваља за

јело.

вáма ж. в. ујум.

вунšц м. „венац”; вар. ванзиц.

вар м. „креч“.

варат гл. „варати”.

вápга ж. „оштрица на коси“.

варен прид. „варен”; вар. ва

péн.

варење с. „варење”.

варит гл. „варити”.

варош м. „варош”.

варбшан прид. „окречен”; вар.

варошан.

варбшат гл. „кречити”.

варбшан в. варбшан.

варбшање с. „кречење”.

варошки, варошка прид. „ва

рошки”. -

вáта ж. „вата”.

В

вата мн. ватáове м. „најстарији

чобанин, пословођа салаша“.

ватра ж. „ватра, температура”.

ватриште мн. ватришта в. ог

њиште.

ваш, ваша мн. вáши, вáше

зам. „ваш“.

вашар м. „вашар”; вар. вашар.
g“

вáшер в. вашар.

в5ваљка ж. „огрлица са дијаман

ТИМа”.

вагаш мн. вагаши в. вагаш.

водиљка в. вадиљка.

вајкат в. вајкат.

волзу в. валзу.

валбг в. валбг.

в5лна мн. в5лне ж. „вуна”.

волбw в. валзу.

ваљавица мн. ваљавице ж. „ва

љарица”.

венатбр в. ловац.

ван3ц в. ван3ц.

ворбоча мн. взрбóчеж, „жмур

Ке”

ворен в. варен.

варколаци м. мн. „вукодлак”.

вартељка мн. взртељке ж. „вр

телница”.

вартеж м. в. каланица 2.

в5рул. мн. в5рули м. „братић”;

Први варул, Други варул, Трећи

варул.

воршин м. „врх”, Варшин и

зику.

в5слат гл. „веслати”.

ваш мн. в5ши ж. „ваш”.

вáшкат гл. „требити се од ва

ши”

вошљив в. вошљиу.

вешљиу, вашљива прид, „ваш

љив”; вар. вошљив.

вéверица мн. веверице ж. „ве

верица”.
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вéгмајстер в. друмар.

ведрењак м. „ветровито место”.

вéдрит се гл. „ведрити се”.

ведро мн. ведра с „ведро“.

вéђа мн. вéђе ж. „веђа”.

вéжат гл. „везати”.

вежен прид. „везан“.

вежулија ж. „олуја“.

вез мн. вéзове м. „вез“.

везéт гл. „вести”; Она везе.

вéјат гл. „вејати, - о снегу“.

вéјен, вејена прид. „завејан”.

вéкла ж. „векна”.

векљан прид. „вешт”; син, вешт.

вéксла ж. „скретница”.

вéктераус в. кантонер.

велáјет м. „вилајет“.

Велигдон м. „Ускрс”; вар. Ве

лигден.

Велигден в. Велигдан.

велик, велика мн. велики, вели

ке прид. „велики”; вар, ве

лики.

Велика недеља ж. „Велика не

деља”.

велики в. велик.

Велики кôла в. Штапци.

Велики петЗк м. „Велики пе

так”.

Велики четвртЗк м. „Велики

четвртак”.

великоглавац м. „Непослушан

човек”.

велички, величка прид, „ве

лички”.

велбw в. валзу.

венка мн. венке „венка”, син.
ду

весуљка.

вентуза мн. вентузе ж. „чаши

ца”.

венчање мн. венч'āњетас, „вен

чање”.

венч'āт гл. „венчати”; вар, вен

чит.

вепар м. „вепар”; вар. вепор.

вéпор в. вепар.

вéра ж. „вера”.

веришка мн. веришке ж. „мин

ђуша”.

веришбра мн. веришбре ж.

„сестра од тетке, стрица, ујака”;

Прва веришбра, Друга веришбра.

верни м. мн. „верници”.

вероват гл. „веровати”; в. и

верујет.

верс м. „мелодија”.

верујење с. „веровање”.

верујет гл. „веровати”; Шта да

кажем маме да ме верује?

весел, весела мн. вéсели, веселе

прид. „весео”.

веселит гл. „веселити”.

весело прил. „весело”.

веселост ж. „веселост”.

весеље мн. весеља с. „весеље”.

весло мн. весла с. „весло”.

вест мн. вéсти ж. „вест”; вар.

веста.

веста ж. в. вест.

весуљка в. венка.

вéтар мн. ветровé м. „ветар”,

вар. ветар.

ветеринар в. тирац.

ветрењача мн. ветрењаче ж.

„ветрењача”.

ветровито прид., прил. „ветро

вито”.

већ прил., вез. „већ“.

већер в. вечер.

вечер мн. вечери ж. „вече”;

вар, вечер, већер.

вечер в. вечер.

вечера прил. „вечерас”.

веч”éра ж. „вечера”.

веч”éрат гл. „вечерати”; вар.

веч”éрат.

вечерица ж. „навече”.

вечерња мн. вечерње ж. „ве

венч'ит в. венчат. черње”.
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вечерњача ж. „вечерњача”.

ви зам, „ви”.

виг мн. вигове м. „виг, аба,

сукно”.

видело с. „видело”.

видет и видет гл. „видети”.

Видовдан м. „Видовдан”.

видра мн. видре ж. „Видра”.

виђ'āт гл. „сновати”; в. и виђу

BaT.

виђен прид. „цењен”.

виђуват в. виђат.

вижла ж. „столарско ренде“.

визитација ж. „регрутовање”.

викат гл. „викати”; в. и вик

нут.

викнут гл. „викнути”; в. и ви

Ка"T.

викс м. „викс“.

Виктор м. „име псу“.

вила мн. виле ж. „виле“.

виме мн. вимена с. „виме”.

винглајз мн. винглајзи м. „дуги

и шиљасти ексер”; вар. вин

ITЛО«

вино с. „вино“.

винова лоза в. лбза.

винбград мн. винбгради с. „ви

ноград”; вар. виноград.

вински, винска прид. „вински”.

винт м. „полуга”.

вињага мн. вињаге в. дивја

лöза.

Вињбјаж. „име јуници рођеној у

петак”.

виоápa ж. „виолина”; вар. виб

ра.

вибра в. виоápa.

Виран м. „име телету рођеном у

петак”.

виришка мн. виришке ж. „мин

ђуша”. -

висина ж. „висина”.

висит гл. „висити”.

висок и висок мн. високи прид.

„висок“.

високо прил. „високо”.

витка ж. „мотка”.

витаз в. вићаз.

витјажија ж. „храброст”.

витјаз мн. витјази в. вићаз.

вић”áз м. „витез”; вар. витаз,

витјаз.

вицика ж. „сита”.

више прил. „више”; Не седим

ни ја више дама.

вишмина ж. „већина”; Вишми

нам децам им је драго да иiру.

вишња мн. вишње ж. „вишња”.

Вла мн. Власи м. в. Ромун.

влаг м. „влага”; вар. влага.

влага ж, в, влаг.

владање с. „обарање”.

владат гл. „обарати неког”.

владар в. кондукатбр.

влажан, влажна в. улажан.

Влајна мн. Влајне ж. „Румун

ка”; вар. Влахиња.

влас мн. власи, власове м. „Влас

(вуне)”.

влат мн. влатове м. „влат ку

куруза”.

влатит гл. „влатати”.

Влахиња в. Влајна.

влачит гл. „гребенати”.

Влашка ж. „Румунија”.

влашки прид., прил. „румун

ски”.

водâ и вода ж. „вода”.

водЗн прид. „воден“.

водоница ж. „воденица”; вар.

воденица.

воденица в. воденица.

воденица ж. „сочна трешња”.

воденичар мн. воденичарé м.

„воденичар“.

водењача мн. водењаче ж.

„водењак, врста неотровне З

мије”.

водење с. „вођење”.
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вóдит гл. 1. в. jäват. 2. „водити”,

Љик води краву; Га водила за

нос.

водит се гл. „понашати се”; Bö

ди се честито из слуге.

водно и водно прид., прил. „вод

Но”,

вöђа м. „вођа”.

вóжбина мн. вожбине ж. „ко

мина”; вар. вожмина.

вóжење с. „вожење”.

вóжмина мн. вожмине в. вбж

бина.

вóзат се гл. „возати се”.

вóзит гл. „возити”.

вóјница мн. војнице ж. „руда

за други пар волова”.

војордање с. „војорданије (црк

вена песма)”.

војска ж. „Војска”.

вол мн. волбве м. „во”.

волáн м. „волан“.

волЗк м. дем, „волић”.

вóлбура ж. „пузавица (биљка)“.

волéт гл, „волети”; вар. во

љéт.

вбља ж. „воља”.

вољет в. волет.

вољиу прид. „вољан”.

вóсак мн. вбскове м. „восак“;

вар, вбсок.

Воскресеније с. „Васкрсеније”.

воскресет гл. „васкрснути”.

вóтка ж. „вотка”.

вöћа мн. вćће ж. „воћка”.

воћар мн. воћарé м. „воћњак“;

вар. воћерај.

вöће с. „воће”.

воћерај в. воћар.

воштена прид. „воштана”.

вóштина мн. воштине ж. „та

лог који остаје после топљења

воска”.

вр м. „врх”; вар. вршин, вр

вра мн. вравове м. „гумно”.

врабац мн. врапци м. „врабац“;

вар. врабац, зрапац.

врабац в. врабац.

враг мн. врагове м. „враг”.

вражат гл. „врачати, бајати”.

вражење с. „врачање, бајање”.

вражи, вража прид. „вражји,

ђаволски, pђав”; вар, врзжи,

врзшки.

вражилница ж. „врачалица”;

вар. вражилица; син. вра

житора.

врамéнак мн. враменци м.

„мрав”; вар. врамéнак.

врамењило мн. врамењила с.

„мравињак”; вар, врзмењило.

врана мн. вране ж. „врана”.

врањ мн. врањове м. „врањ“.

врања ћ“áпа ж. „вранин лук”.

врапац в. врабац.

врата ж. „врата”; вар. врата.

врат3нца м. дем. „вратница”.

вратило мн. вратила с. „врати

ло”; вар. вратило.

враћат гл. „враћати”; в. и вр

нут.

врачилица ж. „врачара”.

вражи в. вражи.

вражилица мн. вражилице в.

вражилница.

врзжитбр м. „врачар“.

вражитбра в. вражилница.

врзмењило в. врамењило.

врата в. врата.

вратен мн. вретена м. „врете

но”; вар. вретен, вретено.

вратило в. вратило.

врашки в. врашки.

врба мн. врбе ж. „врбе”.

врба жилава ж, „жалосна врба“.

врбак мн. врбаци м. „врбак”.

врбица ж. „врбица“.

врвит гл. „врвети”; Врвиш ну

шина. Лице.
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вргљат гл. „клатити се”; Астал

се врiља.

врдат гл. „врдати”.

врéвит гл. „говорити”; вар, вре

wит.

вревљив прид. „говорљив”.

вревљивац м. „брбљивко”.

врéwит в. врéвит.

вредан, вредна прид, „вредан”;

вар. вредан.

вредон в. врéдан.

вредничија ж. в. вредноћа.

вредноћа ж. „вредноћа”; син.

вредничија.

вреж мн. врéже ж. „врежа“.

време мн. времена с. „време“.

вретен мн. вретена в. вратен.

вретенб с. в. вратен.

врколат, врколата прид, „ок

pугао”.

га-га узв. „гакање гусака“.

гáбар мн. габровé м. „граб“;

вар. гáбор.

гáбор в. габар.

гавалерија ж. „коњица”, син.

коњаница.

гад м. „гад”.

гађат гл. „гађати”; Гађам доб

рé.

газда м, 1. газда. 2. домаћин;

Газда кућ”њи.

газдоват гл. „газдовати“; Ја

газдујем дома.

гáзит гл. 1. газити. 2. газити ко

кошке. 3. мркати козе, Ја ја

зим трагу из нбiе, Петал id3и

кокошку, Кокбшка се гази, Козе

се јазу.

гáјка ж. „петља“.

гáјкат се гл. „гроктати”; Ce

гајка свиња.

врнут и врнут гл. в. враћат.

врпца мн. врпце в. ужица.

врста ж. 1. врста. 2. старост;

Један човек у врсту из мене.

вртељка мн. вртељке ж. „окре

таљка на мотовилу”.

вртит гл. 1. в. сукат. 2. вртети;

Вртим из главом, Се врти поре

н. с.с.

вртљиг мн. вртљиsим. „вртлог”

упор. човршија.

Вртоломéј м. „Вартоломеј“.

врша мн. врше ж. „врша”.

вршЗк м. „теме”.

вршено прил. „овршено”.

вршет гл. „врћи”.

вршин м. в. вр.

вршина мн. вршине ж. в. вр.

вywóљка ж. „чигра”.

вукла мн. вукле ж. „коврџа”.

гáкат гл. „гакати”.

галија мн. галије ж. „галија”.

Галиција ж. „Галиција”.

галушка мн. галушке ж. „ва

љушка”, Галушка из сириње.

ганг м. „ходник”; син. кинда.

гара ж. „железничка станица”.

гарнитура ж. „гарнитура”.

гарбфа ж. „каранфил”.

гáсит гл. „гасити”; Прбсет се

гаси.

гаткат гл. „кокодакати”.

гáћ?е ж. „гаће”; вар. каће.

гаун м. „бумбар”; вар. гаргаун,

гргаун, гргоун.

гšлка ж. „шарлах”.

гомжат гл. „гмизати”.

гонд мн. гЗндове м. „мисао,

брига, намера”; Ми сами си

чинимо пандове, Јел мислиш ча

имаш за анд да ме викаш.; Имаш

јандове.
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гондак м. „буба”.

гаргаун в. гаун.

гарнáц М. „лонац”; вар, грнšц.

гšцкат гл. „голицати”.

ге прил. „где”; Иди је те воду

бч°и, Место је се сеје жито,

Ге идеш, Макар је.

гевикт мн. гевиктове м. „тег“.

генорал м. в. ћенерал.

генерал в. Ђенерал.

гéно пред. „код”; Идем јено

мама; Гено сфат.

гергеф мн. гергефи, гергефо

ве м. „ђерђеф”.

гергина ж. „георгина”.

Герман м. „црквени празник 12.

маја”.

Германија ж. „Немачка”, син.

Немšчка.

гижа мн. гиже ж. 1, љуска

јајета или ораха. 2. пужевља

кућа; Од тиже од ореси ка се

требу, Јајце без диже.

гие в. ћ”5е.

гије в. ј"5е.

гилбци м. „гаћице”.

гитара ж. „Гитара“.

гић”ит гл. „погађати”.

гић”итбр м. „врачар”.

гић”итбра ж. „врачара”.

гич“éње с. „погађање”.

глава мн. главеж. „глава”; вар.

глзвá; Ми гледа у глау.

главина мн. главине ж. 1, гла

вина. 2. главурда; вар. гла

вина.

главинат прид. „глават”; вар.

главинбс.

главинбс в. главинат.

главица мн. главице ж. „гла

вица купуса”; Главица од зеља.

глава в. глава.

главина в. главина.

гладина в. гладина.

глеблишат гл. „грабуљати”; вар.

греблишат.

гледат гл. 1. гледати. 2. тражи

ти. 3. огледати се, Гледа криво,

Он гледа како се бију врапци,

Се гледам, Сам га гледал по иже

свуде, и несам га нашал.

глетб в. длетб.

глива мн. гливе ж. „гљива”;

Гливе добре за јело, Гливе про

летње, Гливе рђаве за јело,

Гливе шарене, чрне и беле.

глистâ мн. глисте ж. „глиста”.

глицшбр м. „дивље жито”, син.

зáјачко жито, жито дивјб.

глöба ж. „глоба”.

глогиња мн. глогиње ж. „глог”.

глóђет гл. „глодати”; Миш глб

ђе и акове; Ам глбђе.

глув, глува прид. „глув“

глувет гл. „глувети”. Почел да

глуви.

гљóмба ж. „кламфа”.

гњездо с. „гнездо”; вар. гњезб.

гњезб в. гњездб.

гњида мн. гњиде ж. „гњида”.

говеде ж. мн. „говеда”.

говеђе прид. „говеђе”; вар. го

вéђо.

говеђо в. говеђе; Говеђо месо.

говéч?е с. „говече”; Месо од

говече, Раним говече.

говиин прид. „младин”; Говиин

сандук.

гöвија мн. говије ж. „млада”.

гогошар м. „бабура“; Се ода

беру готошарове паприке које несу

убијене.

год речца „год., годе“; кблко

iод, кат год, вар. годе.

гóде в. год: Колко јбде.

година и година мн. године ж.;

Нбва јбдина; Гбдина слаба.

годишњак м. „годишњак, једно

годишње козле”.

гладница м. „гладница”. годишњи прид. „годишњи”.
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гöит гл. „гојити”; вар. гојит, в.

огоит; Ја јбим свиње; Ја се

ióим, Нека се јби.

гóјит в. гоит.

гол прид. „го”.

голéц м. „голет”; вар. гољец,

голбглау прид. „гологлав”.

голoгуша ж. „голoгуша кокош

ка”.

голомpáзица ж. „голомразица”.

гöлоно жито с. „врста жита са

класом без иглица”.

голопар м. „калопер“.

гблуб мн. голуби м. „голуб”;

вар. голуп.

голубица мн. голубице ж. „го

лубица“.

гóлуп в. голуб.

гољéц в. голец.

гољиш5к м. „врста цвећа“.

гомбља ж. „млад сир”; Гомбља

слатка, Гомбља се цеди и иде

сироватка, Сирње од гомбље.

гöнит гл. „гонити”.

гбрзк прид. „горак“.

гориковача ж. „дивља јабука“.

горит гл. „горети”; в. и изгорит,

Ми гори у корам, Дрво су“о

гори добре; Лампа гори, Гори

пећ“.

гóрко прид., прил, „горко”.

горњак мн. горњаци м, 1. го

pњи воденични камен. 2. запа

дни ветар.

гóрњана флура мн. горњоне

флуре ж. „бут”.

гóрњи прид. „горњи”; Гбрњи

сноп.

гöрњик в. чувар.

горњица мн. горњице ж. „део

разбоја о који се прикачују

нити”.

горун мн. горуње м. „храст”;

вар. гурун.

горунетина ж. „храстовача”;

вар. гурнетина.

горчица мн. горчице ж. „треш

ња горчица”.

господин м. „господин”.

гóспођа мн. госпође ж. „гос

пођа”.

Госпођина ж. „Велика госпо

јина”.

гост мн. гост?е, гошћем. „гост”.

гостиран прид. „чашћен”.

готбу прид. „готов”.

грр-грр узв. „певање цврчка”.

гра м. „грашак”.

грабит гл. „грабити, журити”;

Сам грабил, сам посејал кукуруS

прерано, Ја се грабим дома.

грабљиу прид. „хитан”.

град мн. градове м. 1. град, 2.

Термометар, син. за 1. камен;

Бије град.

градина ж. „градина”; вар. гра

дина.

грађа ж. „грађа”.

грађ'éње с. „грађење”.

граждар м. „коњушар”.

гразит гл. „повређивати”.

грај м. „говор”.

грам м. „грам”.

грамада мн. грамаде ж. „го

мила”; вар. грамада; Грамада

из нбвци.

грантор мн. грангори м. „ву

га”; вар. грангур.

грангур в. грангор.

грантуруват гл. „гукати”.

граница мн. границе ж. „гра

ница”; Границе државне.

грабћат гл. „гроктати”; вар.

гробћат.

грапа ж. „грабуља”; Грапа др

вена; Зуби од трапе.

грапишат гл. „грабуљати”; вар.

гропишат; Нека трапише.

грапишење с. „грабуљање”.

градина в. градина.

градинар м. „баштован”.

градинарство с. „баштованство”
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грамада мн. громаде в. гра

мада; Грамада од дрва.

гранада ж. „граната”.

гропишат в. грапишат.

грбау прид. „грбав”; вар. грбов,

грбуљау; син кукујат, коко

шáт; Коњи грбави су убијен:

на груди од ама.

грбина мн. грбине ж. „леђа”;

Га нбсам на грбину, Ме боли

jрбина,Фериз на грбину, Грбина

у јљбмбу.

грбњача ж. в. фериз на гр

бину.

грбов в. грбау.

грбовит гл. „грбавити”.

грбуљау, грбуљава в. грбау.

гргаљáшка мн. гргаљáшке ж.

1. буба. 2. балегарка; вар.у м

гргаљбшка.

гргаљбшка в. гpгаљáшка, Гр

faљбшке у балету.

гргарица ж. „жижак“.

гргаће ж, „кркаче”; Носим у

ipidiће или заплау.
-- н

гргаун мн. гргауне в. гаун.

гргљáн м. „гркљан”; вар. грк

љан.

гргоун в. гаун.

грдит гл. „гроктати”.

гребат гл. „грепсти”; Мачка

пребе.
р г

грéбенок мн. гребенци м. „гре

бен”.

греблишат в. глеблишат.

греблó мн. гребла с. „гребло”;

Гребло велико; Гребло на косу.

греда ж. „греда”; Се мета на

преде, на камење или на плбче,

Се мета на преде, озгора.

гредељ м. „гредељ”; вар. грин

дéљ.

гредица ж. „греда планине“.

греј м. „грех”; Је греј ча неће

грéјат гл. „грејати”; Се грејем

на трбсет.

Грекбјка ж. „Гркиња”: син. Гр

киња.

грешан, грешна прид. „гре

шан”.

греширано прил, „погрешно”;

Попева греширано,

Грива ж. „име кучки са белим

носем и вратом; в. и Гривча.

гривница ж. „гривна на коси

или на секири”.

гривота ж. „грехота“.

Гривча в. Грива.

гризат гл. 1, убадати. 2. уједати,

гристи”; Мегризу коправе, Чела

ipизе, Курјак призе, Псе призе,

Гризе на изик; в. и угризат.

гризбтак мн. гризбци м. „гри

зотина од јабуке”; син. ис

пóлзка.

гриндéљ в. гредељ.

грипа ж. „грип”.

гриф м. „ручица сабље“.

грифла мн. грифлеж. „писаљка

за таблицу”.

Грк м. „Грк”.

гркалбд м. „јабучица”; вар.

гркалот, грколод.

гркалот в. гpкалбд.

Гркиња в. Грекбјка.

гркљан в. гpгљáн.

грколбд мн. грколбдове в. гр

калбд.

грлић“ м, „покретна кутија млина

која се налази између коша и

точка”.

грлица ж. „грлица”.

грмит гл. „грмети”, Ка грми,

пđсе јако иде киша.

грмњáва ж. „грмљавина”.

грнšц мн. грнци в. гарнšц; Из

ipицам; Грнац од земље, Дам

jрнáц Ане.

да ми седи, Греј за смрт. грнчар мн. грнчаре в. гpчар.
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гроб мн. грббове м. „гроб“;

Вар. Гроп.

гробијан прид. „груб”.

грóбиште мн. грóбишта с. „гро

бље”; Грббиште говеђ”б.

грбват м. „шљунак”.

грбжђе с. 1. грожђе. 2. вино

град, Нездрали грбомсђе, Стар

грбомсђе.

грозд м. „Грозд“.

гробт м. „грохот”.

гроотило с. „хрпа камења”.

гробћат в. грабћат.

гроп в. гроб.

гропан мн. гропање м. „јама”;

Мžсто за пропање.

груват гл. „грувати”; Грува по

бреју.

груг м. „лопар за качамак”.

груда мн. груде ж. „грудва”;

Груда од соли.

грудáт прид, „грудат”.

груди м. „груди”; Груди на

кошуљу.

грудњак м. „грудњак”.

грумбукс фирер м. „инжењер

топограф“.

грумбуф мн.

„грунтовница”.

грумбуфи м.

грунт м. „имање”, син. имање.

грчар мн. грч“apé м. „грнчар”,

вар. грнчар.

грчит гл. „грчити”; Грчи из

рамена.

Грчка ж. „Грчка”.

гу-гу узв. „гукање голуба”.

губаћ“ м. „памук“; Губаћ“ за

- ткање, Губаћ“ за ћипке.

губит гл. „губити“; в. згубит,

Губим време.

гуд-гуд узв. (којим се вабе прас

ци); вар. гут-гут.

гудит гл. „тутњати”, Топ гуди,

Гуди прбсет у фуруну.

гужаљ м. „клин о који се при

качује весло за чамац”; вар.

гужба.

гужба в, гужаљ.

гуикат гл. „цичати”.

гуја мн. гује ж. „гуштер“; Гуја

шарена, Гуја сурана, Гуја зе

Лf{2}{(1.

гуљер мн. гуљери м. „огрлица”.

гума ж. „гума”.

гур-гур узв. „крик ћурана”.

гурнéтина в. горунетина.

гурун в. горун.

гус узв. (за гоњење гусака).

гусак мн. гусоци м. „гусан”;

Вар, гус3к.

гус5к в. гусак.

гуселница мн. гуселиице ж.

„гусеница”, син, омида.

гуси-гуси узв. (за вабљење гу

сака).

гуска мн. гуске „гуска”; Дај

гуска да је, Гуска дивја.

густ м. „укус”.

гут-гут в. гуд-гуд.

гутунар м. „кијавица”.

гуца-гуца узв. (за вабљење сви

ња).

гуша мн. гуше ж. 1, гуша. 2.

врат.

гушат прид. „гушав”.

гушит гл. „гушити”.

гушћер м. „слепи гуштер беле

боје”.

гушћић и м. „гушчад“.
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да вез, и речца „да”; вар. да,

Тила да идеш ; Ниједан од вас да

не иде из мене; Да се чисти и

јако да с опере. Да, цигурно ће

дође; Да си ми осиу и здрау.

дабоме прил, „дабогме”. ----

давéње с. „дављење”; Да буде

млбiо вбде, давење.

дакако прил., вез. „дакако”.

дáко вез. „ако”.

дал вез. „да ли”; Дал знате је

је та? син. јел.

далеч“ прил. „далеко”; вар. да

лéч’e; Тблко је далеч“ за три

пите, за три штације; Пбинал

далеч“.

далече в. далеч“.

даље прил. „у будуће”: За даље

ћеш знат; На даље ћеш знат;

По на даље.

дамф м. „пара”;

дамф.

дан прид. »дан, дат”.

данаска прил. „данас”; вар. да

нóска, дан3ске, донеска, де

неска.

данац м. „коло”.

дан.3ска в. данаска.

дан3ске в. данаска.

Данемарк м. „Данска“.

дангубит гл. „дангубити”.

дáншиф мн. даншифим. „брод”.

Даншифи иду по Дуне, а не по

небо; Идем на даншиф, Улезе у

даншиф.

дар мн. дарове м. „дар“, Ни дал

дарове.

дарак м. „тарак”; вар. деpáк.

даруват гл. „даровати”.

дат гл. „дати“; Ја да дам; Не ви

да у коња ча је бблан, Дај ми

мене, Сам дал јеној девке сира

Машина на

Д

да в. да, Да да он, Нема да да.

дават гл. „давати“; Ја сам давал

дбста.

делбина ж. „дубина”.

долбóк, долбóка прид. „дубок“;

вар. длбок, Вода далбока.

долбоко прил. „дубоко”.

долг мн. долговé м. „дуг”; вар.

ДЛГ.

далг, дЗлга прид. „дуг”;

длг; Има нбiе далје.

дЗлжан, дЗлжна прид., прил.

„дужан”; Сам ти далжан бук

вар.

должина ж. „дужина”; вар. ду

жина; у далжину путу.

дЗлжник м. „дужник”.

домп мн. д.3мпове м. „насип“;

Место исдампове.

дан мн. д5нове м. „дан“; Марко»Д 5

је дбигл на дан, Дан и ноћ“,

Дан у дан.

дан3ска в. данаска; Данаска сам- 5

ју видел, За њу има да вревим

данаска.

дон3шњи прид. „данашњи”.

донеска в. данаска.

дЗра ж.

дрва“.

дорак в. дарак.

дарач“ират гл. „гребенати”.

даска мн. даске ж. „даска“.

дашчица ж. „дашчица“.

дбијат гл. „добијати овце“.

два, две бр. „два“; Су били два

човека и две жене.

двадесет бр. „двадесет” вар

двáес, дваест, двајст, Дваде

сет човека.

двадесети бр. „двадесети”; вар.

дваести.

Вар.

„жљеб за спуштање

киње; Дам коња Томе. двáес в. двадесет, Дваес други.
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дваест в. двадéсет; Двdecü и üеü;

Двdecü и један; Двdecü човека.

дваести в двадесети.

двајст в. двадесет; Двајcü и ч'е-

üири саüа или дан и ноћ“.

дванаест бр. „дванаест”.

два пута бр. „двапут”.

двизак мн. двизацим. „двизак”.

двизäрка ж. „двизе (јарица од

две године).”

двизица мн. двизице ж. „двизе

(јагњица од две године).”

двби бр. „двоје”; вар. двôја, дв6

је; Двби враüа; Двбја врата;

Двбје враüа.

двоица бр. „двојица”.

двôја в двби.

двојацéвка ж. „двоцевка”.

двôје в. двби.

двôјка ж. „двојка (буре од 100

литри).”

двор мн. двброве м. „твор”.

деакбрд прил. „слажем се”.

дебéл прид. „дебеo”; син, ого

јéн.

дебéло прил. „дебело”.

дебелокљунац м. „дебелокљу

нац (врста птице)”.

деведесет бр. „деведесет”; Деве

десеü и један; Деведесеп и два.

дéвер мн. дéвере м. „девер”.

деверика ж. „деверика”.

деверица ж. „деверица”.

дéвет бр. „девет”.

деветäк м. „буре од 450 литри”.

девéти бр. „девети”; Девéüи üал.

деветнаест бр. „деветнаест”.

дéвка в дéука; Девка за одадбу;

Девка сüdра; Девка је девка дбка

се одаје.

дéвкина прид. „девојчина”.

дéwка в. дéука.

дéда мн. дéде м. „дед”.

дéда дéдин м. „прадед”.

дéде узв.

дедицина ж. „лек”.

дéдовина ж. „дедовина”.

дек м. „декаграм”; вар. дéко

грам.

дéкограм в. дек.

деколтир м. „деколте”.

деколтиран, деколтирана прид.

„деколтиран”.

декорират гл. „одликовати”; Је

бил декориран у раü üроüüва

Турцим.

дéкунг мн. дéкунsи м. „ров”;

син. редут.

декционал м. „продавач”.

декционала ж. „продавачица”.

дел м. „део”, син тал; Сам узел

üdüи дел, само пеüи üал.

дéлат гл. „дељати”; вар. дéљат;

Дéлам из üоüорам.

дéлба ж. „деоба”; вар. делüдба;

син. делèње.

делéње в. дéлба.

делüдба в. дčлба.

дéлит гл. „делити”; в. и подé

ЛИТ,

дéљат в. дéлат.

денесèт в. донести.

денèска в. данаска.

дéнија ж. „бденије”.

депутат мн. депутати м. „депу

ТаT”.

депутата ж. „депутаткиња”.

дерäт гл. 1. драти. 2. драти се;

Дерем јено јdiње; Ја дерем кбре

у шуму; Шüо се дереш? Се де

рали.

десäг м. „бисаге”; вар. дисäг.

дéсет бр. „десет”; Ми десеü; Де

сеü лüüре; Десеü дека.

десетак м. „десетачка (буре од

500 литара)”.

десéти, члановано: десèтијен,

десéтана бр. „десети”.

деспензар м. „диспензер”.

десфајмовäт гл. „оговарати”.
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дете мн. деца с. „дете”, Дете

од цицке, Дете од дванаест јб

дине, а посе дец“ко: Узел је но

дете за душу.

детелина ж. „детелина”; Били у

детелину ники коњи, не знам чии,

дететов прид. „дететов”; вар.

детету.

детету в. дететов.

детинство с. „детињство“; Те

познам јоште од детинство.

детињски прид., прил. „детињ

ски”.

дéтлић” мн. детлић”и м. „дет

Лић”.

дéука ж. „девојка”; вар, девка,

Деwка.

деца ж. „деца”, Деца ће попеват.

децембер м. „децембар”.

дéчко с. „дечко”.

деч“муpија м. „момчић”.

ди прил. „где”.

диамант м. „дијамант“.

дивјалбзаж. „дивља лоза”, син.

вињага.

дивјачина ж. „дивљач”.

дивји, дивја прид. „дивљи”; вар.

дивљи.

дивља гуска ж. „дивља гуска”.

дивља репа ж. „дивља репа“.

дивљá péцка ж. „дивља патка”.

дивља свињаж. „дивља свиња“.

дивљи, дивља в. дивји.

диг м. „брана”.

дигнут гл. „дигнути”; вар. ди

нут; в. и подигнут, подинут,

Да дигнем да се шушн.

дизало с. „дизало”.

диклица ж. „назив неке народне

игре”.

дим мн. димове м. „дим”.

димарница ж. „димњак“.

димау, димава прид. 1. сив. 2.

димљив.

димит гл. „димити”; Фуруна се

дима; Тор дима.

динам м. „динамо”.

динамитаж. „динамит“; Секота,

се пуца камен из динамитом.

динут в. дигнут; Ја се динем ра

но, Марко дине ижу.

динстуат гл, „динстовати”.

диња ж. „диња”.

диспарат гл.„нестати”; син. не

стáт; Он је диспарал, нестал.

дјуза ж. „део мотора”.

длака ж. „длака”; Длака од бла

Žffći.

длан мн. дланове м. „длан”;

Држи у дланове, у шаке.

длбок в. далбČк.

ДЛГ 6. долг.

длетб с. „длето”; вар. глетб.

дмурЗц м. „лиска (врста птице)“.

дно с. 1. дно. 2. тур; Дно на гаће.

до пред. „до”; Седи близо до вас;

Од мене до њега је пут кратак;

До зимуска; Сам пошал на пут

до дана.

дóбор прид. „добар”; Има уши:

добре.

дóбор дан „добар дан”.

добит гл. „добити“; Смо добили

појену шаку.

добре прил. „добро”; вар. добро,

дowбрб; Сам се сећал јако до

бре колко време сам седел код

вас; Он не чује добре; Ради до

бре.

добро и добро в. добрé.

добрб радње „срећна радња“; Ја

кажем: Добрб радње, а ви: Фала

лепо.

добро вечер „добро вече“; Ја

кажем: Добрб вечер, а он: Бог

ти помотал.

добројто „добро јутро“; Ја ка

жем: Добрđјто, а он: Бог ти

димижана ж. „балон, бардак”.
помотал.
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добрбћа мн. добрбће ж. „доб

рота”.

дowбрó в. добрé.

додирнут гл. „додирнути”.

додолбј м. „додола”.

дођен„дошли” (трпни глаголски

придев од глагола доћ”).

доит гл. „дојити”; Ка жена да

млеко да се дете, она дби.

дóјка мн. дојке ж. „дојкиња“;

вар. дојкиња.

дóјкиња в. дбјка.

док прил, „док“; вар, дбка.

дóка в. док, Жена умрела дбка

рађа, Дока несмо заспали.

дóктор мн. дбкторим. „лекар”,

Рецепт од доктора.

долњак мн. долњаци м, „до

њак (у воденици)”.

дóлњи прид. „доњи“; Дćлњи

крај.

дóљница ж. „доњи део јарма“.

дом м. „кућа, дом”, син. ижа,

кућа.

дóма прил. „код куће”, Сам бил

дбма.

домувина ж. „покућанство”.

дон-дон узв. (шум звона).

дондеја прил. „донде”; До тамо,

дондеја.

донест гл. „донети”; Ја ћем до

нест; Да ви донесем што ни

донесел он, Сам си донесал нуме

за маја брата.

донешен, донешена прид. „до

Несен”.

доњом прил, „дању”.

добдит гл. в. доћ”; Добди вода ве

лit!К0.

допадат гл. „допадати се“; Овеј

коњ ми се допада, ми е драј.

дор м. „Чежња”.

до ручка прил. „пре подне”.

дос м. „северна страна брега“;

вар. досовина; Мžсто на дос.

досада ж. „досада”; вар. дбcзда.

досађат гл. „досађивати”; син.

мрзит, Човек кој те досађа;

Досађам се, мрзим се.

дбсода в. досада.

досовина в. дос.

дóста прил. „доста”; Има доста

жане које им су ошли мужеве

из селб; Има даста свет дана

ска у цркву.

дотерит гл. „дотерати”; Псе до

тери живину.

доћ” гл. „доћи”; в. и добдит, Ка

дбђеш код нас; Ми смо дČила;

Мане ми као сал ч“a ће доћ”.

дóцкан прил. „касно”; Кој дбђе

така дбцкан?

дошљак м. „дошљак”.

драг, дрзга, драга прид., прил.

„драг“, Јон из Аном су са драји.

драгија мн. драгије ж. „талог у

бурету”.

драго прил. „драго”; Нам ни је

драло винб; Јој било драјо из нас.

драго с „љубав“, син. драго

сте; Моје драго за њу је велико.

драгосте в. драго, Сам примил

јену писму за драгосте; Попевка

за дрđiосте.

драгулуват гл. „волети”.

дрвен, дрвена прид. „дрвен”.

дрво мн. дрва с. „дрво”; Дрво

за потребу.

дрвце с, дем, „дрвце“.

дрéктор м. „директор”.

дрéмат гл. „дремати”.

дрен мн. дрéње, дренци м.

„дрен”, син. дренетина, дре

нöвина.

дрена ж, „мотовило“.

дрéнок м. „дренак (лоза и гро

жђе)”.

дренетина в. дрен.

дренбвина в. дрен.

дрењар м. „дрењар“.

држава мн. државе в. цара; Сам

одил целу држају.
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државски прид. „државски”.

држаље с. „држаље“.

држат гл. »држати”; Нек држи

он; Држ си уста; Држ добре

да ти не утече, Држи ноге у

вбду; Жену ју држи на сувачну

страну; Не држи на пиће.

држšк м, 1. држак. 2. држаље

бича.

држење с. „држање”.

дрзаље с. „рухо”; Ова су дрза.be

мојој сестре.

дриг м. „(колски) трап”; вар.

дрик, Предњи дриј, Стражњи

дрит.

дрик в. дриг, Дрик стражењи.

дpискање с. „дизентерија”; син.

корcура.

дpискоци м. мн. „мокраћа”.

дpкћат гл. „дрхтати”; Дркћем

о зиме зими; Дркћем од што

чујем; Ми дркћу зуби о зиме.

дрнšц м. „мера за мед“.

дрнч'ит гл. „изазивати“; Ја дрн

чим деца да се бију; Дрнч'им

пce.

дрóбит гл. „дробити”; Дрббим

постајке; Дрббим сириње.

дрозд м. „дрозд“.

дрбља мн. дрбље ж. „дроља“;

Дрбља стара; Дрбље старене.

дрот м. „жица“.

дротар м. „решетке у пећи“.

дрп-дрп узв. (певање препелице);

Дрпоће.

дрпат гл. „чешати“; Се дрпам по

главе из нбкти, се требем.

друг м. „друг”; вар. другар, син.

opтак, Марко је мој друi.

другар мн. другари в. друг, Сам

бил из другара; Нема ја другара.

други, друга, друго прид. „дру

ги”; Други лудје иду на вашар.

други пут прил. „други пут”;

Друји пут ћем знат, Сам се

другојаче прил, „другојаче”.

друлé мн. друлета с. „вучић, ла

вић”; Друле од мечке.

друмар мн. друмаре м. „дру

мар”, син. вéгмајстер.

друство с. „друштво”.

дуáн м. „дуван”; вар. дуван; Ду

ан за лулу; Дуан за цигаре.

дуат гл. „дувати”; Се дуа из ара

л{0m.

Дубовци мн. „становници села

Дубова”.

дубpбвник м. „назив биљке ми

рисавог цвета црвенкасте боје”.

дуван мн. дување в. дуáн; Ду

ван ситан; Дуван за лулу.

дуванђија м. „дуванџија”, син.

пушађија.

дуват гл. „дувати”; Дувам у све

ћ?у,

дуга мн. дуге ж. 1. дуга. 2.

дуга.

дудбу м. „ма која биљка, осим

сена, која се коси и употребљава

као сточна храна”.

дужина 6. должина.

дужност ж. „дужност”.

дукат м. „дукат”.

дулчаца ж. „слатко”.

дум-дум в. бум-бум.

Думитровдан м. „Митровдан“;

вар. Думитровдан.

Дуне м. и с. „Дунав“.

дуња мн. дуње ж. „дуња“.

дуњ3ц мн. дуњци, дуњце м.

„врста дуње с малим плодо

вима”.

дупка мн. дупке ж. „рупа”; Душ

ка у зуп, Дупка у браду и у

образ, Дупка на нос, Дупка

је бил зуб, Дупка мечºкина.

дурка ж. „патика”.

дућан мн. дућање м. „дућан“.

оженил по друiи пут. дућанђија в. дућанџија.
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дућанџија м. „дућанџија”; вар.

дућанђија.

душа ж. „душа”; Си да душу за

њега.

душак мн. душакове, душаци

м. „душек”; вар. душок, ду

НIIСК. -

душман мн. душмање м. „не

пријатељ, душманин“; Попевал

у чудо душмањем.

Ђ?

ђа узв. (за гоњење јарића).

ђак в. Џак; Тку за стрбонсак и за

ђакове.

ђандар в. Џандар.

ђ'āпнут гл. „ђипити”; вар. ћипи

ти; син. скочити.

ђ”5е узв. (за гоњење коња); вар.

ђиe; гиe; г”ије, син, хо.

ђ’вéкавица в. цвекавица.

ђ’вéкау в. цвекау; Земља ђев

К(180.

ђелат в. Џелат.

ђендар в. цандар.

ђенерал м. „генерал”; вар.

генорал, генерал.

ђ?еп в. у?еп.

ђигéрице белене в. цигерице

белене.

B.

55

е уЗВ. „е

e-е узв. „е-e”.

евангелија ж, „јеванђеље”; вар.

јевангелија.

ево прил. „ево“.

егзамен м. „испит”; син. испит,

прифунг.

еј узв. „хеј”.

екскурсија ж. „излет”.

душманбе прид. „непријатељс

ки, душмански”.

душмањија ж. „душманлук“;

син, мрзење, мрзна.

душмањуват гл. „душманити”.

душник м. „отвор на пећи за

хлеб и на сандуку за пчеле”;

Се отвори душник, се чини кон

трбла да се види ако иму што

да једу.

ђигерице чЗрнене в. цигерице

чЗрнене.

ђие в. jaе.

ђингашан прид. „нежан, осет

љив”.

ђинђија мн. Ђинђије ж. „неп

ци”; вар. Ђинђија.

ђинђија в. Ђинђија.

ђипат в. јапнут, Ђила на чо

века; Из нбiе ђипам.

ђипнут в. јапнут.

ђ'он м. „ђон”, син. талпа.

Ђурђевдан м. „Ђурђевдан“;

вар. Ђурђевдан, Ђурђов

ДЗН.

ђутуре прил. „ђутуре”.

експлотâтор м. „експлоататор”.

éкстра прид. „екстра”.

éкстра соба ж. „соба за госте“.

ектар м. „хектар”.

еластик м. „еластика”, син, гума.

елен м. „јелен”.

елxá ж. „јова”.

Енглез м. „Енглез“.



éно прил. „ено”.

епископ м. „епископ”.

ергела ж. „ергела”; вар, хергé

ла; чува ерiéлу.

жаба мн. жабе ж, „жаба“.

жабљак мн. жабљаци м. „жа

бац”; вар. жабљак.

жал м. „жалост”.

жáлав, жалава прид, „одвра

тан, гадан”.

жалба мн. жалбе ж. „жалбе”.

жáлит гл. „жалити”.

жалосно прид., прил, „жалос

но”.

жалостан в. милбс.

жакета ж. „жакет”.

жаф мн. жáфуве ж. „пљачка”.

жáфоват гл. „пљачкати”.

жабљак в. жабљак.

жална 6. негpбјка.

жолт, жалта, жалтб мн жал

ти, жалте прид. „жут”.

жалтЗк мн. жалткбве м. „жу

манце”.

жзлтило с. „жутило”.

желтиња ж. „жутица”.

жзлтињáва цвет в. пожамак.

жалтињáу прид. „жућкаст”.

ж3лтица мн. ж3лтице ж. „жута

трешња”.

жалтб прил. „жуто”.

жалтö затворено прид. „тамно

жуто”.

жалч“ мн. жšлч ове м. „жуч”.

ж3мља мн. ж3мље Ж. »СВС
д” у

жањ”; вар. жзмља, жемља.

жемља в. жšмља.

жвала мн. жвале ж. »жвала”.

e- * - - –––––– = 4 –- - - - - -- А-rrr«»
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éто прил. „ето”; вар, јато; Ето

га Марко, Ето ју Марија, Ето

ја другар.

ех узв. „ех”.

ждребе мн. ждребета в. ждра

бе.

ждребит гл. „ждребити”.

ждребна прид. „ждребна”.

ждригат гл. „повраћати”.

ждрикâљка ж. „зрикавац”.

жéдан, жедна и жена прид.

„жедан”; вар. жедан.

жеђ' ж, „жеђ”.

жćжак, жешка, жешко прид.

„врео”; вар. жежак.

железнорија мн. железнзрије

ж. „гвожђара”.

железо мн. железа с. „гвожђе”.

желит гл. „желети”; Ви желим

лако ноћ“; Ја желим никому

млđiо срећу.

желна мн. желнé ж. „жуна“.

жељбáба ж. „корњача”.

жена и жена мн. жене и жене

ж. „жена, супруга”.

женит гл. „женити”.

жемља в. жзмља.

жéрделија мн. жерделије ж.

„шефтелија”.

жéрдеља мн. жéрдеље ж. „жута

шљива”.

жесток прид. „жесток“.

жешко прил. „врело”.

жив в. жиу.

жив5ц м. „жива”.

живет гл. „живети”.

живина мн. живине ж. „Живи

На”.
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жикино колос. „жикино коло”.

жила MEI. жиле ж, „жила”.

жилав, жилава, жилаво прид.

»жилав”; вар. зилов.

жир мн. жирове м. „жир”.

житка прид. „житка”.

житко прид., прил, „житко“.

жито с. „жито”.

жито дивјб с. „дивље жито”.

жиу, живá прид. „жив“; вар.

ЖИВ.

жиу бил „жив био” (одговор на

поздрав).

за пред „за, по, о”; вар. за ;

Узми ме за руку; За време жи

воту; Беру цвеће за чај, За

мене брем, за мене кбпам; Се

врнул за његове стваре, Сам вре

вил за њу.

за прил. „за, после”; Дан за дан

прође, Мати метљу за врата;

За кишу небо се очисти; Он је

манул за њега млбiо деца.

забавит гл. „забавити”; Имам

да забавим по селу; вар. заба

вит; в. и забављат.

забадава в. бађава; Забадава га

чекаш, ча немај дође.

забалуца мн. забалуце ж. „ве

рига”.

заб5уштина м. „глупак”.

забит гл. „ставити, сместити“; Ја

забијем кбла у шупу.

заблудит гл. „залутати”.

заборавит гл. „заборавити”; в.

и заборављат.

заборављат гл. „заборављати“.

заборављиу прид. „заборав
љив”

забранит гл. 1. одбити (теле, јаг

ње итд). 2. забранити; вар. за

бранит, в. и забрањиват.

жиу плот м. „жива ограда”.

жлеб м. „жлеб”.

жмурит гл. „жмурити”.

жњет гл. „ЖЊети”.

жњет, жњета, жњето прид.

„пожњевен”.

жњéтва ж, „жетва”.

жудец, мн. жудецове м. „жу

панија”.

жужéу м. „врста јарма за свиње”

жуморЗкмн. жумарци,жумар

ци м. „чварак”.

жупон м. „жипон”.

З

забрањиват гл. „забрањивати”;

Забрањујем.

забунит гл. „забунити”.

забуњет прид. „забуњен”.

завариват гл. „крпити”; Зава

рује.
завежат гл. „завезати”; в. и за

вижат.

завезник м. „савезник“.

завезбљак м. „пакло од десет

комада”.

завејбтина мн. завејбтине ж.

„смет”.

завéтрина ж. „заветрина”.

завиват в. завијат.

завижат гл. „завезивати”.

завијат гл. „завијати”; вар. за

виват; в. и завит.

завит гл. „завити”; в. и завијат.

завршит гл. „завршити”.

загашња ж. „загажња”.

заглáвит гл. „заглавити”.

заглау мн. заглавé м. „слепо

очница”.

загорено прид., прил. „загоре

ЛО”

заграђено прид., прил. „загра

ђено”.
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заграћат гл. „загртати рукав”;

Ја си запраћам рукав.

загризат гл. „загристи”.

загушит гл. „загушити”; вар.

закушат, загушит.

задавит гл. „задавити”; вар. за

давит; в. и задављат.

задављат гл. „задављивати”;

вар. задављат; в. и задавит.

заденут гл. „окачити”; вар. за

дéнут; син. закáчит.

задéнут, заденута прид. „ока

Чен”.

задббит гл. „задобити”.

задовољан прид. „задовољан”.

заду, мн. задуове м. „омора, за

пара, жега”; вар. заду, заду

шала.

задуват гл. „задувати”.

зáдуша ж. „даћа”.

задушала ж. в. заду; вар. заду

шала.

зазидат гл. „зазидати”.

заинат прил. „за инат”.

зáјац мн. зајци м. „Зец“; вар.

зајец, зајец.

заједно прил. „заједно”; вар. за

јено.

зајем м. „зајем”.

зајено в. заједно.

зајец в. зајац.

зáјкиња мн. зајкиње ж. „Зечи

ца”

зајтин м. „зејтин”; вар. зејтин.

закаљат гл. „опкаљати”.

закáчит гл. заденут.

заклат гл. „заклати”; вар. за

кóлит, закблит, закбљат.

зáклет гл. „заклети”; в. и за

клињат.

заклињат гл. „заклињати”.

заклопач” в. копâк.

закључит гл. „закључати”.

закблит гл. „заклати”.

закбљен прид. „заклан”. Лето

ска сам закбљал јајње.

закбпат гл. „закопати”.

закопување в. сарањење.

закбпчит гл. „закопчати”; За

копчи се на цблу.

зáкош м. „баџа”.

закрпит гл. „закрпити”.

закрч"брен прид. „прћаста но

Са”.

закушат в. загушит.

залепен прид. „залепљен”.

зелепит гл. „залепити”.

залест мн. залестoвe м. „буни

Ка”.

залетâ прил., вез. „зато”; вар.

зата, зарета.

залбг мн. залбгове м. „залог”.

залуф м. „зулуф“.

заменина МН. заменинеЖ. „нес

вестица”; вар. замењање; за

мињача, занешење.

заменит гл. „онесвестити”; в. и

занесет.

замењање с. в. заменина.

замињача в. заменина.

замислит гл. „замислити”.

зáмич“ м. „место у шуми где је

често хладовина”.

занатм. „занат”; вар. занат; син.

месерија.

занатлија м. „занатлија”; вар.

зонатлија, син. мајстор.

занесет в. заменит.

занешен прид. „онесвешћен”.

занешење с. в. заменина.

занимација ж. „занимање”.

забд м. „залазак“.

забдит гл. 1. залазити 2. затре

сти; Салнце забди; Дрво забдил

из кранте.

забштрен прид. „надугачак”.

запалење с. „запаљење”.

запéват гл. „запевати”.

запејат гл. „одјекнути”, в. пеит.

закбљат гл. в. заклат. запенит гл. „запенити”.
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запеч”éн, запечена прид. „осу

шен”.

заповедат гл. „заповедати”.

заповест ж. „заповест”.

запопéват гл. в. пеит.

запошћање с. „запошћење, за

пост, почетак поста”.

запржен прид. „запржен”.

зáпрт прид. „Затворен, консти

пиран”.

запртбк м. „јаје без заметка”.

запушáлник м. „запушач”.

запушит гл. „запушити”.

зар прил, „зар”; Зар ви мислите

да станете одеја.

зарађиват гл. „зарађивати”; За

рађујем.

заретâ в. залетâ.

зарб5ац мн. зарбпци м. „зароб

љеник”.

зарбвит гл. „затрпати”.

заслуживат гл. „заслуживати”;

Заслужујем.

заспан3ц м. „дремало”.

заспат гл. „заспати”; вар. зас

спат. -

затá в. залетâ.

затвор м. „затвор”; вар, зат

вóp.

затворит гл. „затворити”.

затеч”кат гл. „парити се” (опсy);

вар. затечекат.

зáтка, мн. затке ж. „потка”.

заткат гл. „изаткати”.

заћ” гл. „заћи”; Зађе сâлнце; в.

и забдит.

зáучера прил. „прекјуче”; вар.

зáвчера.

зафāлит гл. „захвалити”; в. и

зафаљиват.

зафáлна прид. „Захвална”.

зафаљиват гл. „захваљивати”;

Зафаљују сваки пут; в. и за

фалит.

зафрунцат гл. „пребацивати”.

зашит гл. „зашити”.

зашто прил. „зашто“.

за в. за; Облечен за оксал.

забала мн. забале ж. „жвала”.

забавит в. забавит.

забављат гл. „забављати”; в. и

забавит.

забранит в. забранит.

завој мн. завóјове м. „шума крај

реке”.

загушит в. загушит.

зздāвит в. задавит.

задављат в. задављат.

задар м. „Зидар“; вар. зидар.

заденут в. заденут.

зоду в. заду.

задушала в. задушала.

зšјечко житбв. зајечко житб.

зоколит в. закблит.

Зал прид. „зао”.

35лва ж. „Заова”.

зонат в. занат.

зонатлија в. занатлија.

заспат в. заспат.

затвор в. затвор.

затеч”кат в. затеч”кат.

зборчкотина ж. „бора на лицу”;

вар. збрчкотина.

због пред „због”; вар. избог.

зббгшто в. пошто.

збор м. „збор”.

зббрит гл. „зборити, разгова

рати”.

збрчкан прид. „збрчкан”.

збрчкбтина мн. збрчкотине в.

зборч"котина.

збурдâт прид. „несташан”.

зварница ж. „урда”.

звездā мн. звезде в. sвезда.

зверка ж. „звер”.

звр узв. „звр”.

згорчитприд. „шкрт”; вар. згр

ч’éн.

згбрен, згорена, згорено прид.

„изгорео”.

згбрет гл. „изгорети”.
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згорнина изгорнина ж. „опеко

тина”.

згрцат гл. „прегазити“; Мало не

ја згрцали кбла.

згрчен в. згорчит.

згрчит гл. „згрчити”.

згубен, згубена мн. згубени,

згубене прид. „изгубљен”.

згубење с. „губљење”.

згубит гл. „изгубити“; в. и гу

бит.

згура ж. „згура”.

згурав мн. згурави прид. „бра

шњав”.

здрав в. здрау.

здраве с. „здравље”; вар. здра

вје, здравље.

здравjе в. здраве.

здравље в. здраве.

здраwо прил., узв. „здраво” (као

поздрав).

здрака мн. здраке ж. „зрак”.

здрау, здравā мн. здрави, здра

ве прид. „Здрав”; вар. здрав.

здрел, здрéла, здрéло мн. здре

ли, здрéле прид. „зрео”.

здрéлит гл. „зрети”; в. и здрeт.

здрeнкољáча ж. „звонце”.

здрет гл. „зрети”; в. и здрéлит.

здуковача ж. „назив неке сор

те јабука”.

здупнут гл. „лупнути”; Здупнем.

зејтин в. зајтин.

зелен, зеленâ, зеленб мн. зеле

ни, зелене прид. „зелен”.

зеленб прил. „зелено”.

зелењак мн. зелењаци м. „зе

лењак”.

зелењача ж. „сурутка из урде”.

зéља мн. зељеж. „зеље, купус”.

зéљиште с. „купусиште”.

земља ж. „земља”.

земљотрес м. „земљотрес”.

зенгија мн. зенгије ж. „узен

гија”; вар. зингија.

зéтоу прид. „зетов”.

зид мн. зидове м. „зид”.

зидање с. „зидање”.

зидар мн. зидарé м. „зидар”.

зидина мн. зидине ж. „зидина”.

зидит гл. „зидати“; Ја зидим.

зијање с. „зевање”.

зијат гл. „зевати“; Ја зијам; Ја

зием.

зијач м. „назив неког цвећа”.

зилов прид, „жилав”; вар. жи

ЛаВ.

зима мн. зиме ж. 1. зима. 2.

хладноћа.

зими прил. „зими“, Дркћем о

зиме зими.

зимоват гл. „зимовати“; Ја зи

мујем у шуму.

зимовина мн. зимовине ж. „зи

мница за стоку”.

зимовник м. „зимско склониште

за пчеле”.

зиморљив в. зиморљиу.

зиморљиу прид. „зимљив”; вар.
и

зиморљив.

зимска јáболка ж. „јесења јабу

Ка”.

зимуска прил. „зимус”.

зингија в. зенгија.

златон прид. „златан”.

злато с. „злато“.

златар м. „Златар”.

зло прид., прил. „зло”.

зловарење с. „оговарање”.

зловарљивац м. „оговаралац“.

зловарљивица ж. „оговарали

ца”.

зловáрит гл. „оговарати”.

злоћа ж. „злоћа”.

змеј мн. змејове м. „змај”.

змéура в. смеора.

змија мн. змије ж. „змија”.

змути мн. ж. 6. sâра.

знак м. „Знак“.

знат гл. „Знати”.

зет мн. зетове м. „зет”. знбит гл. „Знојити се”.
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зној мн. знбјове м. „зној”.

зóбљачаж. „зобница”; вар. збб

њача.

зóбњача в. зббљача.

збра и зора мн. зоре ж. „зора”.

зоренина ж. „гној”.

збрит гл. „гнојити”, Се збри

прст.

sáља мн. sâље ж, „верига”.

sápa ж. „млаћеница”, син. зму

ти.

sâна мн. s.5не ж. „вила”.

sвездā мн. sвезде ж. „звезда“;

вар. звезда.

sвезда из бпошом ж. „комета”.

И

и вез. „и”; Један и два су три.

и пред. „са”; вар. иж, из, ис,

Иде човек и женом.

и зам. „их”; Да и видим.

ии узв. (за гоњење коња).

Ивандон м. „Ивандан”.

ивентал м. „инвентар”; вар. иве

нтар.

ивер мн. ивери м. „ивер“; Ва

тра од ивери.

игзицир м. „егзерцир“.

игзистат гл. „постојати”; У овеје

речи изиста млбiо истина; вар.

изистат.

игла мн. игле ж. „игла”.

игла искрлигšм ж. „кукача”.

игла кожокарска ж. „ћурчиј

ска игла”.

Иглеска ж. „Енглеска”; вар. Ин

глеска.

иглица ж. дем. „иглица”.

игра ж. „игранка”; По недеље.

девке и мокање иду на игру.

зорнина ж. „загнојено место”.

зорњача ж. „зорњача”.

зрет гл. „зрети”.

зрно мн. зрна с. „зрно”.

зpцала и зpцала ж. „наочаре”.

зуб мн. зубим. „зуб”; вар. зуп.

зуп в. зуб.

зупа в. супа.

sвéрка мн. sверке ж. „куна”.

sвиздељ м. „пузавац“.

sвбно в. sвонце.

sвонћић” м. дем. „звонце”;

sвонце мн. sвонца с. „звоно“;

вар. sвбно, Бије šвонце.

söља мн. söље ж. „зоља”.

играње с. „играње”; Ирање кар

ше.

играт гл. 1. играти се. 2. играти;

Ја си играм жену; Деца се игру

у собу, Се игру коњи, Игрући

сам падал ; Се игру из бумбове.

играћ” м. „играч“.

играчка ж. „играчка”.

играћица ж. „играчица”.

иж в. из , Они су носили иж њи

два џака; Сам бил дете иж

њéia; Оди иж њеia; Оди ижњом.

ижа мн. иже ж, в. дом; Ижа о

брвна.

ижéкција ж. „инјекција”.

ижица ж. дем. „кућица”; син.

кућица.

из 1. в. и, иж, ис, Ноћ?бм се по

кривамо из јбранам; Овај дете

личи јако из тате си, Скочили

из ножеве и топорбве; Он је бил

из вас; Узми ме из тебе; Овце

из млекб. 2. „из“; Ми иде крв

из нбса; Из добре иже.
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изберaт гл. „избирати”; вар.

избират, избрат; син. ода

брат.

изберен, изберена прид. „иза

бран”; Да ми даш јаболке из

берене.

избиват гл. „отимати се”.

избир м. „бирање, избор”:

Дошли на избир.

избират в. изберат.

избистрит гл. „избистрити, ис

прати”; Отка смо избистpили

кошуле, и нецедимо, в. и оби

стрит.

избог в. због; Избог тога, Из

бој што неће.

избогам (у поздравима) „збо

гом”.

избрат в. изберат; Ка сам по

трошил тđлко нбвци, барам да

сам се избрал из ништо.

избpчит гл. „измешати, изме

сити, измутити нешто”.

извадит гл. „извадити”; Извади

вбду из бунара. Извади иглу из

нбiе, Извадил јену попевку но

ву.

изван пред. „изван”.

извaрбшат гл. „окречати”.

извајкат гл. „исплакати се”, в.

и навојкат.

извенит гл. „увенути”; Лист се

извени јесени.

извенут прид. „увео“.

извор мн. изворове м. „извор“;

син кладенац.

изврнут гл. „изврнути”.

изгажен, изгажена прид, „из

гажен”.

изгажено прил. „изгажено”.

изгазит гл. „изгазити”.

изгладит гл. „изгладити”.

изгланит гл. „изгладнети”.

изгледат гл. „изгледати“.

изглбђено прил. „изгризено”;

изгорит гл. „изгорети, опарити”;

в. и горит, Сам изгорел руку из

водбм варенбм.

изгрéби м. „отпаци од кудеље

који остају у гребенама”.

изгрличит гл. „однети сасвим

мало кукуруза у млин од чијег

се брашна може направити са

мо један качамак”; Он се из

грличи.

изгубен прид, „изгубљен”.

издават гл. „издавати”.

издајац м. „издајник”.

издигнут гл. „уздићи“; Ја саз

диiнем чашку у здравље ване.

издице ж. „уздице”.

изéђен прид. „нажуљен, изe

ден”; Је изеђен од амове.

изéт гл. „изести”; в. и јест;

Јаболке ми изели деца.

изик мн. изици м. 1. језик. 2.

срчаница. 3. сечиво ножа; вар.

језик; Изик нбонсоу.

изикутер м. „секвестратор“.

изистат в. игзистат; Не изистат

да бануира што сте кажали.

изјаловен прид. „изјаловљен“;

Ветар изјаловен, Беца изјаловен.

изјаловит гл. „изјаловити”; Ми

изјаловимо коња, Човек кој зна

да јалови, Крава се изјалови;

в. и јаловит.

излаз м. „излаз”.

излазит гл. „излазити, изаћи”;

вар. излéзат.

излезат в. излазит, Солнце из

лéзе; Излезе слаба, танка, Из

леземо из плугове, Излезал по

високб.

измартеришат гл. „омалтери

сати”.

изневерит гл. „изневерити”; Ме

изневерил.

изнутра прил. „изнутра”; Иди

у ижу да видиш кој вика из

Је изглбђено од мољци. нутра.
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иклéн,-а,-о, мн. икленове прид.

„лукав“.

икбна мн. иконе ж. „икона“.

икoнaр м. „иконописац”.

икра мн. икре ж. „“кpa“.

иљада мн. ил.,áде в. хиљада;

Иљада девет стотине нездесет

и пета година, У угуа има иљаду

врата, Иљаду сто дваести пут.

имање с. в. грунт, Највише

лудје у наше селб су из имање.

имáт гл. 1. имати. 2. намерава

ти. 3. следити, долазити, Ја

имам нбвци, Има да попевам,

Ја има да динем, За кишу има

cáлнце, Ћем бит имал, Ја ћем

имат.

име мн. имена с. „име“; По има

ну, Нему му име, Мене ми се

име; За моје илte.

име од кршћање с. „име“.

име од фамéлије с. „презиме“.

имендон м. „имендан”.

Инглеска в. Иглеска.

инжектöр м. „убризгач“.

инсула ж. „острво“; син. бстро.

интекшир м. „горњи део ха

ма”; вар. интершир.

интершир в. интекшир.

ис в. и 3; Јелио млбiо не каном и

tic питом, Идем искола, в. и

иж, из.

искат гл. „искати; просити”;

На место пите иска воду, Свим

jрбдовим сам дал и све јоште

иску, Иду по селу да иску.

исклупчен прид. „склупчан”.

исколачит гл. „увити се”; Змија

се исколача.

ископан прид. „окопан“.

искорањат гл. „Окрунити ку

куруз“.

искра мн. искре ж. „искpa“.

искривен прид. „искривљен“;

в. и криу.

искривит гл. „искривити”.

испадат гл. „смањити се, прису

шити”; Ка је шуша велика,

испада вода из бунара.

испап. м. „еспап”; Ми ла да ва

купимо ваш испап.

испит в. егзамен.

исплатит в. акитират, квити

рат.

исплау м. „сплав”.

исповедат гл. „исповедати”.

исповедење с. „исповедање”.

исподббит гл. „победити”; Они

веровали за цело ча исподобу.

испоен, ислбена, испоено прид.

„обливен”; Истбен из арамом.

испоит гл. „облити”.

испојуват гл. „малтерисати; на

мазати земљом”.

испол м. „велика дрвена кашика

којом се вади вода из чамца”.

исполока ж. в. гpизбтак.

испомрчен, испомрчена прид.

„таман”; Cбба испомрчена.

исправит гл. „исправити”.

испразнит гл. „испразнити”;

вар. Испразни џак од брашно.

испразњен прид. „испражњен“.

истерит гл. „истерати”; Истерим

осивину.

истечат гл. „истећи”.

исти прид. „исти”; Исти човек

је дбинал код нас у село.

истина ж. „истина”; У овеја

речи има млбiо истина, Кажи

ми истину.

истина прил. „заиста”, Старац,

истина, бил човек добар.

истога прил. „стога”.

исток м. „исток“.

истокат гл. „исецкати”.

истражуват гл. „истраживати”.

истрешен прид. „истресен”.

истристит гл. „ражалити”; Он

се истристил.

иструлет гл. „иструлети”; Ис

трулело од кише.
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Исус Кристос м. „Исус Хрис

тос“?.

исфирцат гл. „исфирцати”; в. и

фирцат.

исфуглуват гл. „лепо омалтери

сати”; вар. уфуглуват.

исцедит гл. „исцедити”.

исчитат гл. „прочитати”, син.

прочитат.

исчупат гл. „ишчупати”; вар.

ишчупат.

ја зам, „ја”; Ја трзам ноћ бли из

СáНа.

jáболка ж. 1. јабука. 2. чашица

на колену; вар, јаболка, ја

булка; Јабалка на колено.

jáболка мн. jáбоxке в. jáболка;

Јаболке зимске, Дете узме ја

болку.

jáбулка в. jáболка.

јавање в. јашење: Добар коњ

лакб се научи да се јава.

jáват гл. „јахати”; Бик се јаве на

краву, в. и водит.

jáвит гл. „јавити, обавестити”;

Да не јавил.

јаганч'āр м. „заграђено место

где спавају јагањци”.

jáгница ми. jáгнице ж. „јаг

њица”.

jáгње мн. jäганци с. „јагње“;

Јајанци бду у пољану; Јатње од

jбдине, Јагње белб.

jáгњит гл. „јагњити се”; 6. и

ојагњит, Овце које се јајњу.

јагодар м. »дуд“.

јагодарé ж. „дудинка”.

jáгодица мн. jäгодице ж. „јаго

да, јагодица”.

јад мн. jáдове м. „јад“.

јаз мн. jáзове м. „јаз“.

jáзовац мн. jáзовци м. „јаза

ит в. ић“; Ја ћем ит, Иде ретко

cнеi; Иде киша, Ти има да

идент, Му иду бале.

Италија ж. „Италија”.

ић” гл. „ићи“; Он је иинал, Ја

ћем ић“, вар. ит.

ифантерија в. фантeриjа.

их узв. „их”.

ихаха узв. (глас коња).

ишéпит в. цепит: Ицетим и ме

tºели на Салнце.

ичшупáт в. исчупат.

јаззвика мн. јазšвине ж. „јаз

бина”; вар. jáзовина.

jáзовина в. jäзовина; в. и дупка

мéчкина.

јајце мн. јајца с. „јаје”; вар.

јајце, Кој украде данаска јајце,

јутре украде вола, Јајце чар

вене, Јајце минечко, Јајца од

зисабе. -

јак прид. „јак“; Јик на уста,

Коњ велики и јак.

јак, јака, јáко прид., прил. „јаке,

веома врло”; Јако страшан,

кобно враг, Лудје јако високи,

Је јако добрб, син, силно.

јакоћа ж. „јакоћа, снага“.

jáлов в. јалоу, Ветар јалов.

jáловење с. „јаловљење”.

jáловит в. изјаловит, Онеј инто

јалови арм:st“; Ја јаловим бика;

Јаловим вепра, Ован се јалови.

јаловица мн. јаловице ж. „ја

ловица”; вар. јšловица”.

јаловч”éта с. мн. „јалове овце”:

Овчар чува јаловчета.

jáлоу, јалова прид. „јалов”; вар.

jáлов; Јалова крава.

jáнкел м. 1. сељачки капут од

сукна. 2. кратки капут. 3. муш

ка хаљина, 4. капут; Се завиал

вац”. из јанкелам, Јанкел од вита.
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јануар м. „јануар”, син. јануа

pиe; Дођи у јануар.

јануарие в. јануар.

jáо узв. „јао”; в. и ао.

Јапан м. „Јапан”.

јар3м мн. јармове м. „јарам”;

вар, јер3м.

jäрба фјерулуј ж. „чаробна тра

Ва”.

јаре мн. jäрета с. „јаре”.

јарестев мн. јарестеви м. „па

лица”.

pина ж. „јарина“.

pица мн. jäрице ж. 1. јарица.

2. пролетње жито, син. за 2.

пролетњак, урsöјка.

japмењача мн. јармењаче ж.

„јармењак”; вар. јермењача.

јармиг в. армиг, Тражи јар

Att{1-1.

јаруга мн. јаруге ж. „јаруга”.

jáсла мн. jáсле ж. „стубице које

се стављају озго јасала”.

jáто прил. в. ето, Јато Марко,

Јато ју Марија у Јато су десет

ióдина од таја; Јато га дру

јар, Јато ова су у Јато ти у Јато

већ су дошли.

jáшење с. „јахање”, син, јавā

ње, Коњ за јашење.

ј3ловица в. јаловица.

јевангелија в. евангелија, Му

чити јевангелију.

јевтика в. јефтика.

јевтикау,јевтикава мн. јевтика

ви, јевтикаве прид. „туберку

лозан”.

јевтино в. јефтино.

јед мн. једoвe м. „отров”.

једампут прил. „једанпут”; вар.

једанпут, један пут; Разуми

једампут, ч?бвече!

jâ

jâ

један, јена, јено бр. „један“,
вар. један; Сам бал један но

вац јеному човеку сираку, Је

донал само он један у Само он

један зна та у Јагње од једној

iодине.

једанпут в. једампут.

један и један в. један.

једек м. „једек”.

једерина ж. „отров од пчеле”.

јединаес бр. „једанаест”; вар.

јединаест, јединајест.

једљива прид. „отровна”, син.

једовита; Једљиве змије.

једно прил. „једно”; Мене ми

је све једно.

јéдњак м. „једњак”.

једевита в. једљива.

јеж мн. јежове м. „јеж”; Ила

јео су или Јежбва иiла.

јежбва прид. „јежова”; вар.

јéжу.

јéжу в. јежбва.

језик в. изик.

јел вез. „јер, или, ли, било”;

Јел ја, јел ти, један од нас, Јел

Знаше је је та, в. и дал.

јелен мн. јелење м. „јелен”.

јелкен. м. „једро“.

јело мн. јела с. „јело“; Јело за

пут.

јером в. јарам.

јéребица мн. jèребице ж. „јере

бица”.

јерестеу в. јарестев.

јермењача в. јармењача.

јеpтато прид. „ртасто”.

јесен и јесен мн. јесени, јесене,

јесење ж. „јесен”.

јесенаска прил. „јесенас”.

јесени прид. „јесењи”; вар. је

сéнски, упор. јесењак, јесе

њача, јесењка.

јесеница ж. „јасен”, Дрво од

јесенице.
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јесенски, јесенска прид. в. је

Сени.

јесењак в. јесени; Жито и аромс

јесењак.

јесењача в. јесени.

јесење с. „јасење”; Шума од

јесења.

јеcéњка мн. јесењке в. јесени;

Сливе јесењке.

јесењо в. јесени, Јесењо зеље,

Јесењо орање.

јест гл. јести, Ме је кожа, Му

дал и њему да је, Дође да јеut

из масу Дође и јеђ” из нас.

јетрва мн. јетрве ж. „јетрва”.

јефтика ж. „туберкулоза”; вар.

јевтика; Петар је бблан од

јефтике.

јефтино прил. „јефтино”; вар.

Јевтино.

јеч”áт гл. „јечати”; в. и јечит.

јеч”ит гл. в. јечат.

јечмен мн. јечмењем, „јечам”;

Јечмен из два реда, из четир,

{13 111620.

ка прил., вез. „кад”; Ка може,

Ка чува бвце, Ка сам потрошил

тблко нбвци, барем да сам се

избрал из ништо, вар. кад.

кабасица мн. кабасице ж.

„кобасица”; вар. калбасица,

калбасица, колбасица.

кабзл. м. „шавољ“.

кабуз мн. кабузове м. „жера

вица”.

кáва в. кафа.

Кад 6. Ка.

каделница ж. „кадионица“.

јешљиу прид, „јешан”.

јéштерица мн. jèштерице ж.

„јаштерица”.

јој узв. „joj“.

jбрган мн. јбргање м. „јорган”.

joште и јбште прил. „још“;

Ме примил, ми дал зајело, јоште

ми дал и новци за пут.

ју узв. „ју”.

јука мн. јуке ж. „гибаница”.

јули м. „јул”.

јунак мн. јунаци м. „јунак”; Дам

јунацим, Видим јунаци.

јунач”éст прид. „јуначан”.

јунзиц мн. јунци м. „јунац”.

јуни м. „јун”.

јуница мн. јунице ж. „јуница”.

јурит гл. „јурити”; Хај да се

јуримо.

јутре прил. в. цутре; Јутре ћеш

пит винб, Јутре рано, вар. јут

ри.

јутренија мн. јутрéније ж. „јут

рење”.

јутри в. јутре.

кажат гл. „казати”; вар. кажáт;

Сам си кажал све што имам на

срце, Он ми кажалча си пошал,

Како му кажу Јону кому тате

му име . . .; Нећем да му кажем,

Макар шта да ми кажете, ја

не ви верујем, Ти си јој кажđл.

казаљка ж. „казаљка“.

казан м. „казан”; вар. козан.

казан3км, дем. „казанчић“.

казанџија м. „казанџија”.

казањија ж. „место где се пече

ракија”.

казмава ж. „ашов”.

казна ж. „казна”.

кајање с. „кајање”.

кáјат се гл. „кајати се“; Он се

кајал млđiо време.

кáдер прид. „кадар”. кáјвез м. „гавез“.
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кајет мн. кајéтове м. „свеска”.

какЗв, какá мн. каки, каке зам.

„какав”; Какав човек је овај“

Каки били, Кака била, Каке

биле, син. каки.

каки в. какав; Каки бил, Каки

му су драји; Каки човек?

каки прид. „кафен”, Сефарбује

каки.

кáко зам, „како”; Како му је

драго, Да дбђеш јутре како

било код мене, Како јбде, Како

бил.

кал мн. калове, калове м. „бла

То”.

калаишан прид. „калајисан”.

калај м. „калај”.

кáлан, кална прид. „прљав”;

вар. калан.

каланица ж. 1, „дубоки тањир”.

2. „вртлог, чеврнтија”; син, за

2. взртеж.

калафöн м. „колофонијум”.

кáлан, кална в. калан.

калбаsа мн. калбаse »к. „метиљ”;

вар. калбаза, колбаза.

калбаза в. калбаsа.

калбасица мн. калбасице в. ка

басица; Калбасица без крва.

календан м. „календар”; вар.

календар.

календар в. календан.

калење с. „каљење”.

калес м. „фијакер”.

кáлит гл. „калити”; Калим срп,

Ковач” кали.

кално прил. „прљаво”.

калбп м. „галоп”; вар. калуп.

калугер мн. калугери м. „ка

луђер”.

калугерица мн. калугерице ж.

„калуђерица”.

калуп в. калбп, Коњ иде у ка

Луи.

калуп мн. калупове м. „калуп”.

калфа м. „калфа”.

кáљет гл. „прљати“; в. и наска

љáт.

кáљен прид. „каљен”.

кам прил, „око, приближно”;

Сам потрошил кам три чљаде

на иосу.

камарад м. „пријатељ, другар”.

кáмата ж. „камата”.

камаша ж. „комушина”.

камен мн. камење м. „камен”;

Камен тврд, Камење воденички.

камен на миђу м. „камен ме

ђаш”.

камен сињијен м. „модри, плави

камен”.

каменит, каменита, каменито

прид. „каменит”.

каменћ”ић“ м, дем. „каменчић“.

камијон м. „камион”.

камин мн. каминове м, 1. оџак.

2. место где ковачи стављају

гвожђе да се усија; вар. за

2. камина.

камина в. камин 2.

камиш м, 1. камиш. 2. муш

ТИКЛа.

кáмо пред. „к, ка, према”; вар.

кáмоно, комоно; Идем камо

мама, Идем камо пенџер, Ла

да се видимо камо лето, Ласта

вице лету камо места потопли,

Се обрнул камо нас, Се обрнул

камо мене.

кáмоно в, камо; Камоно шума;

Камоно варош, Камоно њи.

канал м. „канал“.

канделишат гл. „кадити”.

кандило с. „кандило“.

кáнџа мн. канџе ж, „канџа”;

син, штица.

канистра ж. в. бидбн.

кáница мн. канице ж. (чешће

се сусреће облик канице) „ка

нице”; син. пос.
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канта мн. канте ж. 1. ведро, 2.

канта. 3. плехани суд, Канта

за воду, Канта за прољевање.

кáнтар мн. кантари, кантарé м.

„кантар”.

кантонер м. „чувар пруге”; вар.

кантониép; син. вéктеранс.

кáнфор м. „камфор”.

кап ж. „кап”; Кап за кап се

истекло сво винб из буре, син.

капља, строп.

кáпа ж. 1. качкет. 2. војнички

КаЧКСТ.

капак мн. капаци, капци м. 1.

капак, син. заклопáч”. 2. ка

пак на прозору.

капаришат гл. , капарисати”;

вар. каперишат.

капоришат в. капаришат; Ја

капаришем.

капијата прид. „бесна, — о

овци”.

капитан м. „капетан“.

капитана ж. „капетанова жена”.

капитаноу прид. „капетанов”.

кáпица ж. „капица”.

каплар мн. капларéм. „каплар“.

кáпља мн. капље в. кап.

кáпљат гл. „капати”; в. и

кáпнут.

кáпнут гл. „капнути”; в. и кап

ЉaT.

капод м. „женска кућна хаљи
55

На .

кáпраж. „ногари”, син. кобил

Ка.

кáптар м. „капак на кошници”.

капуша ж. 1, крља, син. кšpља.

2. пупољак; вар. ка пуша.

караба мн. карабеж, 1. карабе,

гајде. 2. контрабас.

карабаш м. „гајдаш”; вар, ка

p3бáш.

карабљица ж. „врста лептира”.

карамида мн. карамидеж. „циг

ла”; Карамида непечена.

карамидар м. „циглар”; вар.

карамидар.

каранфир ж. „каранфил”; вар.

карнфил, корâфил.

карање мн. карањета с. „ка

рање, свађа”; Ко је почел ка

рање.

Карансебеш м. „Карансебеш”.

карат гл. „карати”, Се кару

форт, Да се кару је ружно, вар.

корат.

каребаш в. карабаш.

карéц м. „дрвоточица”.

каријера ж. „каменолом”.

карика ж. „карика”.

карjóта ж. „кола за ђубре“.

карлица мн. карлице ж. „кар

лица”.

карманоч м. „крманош”.

карнер м. 1. кадифа. 2. карнер.

карнфил в. каранфир.

карта мн. карте ж. „карта за

играње”; Карте за иiране.

картаџија м. „картаџија”; вар.

корташ.

карташе ж. „метак, чаура”.

картбн м. „картон”.

каруца мн. каруце ж. 1, кочија.

2. колица; Ваше цбле су у

каруцу.

кáса мн. касе ж. „благајна”.

кáса де наштере ж. „породи

лиште”.

касарма ж. „касарна”; вар. ка

сарма.

кастрбла ж. „кастрола”; Пече

ње у тепсију и у кастрблу.

кат м. „спрат”.

катанац м. „катанац”; вар. ка

тáнац, катон3ц.

катарам м. „копча”.

катарка ж. „катарка”; вар. ко

тарка.

карајбта ж. „двоколице”.
катонšц в. катанац.
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катедрала ж. „катедрала”.

католик мн. католици м. „като

лик”.

катран м. „катран”; вар. кат

páн.

катрафуселе ж. мн. „прње”, Си

узел катрафуселе и ошал.

кáћ”е в. гáћ?е.

каћула ж. 1. шубара. 2. плета

ра за пчеле, син. за 1. клабу

та, за 2. кбшница.

кáук м. „тас”, син, тас.

кафā ж. „кафа”; вар. кава.

кáца мн. каце ж. „каца, бачва”.

качамак мн. качамаци м. „др

вена мешаљка за качамак”; вар.

качамак.

качамак в. качамак; Из кача

маКам.

кáчица ж. дем. „качица”.

кáчка мн. качке ж. „качка,

клис“; Се игру качке.

кáша мн. каше ж. „пура, ка

чамак”; Каша от брашно от

кукуруза.

кáшаљ мн. кашљове м. „ка

шаљ”; вар. кашаљ.

кáшаљ в. кашаљ, Кашаљ мага

реч”ки.

кáшка ж. „шлем”, син. кбиф.

кáшкат гл. „качкати”; Свиња

се каика у кал.

кашљат гл. „кашљати”; вар.

кашљат.

кáшљавац м. „веверица”.

кашљау прид. „кашљав”.

кажат в. кажáт.

казан в. казан.

калбаза в. калбаsа.

калбасица мн. колбасице в.

кабасица; Матам у калбасице,

Чинемо калбасице.

калдараш м. „котлар“.

колелат в. колчелат.

колнéт гл. „клети”.

кЗлци м. „кучине”.

колчелат гл. „клијати”; вар.

колелат; син. порнут, Калчела

тр“ава.

кЗлчит се гл. „замрсити се”;

Се калчи, Се калчу.

комин м. „дом културе”.

копâк в. капак.

копâра в. капара.

копуша в. капуша 1.

карамидар в. карамидар.

карат в. карат; Смо се карали

за ништа.

карлиг м. 1. кука. 2. ватраљ,

вар. корљиг.

к3pља в. капуша 1.

карљиг мн. корљиsи в. карлиг.

карташ в. картаџија.

касарма мн. касарме в. касар

Ма.

коц-кац узв. (за вабљење коко

шака).

котарка мн. котарке в. катарка.

котран в. катран.

кошљат в. кашљат.

квартиљ м. „квартир”.

квасšц мн. квасци м. „квасац”.

квачка в. клбца.

Квачка велика ж. „Велики мед

вед”, син. Велика кола.

Квачка мала ж. „Мали мед

вед”, син. Мала кбла.

квита мн. квите ж. „призна

ница”.

квитират в. акитират, Се ис

платил, се квитирал.

кел м. „карфиол”, син. коно

пида.

кемер мн. кемерове в. чемер.

керм м. „пивски квасац“; То

треба за питу у место керму.

кéca ж. „кеса”; Кеса за дуван,

Кеса је се држи иiле.

кесап мн. кесапи м. „касапин“;

вар, кесапин.

кесапија мн. кесапије ж. „кла

ница, месарница”.

кесапин в. кесáп.
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кéстен м. „кестен”; вар. кéште

на, кéштењ, коштањ.

кеферист м. „железничар“.

кéштена в. кештен.

кéштењ в. кестен. -

киђ' м. „иње”, син. стреш.

кијат гл. „кијати”.

кика мн. кике ж „коса“; Има

кику честу, Кика сива, Кика

подруке, Кика бела, Човек ки

ком чарвенбм.

кикбћат се гл. „кикотатN ce”.

кила мн. киле ж. „килограм”;

вар. килограм.

килограм в. кила.

киломбва ж. „будак”.

килум м. „будак”.

кимон м. „ким”.

кимпана ж. „ђерам”;

Кина ж. „Кина”.

кинга в. ћ” инда.

кинда в. ћ”инда.

кинин м. „кинин”.

киноматограф в. филм.

кинћајка мн. кинћајке ж.

„потикач на разбоју за ткање”.

кинут гл. „откинути”.

кирија ж. „кирија”; Дам у ка

рију другому.

киријаш м. „кириџија”.

кисел, кисела прид. „кисео“;

Кисела чорба.

киселит гл. „киселити”; в. и

окиселит: Киселим чºćрбу, Се

кисели у чарбу, Ја киселим зе

ље, Тесто се кисели.

кисељача мн. кисељаче ж.

„Мушица“.

кисељка мн. кисељке ж, „врс

та киселих јабука”.

кита мн. ките ж. „кита”.

китица мн. китице ж. дем. „ки

тица”.

кифла мн. кифле ж. „кифла”.

киш узв. (за гоњење оваца); вар.

киша мн. кише ж. „киша”;

Иде киша.

кишовит, кишовита, кишови

то прид. „кишовит”; Време ки

шовито.

киiiit 6. киш.

кишћ” в. киш.

кjулбса ж. „тело мотора”.

клабута мн. клабуте в. каћула

1. ; вар. клабута.

кладенацмн. кладонци в. извор;

вар. кладоноц.

кладонац в. кладенац.

клајнéт м. „кларинет”; вар. кла

ринет, клоринет.

клака мн. клаке, ж. „кулук“.

клаксбн м. „труба на ауту”.

кланцајка ж. „реза”.

клањат се гл. „клањати“; Ја се

клањам у цркву.

кларинет в. клајнéт.

кларинеташ м. „кларинетиста”.

класа ж. 1. разред. 2. квалитет;

Прва класа, Друја класа.

клат гл. „клати“; Ја кољем сви

неу.

клаћ”кат гл. „клацкати”; Сложи

добре астал да не се клаћка.

клашње ж. мн. 1. сукнене пан

талоне. 2. одећа; Секал један

крак од клашње.

клобута мн. клобуте в. клабута;

Трупац за клабуте.

клéмпало с. „млатилс, цеп”;

вар. клéпало.

кленица ж. „клен“.

клепало в. клéмпало.

клепанест прид. „клемпав”.

клепетуша ж. „клепетуша“.

клечица ж. „Петров крст, —

цвет”.

клéчка мн. клéчке ж. „дрво

које спаја горњи и доњи део

кишт, кишћ“. јарма“.
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клештеве ж. „клешта”; вар.

клиштеве: Клеинтеве за оiлење,

Клештеве ковачки.

клин мн. клиње м. „клин“, Др

вени клиње, Клин маначак, Клин

за потковање.

клисура ж. „клисура“.

клиштеве в. клештеве.

клозет м. „нужник”, син. при

вáда.

клокбЂат гл. „клокотати”; Вода

клокбће.

клöнфер мн. клбнфери м. „ли

мар”: син, штенглер.

клóпат м. „звоно” (осим цркве

ног); вар. кл.блот.

клблот в. клопат.

клопотић, м. дем. „звонце”.

клоринет в. клајнéт.

клбца мн. клбце ж. „квочка“,

син. квач,ка: Клбца иc пи

лиће.

клöчат гл. „лежати, излежати

ce”, Кокбика клбне на јајца;

Се клочу.

Клуж м. „Клуж”.

клупа м. „клупа“.

клупче мн. клупчета с. „клу

бе”; вар. купче: Чинем клуп

ч°е.

клупчит гл. „клупчати”; в. и

склупчит.

клуч“ мн. клуч"ове м. „кључ”;

вар. клуч”, кљућ”, кључ”.

кљанцајка ж. „кључаоница“;

вар. кљeнцáјка.

кљућ, в. клуч“.

кључ, в. клуч“.

кључаница ж. „кључаница“;

вар. ригла: Кључаница др

вена.

кључак м. дем. „кључић“.

кнелé ж. мн. „штенад“.

кнез цигански м. „цигански

кнез“.

книга ж. в. буквар 2.; вар.

књига.

кобила мн. кобиле ж. „кобила”.

кобилка мн. кобилке ж. 1. в.

кáпра. 2. коларски сто за де

љање. 3. обраница.

кобилкица ж. дем, „кобилица”.

кöбит гл. „кобити”; Не коби на

3/10,

кованине ж. мн. „песак и зрна

HITО ИЗЛазе испод воденичних

точкова одмах после откивања”.

кoвaт Гл. „откивати“; Ја ковем,

Не кови, Ковем косу у Ковем

воденицу.

ковачу, мн. ковач'é м. „ковач”.

ковач”ија мн. ковачије ж. „ко

вачница”; вар, ковачија.

ковач бв прид. „ковачев”; вар.

ковачу.

ковачу 8. ковач?бв.

ковач'ија в. ковач'ија.

ковејат прид. „кривудав“, Пут

ковејат.

ковéрк м. „коверат”.

ковриг м. „переца“.

код пред. „код”; вар. кот: Вам

ви је драго код нас, Једну вечер

спали код нас два човека; Сам

бил код маме, Идем код девке.

кóжа мн. коже Ж. ,,kožRa;

Дебела кожа на коленс.

кожица ж. дем, „кожица“.

кожок мн. кожоци м. „кожух“.

кожокар мн. кожокарé м. „ћур

чија”.

коза мн. козе ж. „коза“.

Кôзал м. „Козла”.

кóзији прид. „козји”.

кóзица ж. дем, „козица”.

кóзjо прид. „козје”, Козјо млеко,

ЛМлеко од кбзе и и од козе

козовача ж. „покривач од коз

је вуне”.
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кои и кôи, кбе зам, „ко, који”;

вар. кој, куј, Коu iод, Кои

деца иду у чколу, Макар кбе,

ЛМакар кои, Кои били.

кби год, која год зам, „који

Год”.

кóиф н. в. кашка.

кој, која, које мн. који, које в.

кои; Кој је попевал од ноћ“еска

:из тебе? Жена која тке, Које

селб је овај? Кој ће брат винб

град.

кој бил, која била, кој било мн.

кóји били, кôје биле зам, „ко

ји било”.

кој год в. кби год.

кокадање ж. мн. „кокице од

кукуруза”.

кокбр м. „ждрал”; вар. кpкбра.

кокорат, кокората прид. „ковр

шав, „крецав”; Кокората кика.

кокошар м. „оџачар”.

кокош4т в. грбау.

кокошинак м. „кокошињац”.

кокошица ж. 1. висибаба. 2.

Дивља кокошка.

кокбшка мн. кокбшке ж. „ко

кошка”.

кол мн. кбље м. „колац”; Бијем

кбље.

кблаж. „кола“; Падал из кбла.

колач“ мн. колач“и м. „колач”;

Колач“ за Велиiдан.

колбасица мн. колбасице ж. в.

кабасица.

коледа ж. „коледа”.

коледâр мн. коледаре м. „ко

леђанин”.

коледат гл. „коледати”; На Бо

otciћ” деца коледу.

колено мн. колена с. „колено”.

коленчит гл. „клечати”; в. и

преколéнч'ит, преколенчу
р

ВаT«

колеука ж. „колевка“; син. ле

колиба мн. колибеж, „колиба”.

колива ж, „кољиво”.

кблик гĆде прил. „колики год”;

вар, кблко год.

колк, кблки, кблка, кблко и

колкб, мн. колки, кблке зам.

„колик”; вар. колкол; Јел свак

кој кблко је мđјал, Колко овце

имаш? Колко имаш да ли пла

тиш, Колко је лист и трава,

Кблко сата? в. и макар колк.

кóлко год в. кблик годе.

кóлкол в. кблик; Не му дал ни

колкол је чpно под нбкат.

колонел м. „пуковник”, син.

обрст.

колора мн. колбре ж. „боја”.

колц мн. колцуве м. „очњак”.

кблца мн. кблцове ж. „процеп“;

син. процеп, Кблца плужни.

кољера ж. „колера“.

кóма мн. коме ж. „грива”.

командан м. „командир”; вар.

командант.

комар3ц мн. комарци м. „ко

| марац”; вар. комарак, кома

p3ц.

комарник мн. комарници м.

„просторија на салашу у којој

чобани држе сир и млеко”.

коморац в. комар3ц.

кóмат м. „хомут, огрлина”; вар.

кöмот.

комбина мн. комбине ж. „ком

бајн“.

комбине мн. комбинета м.

„комбинезон”.

комбинер мн. комбинери м.

„комбајнер”.

комерц м. „трговина“; Он је

чинул комерц иc свиње.

кóмина ж. „комина”.

кóмовача ж. „комовача”.

кóмоно в. камо; Комоно смиде.

комот в. комот.

компбт мн. компотове м. „ком

лејка. пот”.
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комуна мн. комуне ж. „народни

савет, ОПШТИНСка Зграда, опш

тина”; вар. кумуна, син. сват,

сфат, стража; Нам не, друше

нем комунем им треба синатор.

кóмча прил. „као да, изгледа”.

комшиин прид. „суседов”; Ода

зла комшиино сам са дијал у

пол нбћи сву фамелију.

комшија мн. комшије ж, „ком

шија”.

кон3ц мн. конци м. „конац”.

кондак м. „кундак”.

кондукатор м. „руководилац”,

син. владар.

кóно прил. „као”; вар. коногбд;

Ижа моја је све така лепа кбно

твоја; Помрчина кбно рог, Бел

кано снег, Гладан коно пce,

Слатка кано мурса од меда, Се

смеје кđно кобила, Бета коно

коњ, Ради кбно ја, Тејли кбно

змај.

коногбд в. коно, „каогод”.

конопида ж. в. кел.

кбнопља мн. кбнопље ж. „ко

нопља”; Конопља се топа, Ко

нопље ситнене, Конопље јесенске,

Конопље јесењаче, Конопље је

сење, Конопље летње, Конопље

у цвет, Млбiо жамље од кбноп

ље, Конопље посејани у куку

руs.

конопљиште с. „конопљиште”;

Конопљиште је место за коноп

- be.

кöнски, кбнска прид. „коњски”;

вар. кбњски; Конска душа.

контабил м. „књиговођа”.

контакт м. „контакт“.

контра пред., прил, „против“;

Контра пообду воде не можеш се

одбраниш, Држи контра.

контрбла ж. „контрола”.

конћ”éт м. „одсуство, годишњи

одмор”.

конч“ мн. кбнч'ове м. „пунђа”.

коњ мн. коњи м. „коњ“; Коњ

млад, Коњ стар, Коњ изјало

вен, Коњ од шувака, Коњ од

правака, Ка грми су коњи Све

плому Илије, Ка је коњ вражи,

ја завежемо, Коњ цркал, Ради

ис коњи, Коњ за седла, Коњи за

ам, Коњи за комот.

кбњак м. „коњак”.

коњаник мн. коњаници м, „ко

њаник”.

коњаница ж. в. гавалерија.

коњ5к М. дем. „коњић”.

кóњски, кбњска в. конски; Коњ–

ски блати; Коњска глава или

žлава од коња.

кóњски мокpиш м. „коњски

кисељак”.

копања ж. „наћве”.

копâње с. „копање”; Копање

кукурузу.

кбпар м. „копар”; вар. кбпор.

кбпат гл. „копати”; Копамо ис

плутам, Копам кукуруS.

кбпор в. кбпар.

коператива ж. „сеоска робна

кућа”; вар. куператива; Иде

на котеративу.

копиљњак мн. копиљњаци м.

„копиле”.

копита мн. копите ж. „копито”;

вар, купита; Се очисти копита

и проба поткбву да стои добре

и после бије клиње.

коплетират гл. „попуњавати”;

Коплетирам ванбрад.

копој мн. копои м. „ловачки

Пас”.

коприва мн. коприве ж. „ко

прива”; Коприва мртва.

коптушала ж. „постава”.

коптушит гл. „ставити поста

ву”.

кбпћа в. кбпча.

кóпча мн. кбпч?е ж. „копча”;

вар. кбпћа.
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кор м. „хор”.

кбра мн. кбре ж. „кора”; Кбра

од пите, Од кбре од липе.

кбрак мн. кбраци м. „корак“;

вар. корак, Иде на корак,

Ингл по собе искораци велики.

корâнене с. „круњење”, Ма

шина за коракене.

корâњат гл. „крунити”; Кора

Нbaлио битка оберемо.

корâфил в. карафир.

корач мн. корач ове м. „тро

ножац мотовила”.

кóрок мн. кбрзци в. кбрак.

корЗм мн. кормбве м. „стомак”;

Боли корам, Се узме под корам,

се свеже у трг нбiе.

кброн мн. корење м. „корен”,

вар. кбрен.

кóрбач м. „корбач”.

Корвáција в. зрвацка.

кбрда мн. корде ж. „струна”;

Сам свежал корду.

кордибн в. акордибн.

кордбн м. „појас, опасач”.

корелник м. „кокошарник”; вар.

курелник, син. кут”ćц.

кóрен в. кброн; На корен дрвету.

кореспонденца ж. „допис”.

корито мн. корита с. „корито”;

кópјав прид. „крут”; вар. кбр

ЉalВ.

кóрљав в. кбрјав.

кóрман мн. кормање м, 1. крма.

2. раоник, Корман што баци

земљу, син. за 1. крма.

корманишат гл. „крманити”;

Корманишем кола.

корманош мн. корманоши м.

„крманош”.

кормат прид. „трбушаст”.

кóрмић” м. дем. „Стомачић”;

Дете га боли кбрмић”.

коројáт, коројáта прид. „Гргу

корбна ж. *круна, венац”; вар.

коронамент.

коронамен" м. в. корбна.

корп м. „Тело”.

корcура ж, в. дрискање.

корт мн. кортове м. „шатор”.

кос в. кочина; вар, кост.

кос мн. кбсове м. „кос”.

кбса ж. „коса“.

косâк мн. косаћ“é в. коcáч“.

косач м. „косач”; вар. коcáк.

кóсиничиште с. „место где се

окупљају пчеле при ројењу”.

косир м. „косир”.

косит гл. „косити”.

коситар м. „коситар”, Шпенглер

зафати искоситрам један плек

за другога.

косица ж. „вилина косица”.

кост мн. кбсти в. кос.

костáњ мн. костање м. в. кес

TeН.

костáт прид. „коштуњав”.

костим мн. костимове м. „ко

cТим”.

кот в. код; Сам произл през пут

кот комшије.

котарићка ж. „мала корпа од

прућа за хлеб”.

кóтарица мн. котарице ж. „ко

тарица”; вар. котарица; Има

лудје што чине котарице.

котšл мн. котлбве м. „котао“;

Котал од плека; Котал за кашу;

Лудје што чине котлбве.

кóтзрица в. котарица.

кóтит гл. „котити се”, Курјаци

се кбиту.

котрабас м. „контрабас”; вар.

контраш.

контраш в. котрабас.

котрéнца мн. котрéнце ж. 1. ке

цеља. 2. предњи део сукње у

народној ношњи”; Котренца за

рав, коврџав”; син. крец.
ковача.
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коћ?бба в. коч”6ба.

кóцка ж. „коцка”.

кочијаш мн. кочијаше, кочи

јошé м. „кочијаш“.

кочије ж. „кочија”; Лудје иду

искочије; Лудје који иму кочије

ис коњи.

кочина мн. кочине ж. 1. кост.

2. коштица; син кос, кост;

Кочине на груди; Кочине од

рибе; Кочине од мртвака.

кóчина ж. „кочина”; Кочина за

свиње.

кочица мн. кочице ж. 1. чаши

ца ноге. 2. чланак на нози. 3.

висибаба.

кочица сиња ж. „љубичица”.

коч”6баж. „дрвена сеоска кућа”;

вар. коћ?бба.

кош мн. кошеве, кошбве м. 1.

кош на млину. 2. комин.

кошава ж. „кошава”.

кошiр мн. кошарем. „оџачар”.

кошара мн. кошаре ж. „коша

ра”; Кошара за бвце.

кöшено прид. „покошено”.

кóшница мн. кбшнице ж. „ко

шница”; вар. кошњица, син.

сандук, Узме кошницу каћулу,

јој измаже из травом пућ”бсом

и ју мžта кбиницу на јену пру

ж“:у и држи близо јено рој и

челе пођу да иду унутра; Кош

ница која ром; Кошчица без ма

тке, Кошица јалова.

кошничарâј м. „пчелињак“;

вар. кошњичар, син. ступа

pāj.

кóшњица в. кошница.

кошњичар м. 1. пчелињак. 2.

пчелар.

кошњиште с. „сенокос, ливада”.

коштаљиу прид. „коштуњав, —

о ораху”.

коштрањ м. „мухар”, син, мо

xбр.

кошула мн. кошуле ж. „кошу

ља”; вар. кошула, кошуља,

кушула.

кошула в. кошула, Кошуле

калне.

кошуља мн. кошуље в. кошу

ла, Кошуља мушка; Женска ко

шуља; Кошуља је крвца на ра

мена; Бијем кошуље из шуљкам.

кошута мн. кошуте ж. „кошу

та”;

кр-кр узв. (крик кокошке).

крава мн. краве ж. „крава”;

Дам кравем; Немам крају; Краве

швајцерке, Краве рејачке; Кpa

ва божја; Крава јалова; Друге

краве даву повише млеко.

крава божја в. божа крава.

кравāта ж. „кравата”.

крађа мн. крађе ж. „крађа”.

Краина ж. „Украјина”.

крај мн. крајеве м, 1. поткрај.

2. крај, почетак. 3. крај, свр

шетак, син. свршетак, Крај

воде, Крај концу, Крај цбле; Од

краја до краја; У крај бKy.

крајцер м. „крајцар“.

крак мн. краци м. 1. ногавица. 2.

кракови на колима; Краци на

idћºe; Краци пред њи.

крал” мн. краљеве, краљеви м.

„краљ”; вар. краљ.

краљ в. крал”.

краљица мн. краљице ж. „кра

љица”.

крам ж. „црквена слава”; син.

нег”éја, нед'éја, неђ'éја; Крам

цркбвна.

кранга мн. кранге ж. „грана”;

Навали га на крангу, Крушка је

стигла из њđјне кранте пенџер.

краста мн. красте ж. 1. краста.

2. креста. 3. подгушна кеса код

птица; Краста на петла; Кра

ста од петла; Красте долњене;

Красте слатке.
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краставац мн. краставци м.

„краставац”; вар. краставоц;

Краставци кисели.

краставоц в. краставац.

крастау прид. „крастав”.

крастит гл. 1. „крњити, креса

ти” 2. „чистити платно од урез

ница”; Крастим дрво; Крастим

платнб; в. и окрастит.

крат гл. „красти”; Он ће крат;

Код нас се не краду коњи, Наши

старињи несу крали та.

кратак прид. „кратак”.

кратит гл. „кратити”; Кратим

цблу; в. и окраћуват.

кратуљЗк м. „догорела свећа”.

крачат гл. „корачати”.

крачка ж. „корак“.

кракане м. „ногари на које се

ставља плуг при поласку на

орање”.

крв ж. „крв”; Иде крв из носа;

Ч“pвен кбно крв.

крвав в. крван.

крвавац мн. крвавци м. „крва

вица”; вар. крвавац.

крвавац в. крвавац.

крвáвен в. крван.

крвавит гл. „крвавити”; Чо

веку крвави нос.

крван прид. „крвав”; вар. кр

вав, крвавен.

крéда мн. креде ж. „креда”.

креденц м. „креденац”.

крéмен мн. крéмење м. „кре

мен”.

крец, крéца прид. „коврџав,

крецав”; вар. крéцов; в. и

коројата.

крéцов, крецова в. крец, Чо

век из крецовом киком.

крецбтина мн. крецбтине ж.

„бора на челу”.

крештељ мн. крештељове м.

кржаж. „кржа, штака“.

крилатица ж. в. авијон.

крило и крило мн. крила с.

„крило”.

кристијан мн. кристијање м.

„хришћанин”.

крив в. криу, Жена искриви

бчи; в. и искривен.

кривац м. „кривац”, син. штрб

фуван.

кривење с. „кривљење”.

кривит гл. „кривити”; Мала

деца се криву, Криви бчи; Се

криви.

кривица ж. „кривица”; Ја дам

кривицу на другога.

криво прил, „криво”; На страну

искривил и стои криво.

криу прид. 1. крив, савијен. 2.

крив; Вар, крив.

кркат гл. „викати као гавран или

као жабац”.

крко прид. „крто”; Кpко месо.

кркљан м. „гркљан”.

кркбра мн. кpкбреж, в. кокбр.

крлигмн. кpлиsим. „кука”; вар.

крљег.

крља мн. крље ж. 1. крља. 2.

длето са округлим врхом.

крљађа мн. крљађ'é ж. „виси

баба”.

крљег в. кpлиг.

крма мн. крме ж. в. корман.

крмеља мн. кpмељеж, „крмељ”

крмеч”ица ж. дем, „крмачица“.

крмбч”ит гл. „наборати чело“;

Ја крмбчим челб.

крнет гл. „сећи ластаре”; Кpнем

ластаре.

2 5 . /- » -

кроз пред „кроз“; Кроз зуби.

кроит гл. „кројити”.

Кројбва ж. „Крајова”.

кромпир мн. кромпирим, „кро

мпир”; вар. крумпир.

„јаребица“. крóфнамн. крбфнеж. „крофна“.
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крпа мн. крпе ж. 1. марама. 2.

увлака на јастуку, Крпа дбл

њана на перину.

крпаћ” м. „крпар”.

крпит гл. „крпити“; Сам крпил

цблу.

крст мн. крстове м, 1. крст. 2.

место где се састављају греде

на кући или на бунару. 3. крст

ИНа.

крсташ мн. крсташе м, „крст

аш, мрежа за хватење рибе“.

крстина мн. крстине ж. „крсти

на”.

Крстбудан м. „Крстовдан“.

кртица мн. кртице ж. „кртица”.

кртбг м. „кућица за пса”.

круг мн. кругеве м, „круг”.

крумпирмн. крумпири в. кром

пир.

крумпир цукур м. „кромпир

шећер”.

крумпириште с. „место засејано

кромпирима”.

крунут гл. „засећи ухо овци”.

круп прил. „јако, сасвим пијан”;

Пејан круп.

круч”éлник мн. кручелници М.

“део разбоја о који се прикачу

је брдило”.

крушка мн. крушке ж. „круш

ка”; Крушка је стигла из њбјне

кране пенџер.

крчаг мн. крчаsим, „крчаг”;

вар. крчак.

крчак в. крчаг.

крч”éлаж. „крчале”, Крчела од

дрвета.

крч"орати м. мн. „предњи део

саоница”.

крш мн. кршове м, „крш”.

кршен прид. „откршен“.

кршит гл. „кршити”, Кршим у

руке.

кршћан прид. „крштен”; вар.

кршћен.

кршћање с. „крштење”.

кршћат гл. „крстити”; Попа

кршћа.

кршћен в. кршћан.

куар м. „кувар”; вар. кузр, ку

вар.

куварица и куварица мн. кува

pице ж. „куварица”; вар. ку

ворица, куварица.

куварица и куварица в. кува

pица; Куварица ни чине јелб.

кугла мн. кугле ж. „кугла”; Ce

игра куiле.

куде прил. „куда”; Корен од куде

пође блаш.

кудеља мн. кудеље ж. „пређа”;

син. свеза.

кужаљ мн. кужаљи м. „дрво

које се ставља у отвору доњег

камена воденице да би се спре

чило падање зрна и брашна”.

куј в. кои, Куј улива.

кујер м. „чивилук”.

кујна мн. кујне ж. „кухиња“;

Кујна за лети.

кук м. „грба”; вар. кукуј.

кука мн. куке ж. 1. кука. 2. об

рамница.

кукавица мн. кукавице ж. „ку

кавица”.

кукат гл. „кукати као кукавица”;

Она кука, куку-куку.

куковац м. „назив неке лековите

биљке”.

кукЗл” м. „кукољ“; вар. кукЗљ,

кукéл“.

кукЗљ в. кукЗл”.

кукел” в. кукал“.

кукла мн. куклеж. „лутка“; Се

иiру искукле.

куку-куку узв. (крик кукавице).

кукуј мн. кукци (sic) в. кук,

Човек из кукујам у грбину.

кукујат в. грбау.

кукујбва ж, „усамљено брдо“.
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кукумелч“ мн. кукумелчи м.

„пуж”.

кукурикање с. „кукурекање”;

Кукурикање петлбво.

кукурикат гл. „кукурекати”.

кукурику узв. „кукуреку”.

кукуруS мн. кукуруSи М. 1. ку

куруз. 2. шишарка; КукуруS у

млекб, Кукуруз од брада; Куку

руs oд ббре.

кукуруSиште с. „кукурузиште”.

кула мн. куле ж . „кула”.

кум мн. кумове м. „кум“; Ми

смо кумове.

кума мн. куме ж. „кума”.

кумбара мн. кумбаре ж. „чи

вија”.

кумитат м. „област“; син, ређи

уна, ређуна.

кумица ж. дем. „кумица”.

кумпана ж. „ђерам“; Бунар ис

кумпаном; вар. кумпана.

кумуна мн. кумуне в. комуна.

купац м. „навиљак сена”; вар.

купац, куп5ц, купац.

купен, купена, купенб прид.

„купљен”.

куператива мн. куперативе в.

коператива.

купец в. купац.

купина мн. купине ж. „купина”;

Купина чрвенана, Место од ку

тине.

купинар м. „купињак”.

купит гл. „купити”; Böће се

купиле за нбвци мало; Ја кутим,

в. и купуват.

купита в. копита; Нож за ку

питу.

купљат се гл. „купати се“; Ја

се купљем у реку; Нек се куп

ља; в. окупљат.

купрена ж. „сало“.

купуват гл. „куповати“; Ја би

купувал, Ја имам да купујем; Ја

ла купујем; Ја ћем купуват.

купче мн. купчета в. клупче.

кур-курузв. (за вабљењећурака).

курдељ мн. курдељове м. „шип

ка на колечкама помоћу које се

одређује дубина бразде”.

курелник мн. курéлници в. ко

péлник.

кури-кури в. кур-кур.

курјак мн. курјаци м. „вук“, Га

околили курјаци од све стране.

курјачица мн. курјачице ж.

„вучица”.

куpка мн. курке ж. „ћурка”.

куркбњ мн. куркоњи м. „ћу

ран”.

курса ж. „аутобус”.

куруна ж. „круна”.

кycéк мн. кускове м, „залогај”.

кускра мн. кускреж. „мајка сна

је или зета”, син. претељица.

кускру м. „отац снаје или зета“;

син. претељ.

кутат гл. „крити”.

кутец в. корелник.

кутија ж. „кутија”.

куткудéцкат гл. „певати, — о

кокошки”, Кокбшке куткуде

цку ка снесу; Куткудецка ка је

учинула јаје, ка је снесла.

куткурек м. „кукурек”.

кутњак мн. кутњаци м. „кут

нак”.

кутун мн. кутунове м. „сеоце“.

кућа ж. 1. кућа. 2. име псу.

кућ”éвна прид. „кућевна”; Кућер 55 у > у

вна жена.

кућица ж. дем. „кућица”; в. и

ижица.

кућ”ка в. кучка.

купру м. „бакар”.

**- 3 &-->

кућ?ма в. куч?ма.
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куфер м. „куфер“.
куцкат гл. „пијуцкати”.

куцуле-куцуле узв. (за дозивање

пса).

куцуле мн. куцулета с. „куче”.

кучка мн. кучке ж. „кучка”;

вар. кућка; Дам кучке.

лáба мн. лабе ж. „шапа”.

лабуд м. „лабуд“.

лавбр м. „лавор”; вар. ловбр.

лáвта мн. лавте в. лаута.

лавтар мн. лавтари в. лаутар.

лавтарова прид. „виолонисто

ва”; Лавтарбва жена.

лáвтица ж. дем. „мала виолина”.

лагер м. „логор”.

ладина мн. ладине ж. 1. хладо

вина. 2. сенка, Нулице је лади

на; Ладина човеку.

лáдит гл. „хладити”, син. сту

дит, в. и оладит.

лађа мн. лађе ж. „чамац”.

лађар м. „лађар”, син, матрбз,

матрoзa.

лажáра м. „џамбас”; Лажара је

кој прода и купи коњи; Кој про

дава коњи треба да фали и лаже

ча су добри коњи.

лажица мн. лажице ж. „каши

ка”; вар. лажица, Лажица

дрвена.

лажичар мн.

„кашичар“.

лаињска прид. „ланска“; Лаино

ска јбдина; в. и лани.

лајање с. „лајање”; Лајање псећ

ко80.

лáјат гл. „лајати”; Псе лаје.

лајбер мн. лајбери м. „прслук“;

в. и сутијен.

лајм. м. „туткало“.

лак м. „лак”.

лажичарé м.

куч?ма мн. куч?ме ж. „покро

вац”; вар, кучума, кућ"ма,

син. покровица; Куч ме су за

денуте по стене.

кучума мн. кучуме в. куч?ма.

куштунад ж. „коштинац”.

кушула в. кошула.

лáкат мн. лактовé м. „лакат”;

вар. лакот.

лако ноћ“ „лаку ноћ”.

лáком прид. „лаком”.

лакомија ж. „лакомост”.

лáкомица мн. лакомице ж. „ла

комица”.

лакуста ж. „скакавац”.

лáла ж. „лала”.

лампа мн. лампе ж. „лампа”;

Лампа на петролеј.

лампа алéтрика ж. в. бек.

ланац мн. ланцове ж. 1. ла

нац, 2. мера за површину ораће

земље (око 50 apu); Ланцове

железни; вар. ланац.

ланац в. ланац.

лани прил. „лане”; в. и лаињ

ска; прођ'āшња.

ланчић м. „ланчић наплугу”.

лáње м. „лос”.

лáпавица ж. „лапавица”; вар.

лáповица

лáповица в. лапавица.

лаптука ж. „млечика”.

лаптур мн. лаптуре и лаптури

м. „лептир”; Лаптуре бели

ни; Лаптуре свилени.

лаптур свилен м. „свилена

буба”.

ларма ж. „ларма“.

ластaр мн. ластаре м. „ла

стар”; вар. ластар.

лáставица мн. ластавице ж.

„ластавица”, Ластавице чирику;

вар. ластовица.
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лáстовица в. лáставица.

лат гл. „хтети::; Ја стел лат да

чинем та.

лат”éц мн. лат”éци м. в.

лаћ?éц.

лаћец мн. лаћ”éци м. „Лет

ва”; вар. лат”éц, лоћ”éц; в. и

рожнице.

лаћ”ипак мн. лаћ”ипци м.

„закрпа“.

лáута ж. „виолина”; вар.

лáвта, син. вибра.

лаутар мн. лаутарéји м. „ви

олиниста”; вар. лавтáp, лов

тар, лаутар.

лаф мн. лафове м. „лав”.

лáфкиња мн. лафкиње ж.

„лавица”.

лац мн. лацове м. „замка”.

ловбр в. лавбр.

лзвтар в. лавтар.

ловтару в. лавтарбва, Жена

лавтару.

логáт гл. „лагати”; вар. лšжат.

лаж мн. лšжи ж. „лаж”.

лЗжат гл. в. логáт.

ложица в. лажица, Онеја што

чине лажице.

лажљив прид. „лажљив”; Онија

л33/сљ1461.

лажљивац м. „лажљивац”.

Лajéц м. „Циганин номад”.

лок прид. „лак”.

лáко прил. „лако”; Иж њеia je

лако да вревиш; Њему не је лако.

лон м. „лан”; Место за лан; Чист

-12H.

лšниште с. „ланиште”.

лостар в. ластâр.

лаћец мн. лећ”éци в. лаћ”éц.

лаутар мн. лаутарé в. лаутар;

Лаутаре што свири по нбите.

леá мн. леć ж. „леја”.

легат гл. „легати”; Галејам.

легло с. „легло”.

лéгована прид. „легована”.

лед мн. ледове м. „лед“.

ледарија ж. „леденица”.

лéдер м. „штабар”.

лежет гл. „лежати”; Лежи у по

стељу.

лежиште с. „лежиште”.

леј мн. лејове, лејови, левове м.

„леј”; За милибн левове.

лек м. „лек”; син. медикамент;

Лек лечи.

лéле узв. „леле”; Леле, Боже!

лелејка в. колéука.

лéмун м. „лимун”.

лéнет гл. „лећи“; Ја се ленем, Да

не ленеш, вар. ленут.

ленир м. „лењир”.

лéнут в. ленет; Седим ленут на

земљу.

лéњау, лењава прид. „лењ”; вар.

лењиу; син. невољашан, не

ваљашен.

лéњит гл. „лењити се“; Он се

лењи.

лењивац м. „лењивац”; вар. ле

њивац.

лењиу в. лењау.

леп, лепа прид. „леп”; Да је

лепа и добра.

лепиња ж. „лепиња“.

лепит гл. „лепити”; Лепи стену

из земљбм.

лепо прил. „лепо”.

лепбно м. „врста жита”.

лепота ж. „лепота”.

лепуњаво прил. „лепушкасто”.

лéca ж. „отава”.

лескá мн. леске ж. „леска”.

лескар мн. лескаре м. „лескар.

лесковик”; вар. лешћ”äp.

летет гл. „летети”.

лéти прил. „лети”.

лéбауршт м. „беле кобасице”. летија ж. „литија”.
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лéтињачке ж. „врста шљиве”.

летни, летња, летњо, летње

прид., прил, „летњи”, Летње

зéље; За време летњо.

летњица мн. летњице ж. „ca

ЛапII”.

лéто мн. лета с. „лето”; Ова лето.

летоска прил. „летос”.

лéука ж. „левча”; вар, љеука.

лéч”ит гл. „лечити”.

лéшњик мн. лешњици и леш

ници м. „лешник”.

лештит гл. „сјајити”.

лешћ”äр в. лескар.

лéшћ?е с. „Хам, комот и све што

је потребно за опрему коња“.

либер прид. „слободан”.

либрзpија ж. „књижара“.

ливада мн. ливадеж, „ливада“.

лиговац „мрљав човек”.

лижат гл. „лизати”; Из изикâм

лижем; Ја ћем лижат.

лизитација ж. „лицитација”; Ми

извадил кућу на лицитацију.

ликер м. „ликер”.

лико мн. лика с. „лико”.

ликцé мн. ликцéта с. в. лице;

Ликцé за перину; Паднем из лик

це надол, Ликце ставила.

лимборуш м. „реса”; вар. лим

буруш, љимбуруш.

лињача ж. „врста крушка”.

липа мн. липе ж, „липа“; Дрво

од липе.

липова ж. „врста грожђа”; вар.

липовар.

липовар м. в. липова.

лис, лисá в. брез.

лисица мн. лисице ж. „лисица“.

лисбњ мн. лисоњи м. „лисац”.

лист мн. листове м. „лист”.

листЗк мн. листкбве м, дем.

„листић”.

литра мн. литре ж, „литра”; Из

литром из циментом.

литрика ж. „сијалица”.

лице с. „лице”; вар. ликцé.

личит гл. „личити”; Личи на

тату си, Тој девке би јој личало

да је одана.

лиша ж. „лишај”.

лишће с. „лишће”.

лов мн. лобве м. „лов”; син.

урак.

лóвац мн. лбвцим. „ловац”; вар.

лóвац, син. пушкаш, ванз

тöр.

лóвац в. ловац.

лбжина прид. „лозина, винове

лозе”; Лбосина кбокса.

лóза мн. лозе ж. „винова лоза“;

Лоза јалова; Лоза блтонова; вар.

винова лбза.

лозник м. „шпалир“; син, шпа

лир.

лоитра мн. лоитре ж. „лојтра”;

вар. лбјтра.

лој м. „лој”.

лóјка ж. „старија сестра”.

лóјтра в. лоитра; Лајтре далје.

локомотива мн. локомотиве ж.

„локомотива”.

лонцéтла ж. „рецепт”.

лопата ж. „лопата”; Метам на

лопату.

лопатица мн. лопатице ж. „ло

патица”.

лóпов в. лбпоу.

лоповски прид. „лоповски“.

лбпоу мн. лопови м. „лопов”:

вар. лбпов.

лóпта мн. лбптеж. „лопта”; Лот

та од снега; Ај да се иiрамо из

лбатом.

лотвас мн. лбтвази м. „буре у

које се ставља грожђе прили

ком бербе”; вар. лотвоз.

лубеница ж. „лубеница”.

лубеницарај м. „бостан”.

луг м. „луг”; Ја перем кошуле из

лујам и из сепунам.
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Лугбж м. „Лугож”.

луд прид. „луд”; вар. лут; син.

нечитау.

лудак м. „лудак”, син. просто

вáк.

луде м. „људи”; вар. лудје.

лудје в. луде, Драји мој, мало

лудје су кано ти; Лудје и жене;

Лудје, малини.

лудница ж. „лудница”.

лудбрија ж. „лудило”, син, лу

дост.

лудост в. лудбрија.

лужница ж. „чабар у коме се

потапа веш за прање”.

лука ж. „равница, долина”, син.

равница, Идем у луку, Лука у

крај смиде, Лука покрај реке;

Сам бил у луку.

лукбт м. „буџа са куком којом

рибари убијају велику рибу”.

лукс м. „ауто, кола”.

љаргатора ж. „део мотовила

који се окреће”.

љев мн. Љéвове в. Љеy.

љеw в. Љеy.

љéу мн. Љéвове м. „левак”; вар.

љев, љеw; Љеу од дрвета.

љéука мн. љéвке в. леука.

љиљаџина мн. Љиљаџине ж.

„слепи миш, љиљак”; вар. Љи

љађина.

љимбуруш в. лимбуруш.

љињивац в. лењивац.

лула мн. лулеж. 1. лула. 2. цев.

Лунаја ж. „име јуници рођеној у

понедељак”.

Луњило м. „име јунцу рођеном

у понедељак”.

лупање с. „лупање”; Лупање

срца.

лупат гл. „лупати”; Ви не лу

пајте си главу из овеја; Коњи

лупу из нбе; в. и лупнут.

лупнут гл. „лупнути”; син. здуп

нут.

лупоњ мн. лупĆњим. „деформи

сани плод шљиве, без коштице,

дугуљаст и зелен”.

лут в. луд.

лутат гл. „лутати”.

луфт м. 1. ваздух. 2. промаја, син.

цyг; У шуму је луфт здрау;

Тејли луфт. ----

луфталц м. „стаклено ренде”.

љишат гл. „љуљати“; син, љу

ЛЊаТ.

љишу-љишу узв. „њиха-њиха”.

љóрба мн. Љбрбе ж. „лорбер”.

љос узв. „трос“.

љубит гл. „љубити”; Љубим pу

к62.

љубовник м. „љубавник”; Девка

има љубовник.

љубовница ж. „љубавница”.

љуљат в. Љишат; Ја љуљам дете

манечко; Нека га љуља.

љут прид. „љут”; Љут сирење.

љишаљка ж. „љуљашка“. љуштит гл. „љуштити”.
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ма м. „мах”; Ми узел ма.

маáње мн. маáњета с. „кучине”.

магазин м. „магацин“; Од ма

јазине.

магарац мн. магарци м. „мага

рац”; вар. магарац, мога

рац, магарац.

магарачки прид. „магарећи”;

Кашаљ мајарачки.

магарац в. магарац.

магарчић” м. дем. „магаре”.

магла мн. маглеж. „магла”; вар.

могла.

магура ж. „гомила камења”.

мадува ж. „срж, мождина”; вар.

маува, модува.

маsарика ж. „ситан грах”; вар.

маSзрика.

мазало с. „мазало”.

мáзат гл. „мазати”; Ја мажам

кбла из мазало; Мажемо краве

на цицке: Маже стену и зем

љбм.

маија мн. маије ж. „рог стрехе”.

мај м. „мај”.

мајка мн. мајке ж. 1. мати,

мајка; син. мáма. 2. мајка, ба

ка; Мајка пречиста.

мајмука мн. мајмуке ж. „мај

муница”.

мајмун мн. мајмуне м. „мајмун”.

мајстор м. „мајстор”; син. за

натлија, занатлија; Мајстор

кој чине фуруне; Мајстор од

бунара.

мајсторај м. „занат”, син. за

нат, занат; вар. мајсторија;

Ја учим мајсторај.

мајсторија ж, в. мајсторај.

мајсторица ж. „кројачица“.

мак м. „мак”.

макар прил. „макар”; Имам да

пођем макар да пуца дрво и

камен од мраза.

мáкар гев. макар ди; Боље да

си летал макар ге.

макарди прил. „макар где”; вар.

макар ге; Ради макар ди.

макар каде прил. „макар кад”;

Једеду макар каде.

мáкар каки, макар кака зам.

прид. „Макар какви”.

мáкар како прил. „макар како”.

мáкар кој зам. „макар ко"; Ма

кар кој да ме моли, не га помба

НеЉИ.

макар колк, макар колка, ма

кар колко зам, прил. „макар

колики”; вар. макар колки.

макар колки в. макар колк.

макарава ж. „дизалица”.

мáкат гл. „умакати“; Ја макам

у јело.

Македбноц мн. Македонци м.

„Македонац”; вар. Македо

њáн.

Македбнија ж. „Македонија”.

Македоњан в. Македбна ц.

маклен м. „маклен”; Шума од

маклен.

макриш м. „кисељак”; вар. мо

криш.

малајка ж. „проја”; вар. молáј

ка; Малајка от брашно от куку

pysa.

мали, мала, члановано: мали

јен, малана прид. „мали”; Ма

ла кола; Малана соба; Жена

малана; Жене малене; Брат ми

малијен.

мало прил. „мало“; За мало;

Мало по мало, Сам седел мало

време код њи, па сам поигл.

малтер м. „малтер“; вар, малтер,

малтеришане.

малтер в. малтер, Пада малтер.

малтеришане в. малтер.

малтеришање с. „малтерисање”.
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малтеришат гл. „малтерисати”;

Малтерише ижу.

малчит гл. „ћутати”; вар. мол

чат, млчат; Не малч”; Да

малчим.

малчљиу прид. „ћутљив“.

маљак м. „Малић”; вар, мољак.

мáма мн. маме ж, в. мајка 1. ;

Дај маме да је; Он вреви млбio

за маму: Је молила маму да ју

мане по путу.

мáма машћа ж. „маћеха”; вар.

мáма машћ?бња, машћ?бња.

мáмак мн. мамци м. „мамак”.

мамика в. мамичка.

мамин и мамин прид. „мамин“.

мамит гл. „мамити”; Мамим псе

из јено парче от пите.

мамичка ж. дем. „мамица“;

вар. мамика, мамујка.

мамујка в. мамичка.

мана ж. „мана”; вар, мана.

манастир мн. манастири м.

„манастир”.

мандрина ж. в. брбффек.

манђ'éтла ж. „манжетна”; вар.

МаНЖCTa.

маневра мн. маневре ж. „ма

невар”.

манжета в. манђ'éтла.

манивела ж. „ручица”.

мановита прид. „мановита“; Гб

дина мановита.

манометру м. „манометар”.

манут гл. „манути”; Манете се;

Манул се од пиће и од дувана;

Ја ћем манут, Да ману; Мани

ја; Ка мане.

маор мн. маори м. „Зидар”.

марва ж, в, говеде; Марва си

1{{H0H{2.

марéц прид. „радостан”, син.

радосан, радосан, вар. морец.

марка ж. „марка”, син. тим

мармор м. „мрамор“.

март в. марцушбр.

. мартија в. марцушбр; Он ла да

дбђе у мартију.

мартор мн. мартори м. „све

док“.

Марцбњ м. „име телету рођеном

у среду”.

Марцбњаж. „име јуници рођеној

у среду”.

марцушóр м. „март”, син. март,

мартија.

марш узв. „марш”; син. трт.

мáса мн. мáсе ж. „горњи део

осовине”.

масâј м. „столњак”.

масšн, масна масно прид. „ма

сан”; Маснб мекло.

маселарица ж. „буника”; вар.

мзселарица.

маслин м. „маслина”; Од ма

слина се чине зејтин.

маслина мн. маслине ж. „ма

слина”.

маст м. „масло”.

мастáка ж. „бреза”; вар. мос

так, мостакšн.

мастило мн. мастила с. „масти

ло”.

мастиња ж. 1. помада. 2. мази

во, Се маже из мастињбм и из

кашраном.

масур мн. масуре м. „мосур,

шпула, калем“.

масурага мн. масураге ж. „не

ољушћени корен кукуруза”.

матачина мн. матачине ж.

„матачина”.

мáтарица ж. „материца”.

мáтка ж. „матица”.

матрењак м. „матерњак”.

матрбз в. лађар.

матрбза в. лађар.

мáћ“ка в. мачка.

бра. маува в, мадува.
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маур м. „мокраћни мехур”; Ce

иiру деца из маурам од свиње.

мацуле мн. мацулета с. „маче”.

мачЗк мн. мачкове м, 1. мачак,

син. мотан 2. велико столарско

ренде.

мачка мн. мáчке ж. „мачка”;

вар. маћка; Мачке дивје; Ма

чка се пере; Дам мачке да је;

Мач-ка плува.

мачкин мачкина мн. мачки

ни, мачкине прид. „мачкин,

мачији”; Мачекиње уши.

мачулија ж. „чаура мака”.

Маџармн. Маџарим. „Маџар“.

Маџарица мн. Маџарице ж.

„Маџарица”.

маџарски прид., прил. „маџар

ски”.

машанка мн. машанке ж. „вр

ста јабуке”.

машина мн. машине ж. 1. ши

бица. 2. шиваћа машина. 3. се

јачица. 4. косачица, Машина за

шијење; Машина за сејање; Ма

шина за кошење жито, Маши

на што чине кудељу; Се ради

на машину.

маштоња в. мама машћа.

ма ж. „маховина”

могарац в. магарац.

могарац в. магарац.

могарица мн. могарице ж. „ма

гарица”.

могла в. магла.

модува в. мадува.

маsарика мн. моšзрике в. маsа

pика.

m9зг. м.

мозга.

мšзга, мозга в. мозг.

маклéн мн. моклење в. маклéн.

мокриш в. макриш.

малајка в. малајка.

„сок“; вар, мšзга,

молжити м”лжит гл. „сипити”;

Малжи киша

молзара мн. мелзарé ж. „муза

ра”.

молзáт гл. „мусти”; Не малзем

овеја краве нeiо другене; вар.
млзáт.

молзење с. „мужа“.

молчат в. малчат.

мољак в. маљак.

мона мн. монé в. мана; Мана.

марве.

мзначак прид. „мали”; вар, ма

нечак, менечек.

мšнеч”ко с. „младост”; Од ма

нечко.

маниста ж. „жабокречина”; вар.

мониста.

мањâр м. „ручица”.

морéц в. марéц.

мормалáда ж. „пекмез“.

мосâј в. масај.

маселарица в. маселарица.

Мост МН. М3стове М. „МОШТ,

шира”; вар. муст.

мостак мн. мостакене м. в.

мастáка.

мостакЗн в. мастáка.

матичка мн. мотичке ж. „те

сла”.

мацéш м. „шипак”.

ме-е-е узв. „глас козе“.

Меáдија ж. „Мехадија”.

мед м. „мед”; За јело имамо

сирње, сланину, ћапу, пекмез,

мед.

медвед в. мечка.

медвеци м. мн. „четири или шест

ступаца на које се поставља

горњи део воденице као и сте

пеница на којој стоји водени

чар”.

медењача ж. „чиода“.

медикамент в. лек.

међ'ā ж. „међа”.

међутим вез. „међутим”.
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мек, мека, мекб мн. меки, ме

ке прид. „мек”; Овца из меком

валном, Човек мек, Коњ мек

на уста.

меканик м. „механичар”.
н- 55 . „“ -

мекаш „мекаш“; Оре мекани.

мекчат гл. „мекшати”; Не моли

да мекчем, Сам мекчал титу.

мељат гл. „млети”.

мéнгела мн. менгеле ж. „мен

Геле”.

мéнеч”ек в. мšнзчак.

мењат гл. „мењати”; в. преме

нит, променит.

мењигача ж. „чмичак”; вар.

мињигача.

мéраж. „мера”.

мéрит гл. „мерити”; Меру бвце.

мéрица ж. „суд од липове ко

pe”.

меришат гл. „мирисати”; Овде

мерише на месо сировс, Сам

меришал, Не мериши, Нека ме

pише он.

меродија ж. „мерођија”.

месерија ж. „занат”, син, занат.

занат.

месец мн. месеци м. „месец“;

Месец мамачак, Палн месец.

мéсит гл. „месити”; Месим пи

ту, Месим тесто.

» » .

месо мн. меса с. „месо“; Месо

од краве.

место мн. месте с. „место”; Ти

немаш место од мене, Месте

је лежу бвце на ручак, Место

за лан, Место за кукуруз, Ме

сто је иде вода.

место пред. „место”; У место

- (или На место) твоје тражи

маму.

метање с. „метање”; Чине ме

2{{Q}{}{2.

мéтат гл. „метати”; в. и метут;

син. ставит; Се мату да се

бију, Метамо у чебар да се

кисели. Ја метам јело, Си ме

там све снаје, Човек што мета

жито, Мета јајци, Си метам

име телету, Да метамо седлб

на коња, Метам бибер у папри

Кdiff.

мéтер м. 1. метар. 2. мера од 15

литри за житарице.

метла мн. метле ж. „метла”;

ЛМетла стара, Човек што чи

Нf t{ Af{21 f{-182.

метут гл. в. метат; Méти про

сет у пећ“.

мéћ’ка в. мечка.

мећ”кодавац м. „медведов дан”

(празнује се буђење мечке, тј.

почетак пролећа).

мецовина ж. „метвица, нана”.

мéчка мн. меч”ке ж. „мечка,

медвед”; вар. мећка; син.

медвед.

мéчкина прид. „мечкина”; Дуп

ка мечºкина.

мешат гл. „мешати“; Он мене

карте.

ми зам. „ми”.

миг“и в. миђи; У миiи нбiе.

миђи пред. „међу, између”; вар.

миг“и, миђу; Да ми кажеш у

миђи четири бKa; У миђи

нбiе.

миђу в. миђи; У миђу редове,

ЛМиђу постове, Ижа њина је у

миђу брегове, Он је у миђу њи

најдобар.

мијалац м. „врста рибе“.

мијат гл. „умивати”.

микса ж. „никса, никсица“.

Микул м. „име коњу”.

метал м. „Метал“. мила ж. „милост”, син. милост.
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милијард м. „милијарда”; вар.

милијарда; Иљаду милијарде.

милијарда мн. милијарде ж, в.

милијард.

миликерц м. „бели восак за

свеће”; Свећа од миликерца.

милибн м. „милион”.

милициáн мн. милициáне м.

„милиционер”; вар, милици

jáн.

милиција ж. „Милиција”; Не

син овој жене него онејам дру

iенем женам отишел на мили

цију.

милицијан мн. милицијање в.

милициáн.

милбс прид. „милостив“, син.

милостиван, жалостан.

милост в. мила.

милостиван, милостивна в. ми

лбс.

милостивнене ж. „виле”.

милуват гл. „миловати”; Ја ми

лујем дете.

мина ж. „рудник“.

минерал м. „минерал”.

минерална прид. „минерална”;

Бунар из водом минералном.

минечек, минечка в. мЗначак.

Минечка квачка, Минечка па

дина, Минечек пенџер.

министер м. „министар”.

минут мн. минутове м.

нут”

мињигача мн. минигаче в.

мењигача.

мир мн. мирове м. „мир“; Сед

на миру.

миран прид. „миран”; вар. ми

рзн; Не је миран, не стоli.

миран в. миран.

мирос м. „мирис”.

мирбшат гл. „мирети”; Пбла

мирбина у цркву.

„МИ

мисит гл. „мислити”; вар. ми

слит, в. и промислит, раз
МИСЛИТ.

мислење с. „мишљење”, син.

парéреa; Ви за вас имате једно

дббро мислење.

мислит в. мисит, Млбiо пута

лудје чину без да не са мислу,

Се мислим, Ти мислиш ча сам

чинул ја тај ствар.

мит гл. „мити“; Ја се мијем по

iЛаве.

мита ж. „мито”.

митáрит се гл. „лињати се, ме

њати кожу”; Змија се митари.

митит гл. „митити”; Ћºе те

митим ако треба.

миц-миц узв. (за вабљење ма

чака).

миш мн. миши м. „миш”.

Мишко м. „име коњу”.

мишов прид. „мишји”; Мишови

уши.

мишолбвка мн. мишолбвке ж.

„Мишоловка”.

млад, млада и млада мн. млади

и млади, младе прид. „млад“,

вар, млат, Млада шума, Ку

куруз млад, Из младоја, Млад

месец.

младеж м. „младеж”.

Младенац мн. Младенци м.

„Младенци”.

младика мн. младике ж. „мла

дица”; вар. младика.

младић мн. младићи м. „мла

дић”.

младоженија мн. младоженије

м. „младожења”; вар. мла

дожења; Младожења из јб

вијом.

младожења в.

младост ж. „младост”; Ја ћем

бит играл у младост никипут.

млађ м. „врста цвећа”.

млат в. Млад.

младоженија.
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млатит гл. „млатити“; Ја мла

тим ореси.

млацкат гл. „мљацкати”.

млачна прид. „млака”; вар.

млачна.

младика мн. младике в. мла

дика.

млачиште с. „мочвара”.

млочнá в. млачна.

млéкце мн. млекца с. „Млечац“.

млеко мн. млека с. „млеко”;

Млекб кисел, Жито у млекб,

КукуруS у млекб, Из млекб,

Млеко иде у прбсет, Палне циц

ке из млекб.

млеч“ м. „млечика”; вар, мљеч“.

млечна прид. „млечна”.

млечница мн. млечнице ж.

„алатка којом се чисте коже“.

млзáт в. молзáт.

млива мн. мливе ж. „мливо”.

55 -

млóго прил. „много”; Он има

млбо синове, За тебе се вревило

млбо; Има млбiо од пролета.

млч”áт в. малч“áт.

мљáскат в. мљацкат.

мљáцкат гл. „мљацкати”; вар.

мљаскат.

мљеšбса прид. „сочна, — о

воћу“.

мљеч” в. млеч“.

мóбила ж. „намештај”.

модер, модра прид. „модар”.

мóждит гл. „мождити“; Ја мож

дам воће.

мóзак мн. мбци м. „мозак“.

мозика в. музика.

моћ зам. „моји”; вар. мбји;

Они су мои деца.

моила мн. моиле, моилове ж.

„хумка“.

мој, моја, мојо и моје мн. моји.

мóје в. мби; мои, Брат моему

мокан мн. мокани, мокањé м.

„момак”; Мокан за женидбу,

Мокан кои игра добре, Мокан

стар.

мбкор, мбкра прид., прил, „мо

кар”, Мбкар до коже, Мбкри

дрва.

мóкрит гл. „мокрити”.

молЗц мн. молци м. „мољац”;

Вар. Мољ5к, мољ5ц, мољец.

молбеница в. ћерéре.

мблер м. „молер”.

молеришат гл. „моловати”; син.

мóлуват.

мóлит гл. „молити”, Се мблу

Боју.

М0Љ3К 6. МОЛ3ц.

МОЉ3ц 6. МолЗц.

мољец, в. молЗц.

мониста в. мониста.

монумент мн. монументове м.

„споменик”.

мбрат гл. „морати”.

мордарија ж. „прљавштина”.

море узв. „море”; Море, ви је

сте, Море, ти не видиш ча он

си узима шашир, Море, како

си кажал.

мбре мн. мбрета м. „море”.

мбркуш мн. мбркуши м. „мр

ква”.

морбњ м. „вампир”; вар. му

póњ.

морун м. „бељуга“.

мосбр м. в. масур.

мотан в. мач?5к.

мóтат гл. „Мотати“; Ја сам мо

тал, Да мота он.

мотика мн. мотике ж. „мотика”.

мóтка мн. мбтке ж. „мотка”;

Матке се чину од броенице,

Се перу мотке.

мотовило с. „мотовило”; Мотка

се прави на мотовило, Рбзи на

мотовило.

1{{0,1448. мотбр м. „мотор”.
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мотоциклéта мн. мотоциклете

ж. „мотоцикл”; вар. мотоћ?-

иклéт, мотор бициклéт.

моћ гл. „моћи”; Тата може да

ве вида; Са мојал да дбђеш

код нас макар два дана, За

њéја можем да ви вревим ја,

Шта можеш да кажеш за

Нb24.

моxбр в. коштрањ.

моч"5рло с. „мокраћа стоке”.

мöша мн. мбше ж. „бабица“.

мошбњ мн. мошоњи м. „нави

љак“.

моштофелник м. „перушка ко

јом се чисти пећ за хлеб”.

мраз мн. мразове м. „мраз“.

мрак м. „мрак”.

мрачан прид. „мрачан”; вар.

мрачан.

мрачан в. мрачан.

мрéна мн. м.péне ж. „мрена”.

мрзење с. в. душмањија; син.

мрзна.

мрзет гл. „мрзети”.

мрзна в. душмањија.

мркат гл. „мркати”; Овце се

мрку.

мрљаукат гл. „мјаукати”; Мач

ка се мрљаука.

мрмоћ'ат гл. „мрмљати“.

мрс м. „мрс“.

мрсит гл. „мрсити“; Ја се мpсим

ка јем сласт у Велики пост.

мрсник м. „болест услед које се

надује виме”.

мртан в. мач?5к.

мртав прид. „мртав”.

мртав кос м. „мртва кост”; вар

мртвáна кочина, мртвијен

кост.

мртвáк мн. мртваци м. „мрт

вац”; Чуву мртвака, Ја се

вајкам за мртвака; Ис мртва

Кам.

мртвана коприва ж. „мртва

коприва”.

мртвијен кост в. мртЗв кос.

мрцина ж. „мрцина”.

му-му узв. (рикање краве).

мува мн. муве ж. 1, мува. 2.

пчела; Радим на муве, Мува

кбњска, Мува ситнана.

мyгур мн. мугурим, „пупољак“.

мyгуруват гл. „пупити”; Шума

мутуpује.

муж мн. мужеве м. „муж“;

Муж и жена, Он је мој муж,

Из мужам.

музика ж. „музика”; вар. мо

зика.

музикалац м. „свирац”; вар.

музикâнац.

музикâнац мн. музиканци в.

музикâлац; Из музиканцем,

IПеф музиканац.

музикуца ж. „усна хармоника”.

мук м. „догорели део фитиља на

свећи”; Мук от свеће.

мука мн. муке ж. „мука“; Оваја

ижа је учињета из муком.

мукија ж. „ушице на секири,

коси итд.”.

мула мн. мулеж. „мазга”; Мула

је коно мајарац, уши има велики

и повелики него мајарац.

Мунтенегрjáн м. „Црногорац“.

мунте в. мунће; Сам седел

цело лето у мунте.

мунћ?е м. „планина”; вар. мун

те; Он иде у мунће искоњи.

муње мн. муњета с. „држаље,

ручица”; Муње на срп, Муњć

на сврдел.

мург, мурга прид. „доратаст“.

Мургам. „име доратастом коњу”.

мурбњ в. морбњ.

мурса мн. мурсе ж. „сок од

меда”; Слатка кбно мурса од

меда.
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Мурџило м. „име волу црне

боје”.

муст в. мост; Муст се вари.

мустаћа мн. мустаће и му

стáке ж. „брк“.

мустра мн. мустре ж. „мустра,

МОДел”.

мут, мута мн. мути, муте прид.

„мутав“.

мутан в. мач?3к.

мутилце с. „штап којим се мућ

ка млеко”; вар, мутиљце син.

муткало.

мутиљце мн. мутиљца в. му

тилде.

мутка мн. мутке ж. 1. круна

дрвета. 2. кракасто дрво којим

се дроби грожђе“; Од корена

до у мутку.

муткало с. в. мутилце.

муткат гл. 1. дробити грожђе. 2.

лупати млеко.

мутмел м. „брашно ситно самле

Вено”.

на I пред. „на”; II узв. „на”;

III префикс; На зору, Седи на

нбiе, Је узел на страну по шу

ме, Седи на место, На пре ве

чар, На што си мислиш? Иде

на воду, Трг фртаља на четири,

Изис њи ишел на чºкoлу, Он

седи на астал и пише, На пре

вечер, Ви сами сте били на

путу, На воде, Седи на постељу,

Најел, Назнање.

на-на узв. (за вабљење коња или

пса).

наберат гл. „набрати”.

набит гл. „набити”; Наби добре

иак, Набијем фуркицу у месо.

нáбојник м. „нож процепа за

мутно прил. „мутно”.

мућ”5к м. „мућак“.

муцат гл. „рикати”; син, ри

КáТ.

мучит гл. „мучити”.

мучник мн. мучници м. „сту

бови који се причвршћују уз

камен воденице”.

мушк” мн. мушке м. „Мишић”.

мушкатирац мн. мушкатирци

м. „мушкарац”; вар. мушка
*

тирац, син. мушка.

мушкатирац в. мушкатирац.

мушки в. мушкатирац.

мушки прид., прил. „мушки”;

Има два деца, један мушки и

јена 2/c^нска.

муштерија ж. „муштерија”.

мушурбњ мн. мушуроњи м.

„кртињак, ГоМилица земље,

хумка”; Мушуроњи се саберу

на кбрен.

Н

набречит гл. „набрекнути”; На

бреч“: ла крава.

набуруват гл. „пиркати”; На

бурује ветар.

навалит гл. „навалити се, кло

нути”; Ја се навалили, Јапанци

слаби се навалу, вар. навалит.

нáваљак мн. наваљци м. „на

виљак”; вар. навелок; Повише

наваљци чине купац.

навојкат в. извојкат.

навaлит в. навалит, Дошал до

дрво и се навалил на њега.

навéјат гл. „навејати”.

нáвелок мн. навелци в. нава

љак; Ја собирам навелци.

кудељу”; и набĆјник. навиват, навијат гл. „навијати”.
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нáвлаж прил. „намерно”; Ce

осекал на прст навлаж, да не

ради.

навpвит гл. „наборати” (опа

нак); Наврвим опинак.

награћање с. „нагртање” (ку

куруза, винограда итд.).

награћат гл. „нагртати”; в. на

грнут.

нагрнут гл, „нагрнути”; Ванб

град се нагрне.

над пред. „над“, Лађа иде над

вбду.

надзлжит гл. „продужити”.

надбит гл. „победити”; Он над

бије.

нáдница ж. „надница”; Код нас

лудје раду надницу.

нáдол прид, „на доле”; Му дам

пут надол.

надрпат в. дрпат.

нађ'éжда ж. „нада”; У ува дете

ми је сва нађежда.

нађен прид. „нађен”.

нађени в. копилнак.

наздраве „наздравље“; Ја ка

жем: наздраве јело, а он: фала,

ајдете и Ва.

наздупат в. нафракат; Ја метам

у корам, да се наздушам, да се

нафракам.

назнање с. „обавештење, вест”;

Сам добил назнање за путници

зiубене.

назначит гл. „назначити”.

назубице ж. „болест непца“.

наизнаниче и наизнаниче

прил, „наопако”, син. наопак;

Преврне цбле наизнаниче.

наиме прил, „наиме”, син. ану

Ме.

наједампут прил. „одједном, на

једанпут”; Смо улезли сви на

једампут у ижу.

најест гл. „најести“; Сам се на

јел кбно на светац, Ја се најем,

Тебе смо те најели.

најмалијен 1 м. „мали прст”. II

прид. „најмањи”.

најнапреда прил. „најпре“ ; Нај

напреда да ми кажеш што си

видел.

најсилнијен прид. „најстарији”.

најсполице прил. „напола” (pa

дити земљу).

најчеpвен прид. „најцрвенији”.

најчест прид. „најчешћи”.

накажит гл. „срдити”; в. и

накажуват; Јако га накажила

жена.

накажуват гл. „срдити”, Се

накажујем за ништа, Ка нака

жујем другога, му бијем на

главу.

наковаљ м. „наковањ”; вар.

наковаља.

наковаља мн. наковаље ж. в.

наковаљ ; Наковаља за косу.

нáкрст прил. „накрст, разро

касто”; вар, накст, Гледа на

крст.

накст в. накрст.

нáлба ж. „слез“.

налука мн. налуке ж. „приви

ђење”.

намамен, намамена прид. „на

мамљен”.

намамит гл. „намамити”.

наместит гл. „наместити”; в. и

намешћат.

наметат гл. „наметати, додати”.

намештен в. намешћен.

намешћен прид. „намешћен“;

вар. намештен.

намирит гл. „смирити”.

намишћат гл. „намешћати”;

Нами:ићам кбла, Жена се на

минића, в. и наместит.

намложење с. „намножење”.

намбкрит гл. „намокрити”.

наóдит гл. „Снаћи, обухватити”;

ЛМе набди дбсада.

наопак в, наизнаниче.
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наопако прил, „наопако”; Све

чине наопако.

нáочице прил. „наочице”; Те

краде наочице.

напајат гл. „напајати“; Ја на

пајам поведа, в. и напоит.

нáпас м. „мрежа за хватање ри

бе”; вар. напаста.

напаста ж. в. напас.

напатит гл. „напатити”; Напа

пили се миши.

нап5љнит гл. „напунити”; вар.

нап5лнут; Натални фуруну из

дрва; Ја напалним пушку, Сам

се напалнул од крва.

нап5лнут в. нап5лнит.

нáпет прид. „напет, надут”; На

пете жиле, Напето на душу,

Дете напет у ликце.

нáпет гл. „напети, надути“; Тол

ко сам јел на свадбу, да сам се

напел, в. и напнут.

нáпето на гушу с. „гушобоља“.

напињат гл. „напињати, нади

мати”; в. и напнут, напет.

напит гл. „напити”.

наплат мн. наплатим. „наплат”,

вар. наплот.

нáплот в. наплат.

нáпнут гл. „напети, надути”; Ми

се најтел ббраз, Буре се напне

ка меташ воду у њега, Се напне

од јело, Се напнеш на корам, в.

и напет.

напоит гл. „напојити”; Да на

пбим коњи, в. и напајат.

напре и напре пред. „пред,

пре“; У јесен напре зиму, Из

лезем напре њега, Сваки пут до

шал напре ручак, Напре две

jбдине.

напред прил, „напред, испред”,

вар. напреда, напрет.

напреда в. напред.

напретичат и напретичат гл.

„утркивати се”, Се напрети

чали из коњи, овија млади чину

tиa.

напретан м. „напрстак”; вар.

напрстањак, напрстен, напр

стењ, напрстењак, прстоњ.

напрстањ мн. напрстање в. на

прстан.

напрстењ мн. напрстењи в. на

прстан.

напустит гл. „напустити”; И

бћеш да не напустиш?

нарав м. „нарав”; вар. нарав;

ПИма нарав кона коњ.

наредба ж. „наредба”.

нариђат гл. „наређати”; Нари

ђам у вра.

народ м. „народ”.

нарбј мн. нарбјове м. „блато“;

вар. нарбј; Од кише стане на

pбј.

насилнит гл. „нарасти” (о хле

бу), Насилним питу.

наситит гл. „наситити”.

наскаљâт гл. „упрљати“; Он си

наскаљал кошуљу, в. и каљат.

наслбн м. „трем који штити чо

бане од кише и сунца при мужи

оваца”.

натарош м. „секретар општин

ске управе, бележник”, син.

секретар.

натšгнут гл. „затегнути”.

натерит гл. „завлачити”; Деце,

не натерите се пот постељу ч“a

се каљаше.

натижат и натижáт гл. „нате

зати”; вар. натижат.

натоварит гл. натоварити“; Сам

натоварал кола све из дрва,

Натоварена кбла.

наточен прид. „наточен”.

наточит гл. „наточити”.

напрет в. напред, Напрет порту. натраг прил, „натраг”.
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наћ” гл. „наћи, наћи се, налазити

ce”; Шупа се нађе за иосу.

науч”ит гл. „научити, прилаго

дити се”; Од тебе сам научил

ова, Ја сам се научил из нака

зове, Имам да те научим ни

што.

нафāлит се гл. „нахвалити се”.

нафракат се гл. „нахранити се“;

Метам у корам, да се нафра

кам, син. наздупат.

нафтелин м. „нафталин”; Цбле

се мету у нафтелин.

нáчим м. „начин“; У сваки

начим мбра да дбђе.

нач“рнит гл. „нацрнити”, Се

нач“рнил по ликцe и по руке ис

сађом.

наш, наша мн. наши,

зам. „наш”.

нáшница ж. „кечига“.

нзказ мн. наказове м. „беда,

брига”; Ја сам се научил из

накaзове.

намерник м. „неваљалац, Вуци

батина”.

нопит прид. „пијан”.

нзпит гл. „опити се”.

нзрав в. нарав; Курјак промени

длаку, а нарав не, Коњ из на

равом.

нзрајат гл. „рушити”; Ижа се

нараја.

нарбј в. нарбј.

натижат. в. натежат; Кожа се

натижа,

не прил, „не”; Не попевај, Не

стој на врата.

небо м. „небо”; Небо се чрвени,

Небо ведро, Небо из кишoм,

Небо от подрума, Небо у уста.

неваљанац м. „неваљалац”, син.

неваљâшан, неваљâшан, не

ваљâшан.

неваљâшан” в. неваљанац: Он

је неваљашан кбно један трн

тор.

нáше

невастујка ж. „ласица”.

невољашан мн. неваљашни в.

неваљанац.

нéвен м. „невен”.

неверни прил. „неверни”.

неверно прил. „невероватно”.

невеста и невеста ж. „невеста”,

Из мојом невестом, иже њом сам

си живел живот; Моја невеста

трбши млбiо за њđјне цбле.

нег”éја в. крам.

негина ж. „кукољ“; вар. ње

гина; Избирам нејину из жито.

него прил., вез. „него, од”; Ма

pија је поминечка нето Ана, Је

подâлi море нето земља, Је по

широк небо него мбре.

негpбјка ж. „жуна”; вар, њег

póјка; син, жална.

нед'éја ж. в. крам; вар. негеја,

неђ'éја.

недела ж. „недеља”; вар, не

деља.

недеља мн. недеље в. недела;

Недеља дана, Арцовита недеља.

недођен прид. „некренут” (o

тесту).

неђ'éје в. нед'éја; Неђеја је цркбв

На.

нездрéл прид, „незрео”; Куку

jруs нездрел.

незнат гл. „не знати”; Не знам

кблко.

нека прил., вез. „нека”; Нека

вреви; Нека тражи, Нека узме.

некрстеник м. „некрштеник”.

нéмат гл. „немати, не бити, не

Доћи”; Немам дом, Нема га

Марко, Нема зима, Нему све,

Нема више, Нема да буде доб

ре, Он у никаку форму нема да

дбђе, Да немате.

Нéмац м. „Немац”, син. Шва

ба.

Немачка в. Германија.
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немачки прид., прил. „немач

ки”.

Немица ж. „Немица”, син. Шва

бица, Швапкиња.

нéмско грбжђе с. „рибизла”.

нéмско цвеће с. „назив неког

цвећа јаког мириса”.

ненадно прил. „изненада”.

неожењен прид. „неожењен”.

неоперен прид. „неопран”.

неорачко прид. „необрадиво”;

Неорач ко место.

нéпоможат гл. „не моћи више”.

неправица мн. неправице ж.

„неправда“.

нервират гл. „нервирати”.

несвестица ж. „несвестица”; За

меним, ме нашла несвестица.

нécлан, неслана, неслано прид.

„неслан”.

нестањуват гл. „нестајати”; в.

и нестат.

нестат гл. „нестати”; в. и неста

њуват.

несташан прид. „несташан”.

нестомпериран прид. „неми

ран”; Дете нестампериран.

нестрећа ж. „несрећа”; Пбинал

на нестрећу његову.

нестрећна прид. „несрећна“.

нестрећница ж. „несрећница”.

нéцало с. „игла за нецање”.

нéцат в. бродират; Зими нецам,

бродирујем.

нечестиви м. „нечисти дух”;

вар. нечистивник.

нечистивник в. нечестиви.

ни вез. „ни”; Ни сата, ни јутре

не можем да пођем, Ни једној

од вас не да ижу.

нигде прил. „нигде”.

низ пред. „низ “; Низ брег, Си

лази низ воду.

никакЗв, никаква мн. никаки,

никаке I зам, никакав. II прид.

никаки; Нема никаки спор, Ова,

у никаку форму не може да

буде.

никако прил. „никако”, син.

нипошто; Не ти дам никако,

ни за Бога.

никако прил. „некако”, Је дома

ако никакб не пошал у поље.

никел м. „никел”.

ники зам, „неки, неко”; вар.

ники; Ми кажал ники човек

и не се сећам кој, Јел има наки

тамо? Може да ни умре ники.

никипут прил. „некипут”; Je

дбинал никипут код нас; Сам

играл никипут, По никипут ми

дбђе све да идем.

никнет гл. „никнути”; Не је ни

КОЛЕ.

никнујет „гл. ницати”; Жито

никнује, Никнује трава.

никнут в. никнет.

нико зам, „нико”; вар, нитко;

Ја се личим из никога.

николико прил. „неколико”; вар

николико; Николико дана је

из ортаци, Николико човека,

Ува бдина су родиле само нико

лико јабалке.

никотина ж. „никотин”.

нин, нина зам. „њин“, в. њиен.

нипошто в. никако; Ова нипош

то не може да буде, у никаку

форму.

нисак, ниска мн. ниски, ниске

прид. „низак”; вар. нисак.

нисак, ниска в. нисак; Cóба је

ниска, Ниска шума.

ниско прил. „ниско”.

нит мн. ните, нити м. „нит”.

нит мн. нитове м. „нитна”;

вар. нитован.

нити вез. „нити”; Нити сам гла

никад прил. „никад“. дан, нити сам жедан.
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нитко в. нико; Нитко не остал

на место његово, Нитко на

свету не може да ме помогне,

само föспод Бог.

нитко зам, „неко”; Нитко бил

на врата.

нитован мн. нитовани в. нит,

нитове.

нитовање с. „нитовање”.

нитоват гл. „нитовати”.

ничии, ничија мн. ничии, ни

чије зам, „нечији”.

ничии, ничија мн. ничии, ни

чије зам, „ничији”; вар. ни

чији.

ничији в. ничии, Мислиш ча се

нађеш у кућу ничију.

ништа прил. „ништа”; Ми несмо

ништа напре јунаци, Сата тамо

се не ради ништа, Од таја нит

ко не ме питал ништа.

ништбзам. „нешто”; Кажиниш

тб за њеia; Ја имам да ти ка

жем ништа; Они сами да дођу

ако бћу ништа.

нов, нова мн. нбви, нбве прид.

„нов”; Цбле нбве.

нóва година и нбва година ж.

„нова година”.

новат гл. „снути”; в. и новијат;

Сам новал.

нов5ц мн. нбвци м. „новац“;

Готови нбвци, Дам новац и још

што.

новембер м. „новембар“.

новијат в. новáт.

нóвина мн. нбвине ж. „новине“;

Исту тува нбвину ју чита, За

вас је пишано у нбвине.

новина ж. „скоро узорана Ле

дина”.

нога мн. нбге ж. „нога“; Ја

стоим на нбiе, Ја стоим у ноiе,

То је велика нога.

ногаре ж. мн. 1. ногаре. 2. са

IЈаК.

нод мн. нбдове м. „чвор”; Чи

нем нод на крај концу.

нодоват прид. „чворноват”.

нож мн. ножеве в. нош; Нож

на чешел, Нож за потковање,

Нож велики, Из нбосам.

нбжици м. мн. „маказе“; Ја

сечем из нбжици и винбрад

плаче; Не тражи више нбжици.

ножњачка мн. ножњачке ж.

„опута”.

нбкат мн. нбкти м. „нокат, кан

ца”; Из нбкти дрпам.

нос мн. нбсове м. „нос”; Из

нбсам савијен на дол.

носáт прид. „носат”.

нбсвица мн. нбсвице ж. „ке

ЧИГа”.

носилац м. „носач”; вар, носи

лац: Од носилца.

носит гл. „носити, водити”; Носи

кобилу тено армиј, Кој ла да

нбси овај џак, Се нбси из шуме,

Нбсу цвет на нашир, Пут

не нбси дбма.

нóта мн. нбтеж. „музичка нота”.

ноћ” мн. ноћ?е, ноћ“и ж. „ноћ”.

ноћ”éска прил, „ноћас”; Од ноћ

еска до одјутроска.

нóћно прид. „ноћно”; Седијал у

почесто у време нбћено.

нóћом прил. „ноћу”; вар. нбћу;

Он ради нбћом и доњđм.

нóћу прил. в. нбћом; Ради

нбћу.

нош м. „нож“; вар. нож.

ношен, ношена пред. „ношен“.

ношење с. 1. ношење. 2. пона

IIIање.

ношење нарбдно с. „народна

ношња”.

нудит гл. „нудити”; Ја га нудим

да седи на стол.

нужан, нужна прид. „нужан”.
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нужда ж. „нужда”; Имам да ти

дам ако ти буде нужда, Имам

нужду, Не је нужда.

нужно прил. „нужно”; Мене ми

је нужно ваш помоћ”.

нулице прил. „напоље”; Ћºе да

метам стол у ижу јел нулице?

њевастујка мн. њевастујке в.

невастујка.

његина в. негина.

његбв в. његбу.

његбу, његова, његово мн. ње

гöви, његове зам, „његов”;

вар. његбв: Девка његова је

бóлна; Чинул свак по његовој

воље, Свак човек си оре из ње

ióвоја плујам.

његрöјка в. негpбјка.

о узв. „о”.

о пред „од“, Клупа о дрвета,

Ми с окрутила нба о зиме,

О девет, Из чашком о злато,

Вар. Од

o-o-o узв. (којим се умирује коњ).

обада мн. обаде ж. „обод”.

обарит гл. „обарити”.

ббздва, ббадве бр. „оба”; Кому

пружиш јену руку, он би ти

узел ббадве.

ббзлбанк мн. ббзлбанкове м.

„столарска тезга”; вар. ббел

банк.

оберен, оберена прид, „обран”.

обесит гл. „обесити”; Ја се обе

нумара мн. нумере ж. „број”;

вар, нумора, нумера.

нуме с. 1. нам. 2. сећање, успо

мена; Сам прбинал њеia и не ме

уфатил нуме, Се сећаш за њи,

јел си донесеш нуме за њи?

нумера в. нумара.

њемушка мн. њемушке ж. „др

вце на чунку“.

њива мн, њиве ж. „њива”; Њива

у миђу смиде.

њиeн, њина, њино мн. њини,

њине зам, „њихов”; вар, нин,

њин.

њин в. њиен.

њóен, њојна, њојно мн. њóјни,

њöјне зам, „њен”.

()

обистрит в. избистрит; Ce of

реје вода, па у воду жешку,

пđсе се обистри у студену.

обичај мн. обичајове м. „оби

чај”; вар. обичеј, Овија оби

чајове сам и држал од ста

pини.

обичеј мн. обичејове в. оби

чај.

обишање с. „обешење”.

објало мн. објала с. „обојак”,

вар. обљало.

бблак мн. бблаци, бблаци м.

„облак”.

облач“éт гл. „облачити”; вар.

облачит, облечит; в. и обла

чуват, обличат.

сим у јенд дрвć, Се обеси. облачит в. облач“éт.
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öблачно прид. „облачно”; Небо

бблачно.

облачуват гл. „наоблачавати се”

в. и облач“éт.

облечен, облечена прид. „обу

Чен”.

облеч”ит в. облач“éт.

обличат в. облач“éт; Сеобличам

сваки дан, Он се облича.

обљага ж. „стрњиште”, син.

штрањика.

обљáло мн. обљала в. објало.

обóдат гл. „убости”; вар. убб

дат.

обојен в. фарбан.

обöр мн. оборове м. в. авлија.

оборен прид. „оборен”.

обöрит гл. „оборити”.

обошен прид. „којег боле ноге”

(о волу).

обравница мн. обравнице ж.

„појас”.

образ мн. образове м. „образ”.

öбрати м. мн. „неузорани део на

крају њиве”; Обраћам на бб

рати.

обраћат гл. „обртати плуг на

крају њиве”.

обрнут гл. „окренути, обрнути”;

Се обрнул камо стене.

ббрст мн. 6брсти в. колонел.

6бруч. мн. обруч и м. „обруч”;

и обруч”.

обрчит гл. „помутити”; Обрчил

у воду.

обуват в. обут, Се обувам.

обујен прид. „обувен”.

обут гл. „обувати”; Да се обује;

в. и обуват.

обућа мн. обуће ж. „обућа”.

обчинут гл. „извршити се, одр

жати се”.

овај, ова и оваја мн. овија, овеје

зам. „овај”; вар. ов3ј, овеј,

Лађа је стигла сигурно вечер

овуа; Од краве овеја сам си

учинул нбвци, Овија дрва; Ови

јам децам; Овија деца ла да и

бијем ча не ме слушу; Онијам

им иде добре; Оваја платил из

iљавбм; Дај ни нам овај буквар.

овакој, овака и овака мн. ова

кија, овакеја зам. „овакав“.

овáко прид, „овакво”; На овако

зиму какб можете да идете по

селу.

овако прил. „овако“.

овамо прил, „овамо“; Одим овамо

и тамо: Од туа свамо.

ов53 8. ов5ск.

ов3ј в. овај, Овај је човек што

сам му кажал да дбђе.

ов5н мн. овнбве м. „ован”; Ован

за праз, Овибве се бију.

ов5ск. мн. ов5скове м. „Овас”;

вар. ов5з, ов5ст., овéск.

оваскар м. „место засејано ов

сом”.

ов3ст в. ов5ск.

овде в. одé; Овде и тамб.

овдеја в. оде.

Оведенија ж. „Ваведеније” (црк

вени празник).

овéј в. ов5j; Не овеј, нšiо онај је

дđинал išно нас.

овéск в. ов5ск.

овиђат гл. „увађати”; Овиђамо.

овнић” м. дем. „овнић”.

оволки, оволка мн. оволки,

овóлке зам, прид, „оволики”.

овблико прил, „оволико”.

оврнут гл. „уврнути”.

овћ”áp в. овчар.

бвће прид, „овче“; Овће месо.

овуде прил. „овуда“.

овца мн. бвце ж. „овца“; Овце

стар модел, Овце нов модел:

Овца остра на валну, Овца без

јатње; Овца јалова; Овца из

млекб, Овце старе.

бвцика в. бвцица.
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бвцица ж. дем. „овчица”; вар.

бвцика.

овчар мн. овчарé м. „овчар”,

вар. овћ”áp; Ја си узимам овча

ра; Ја са метам овчара.

огáрак мн. огарци м, „угарак”;

вар. огарок.

огáрок в. огáрак.

огáсит гл. „угасити”.

огледало мн. огледала с. „огле

дало”, Се огледам у огледало;

Ижа жене вредној је сваки пут

кбно огледало, кано бко.

огледачка ж. „зеница”; вар.

огледачко; угледачка.

огледачко в. огледачка.

оглен мн. оглење м. „угаљ”; Ce

печу на оiлење, Ојлен о дрвета.

оглбтак мн. оглбци м. „чокан

кукуруза”; вар. оглбток, Се

корања из руке, из оглбткам или

машине.

оглувет гл. „оглувети”.

оглувујет гл. „глувети”; Почел

да оглувује.

огњило мн. огњила с. „сецало”;

син. céцало.

огњиште мн. огњишта с. „ог

њиште”, син. ватриште.

огоит гл. „угојити”; Ђем се ого

ит, Сам се отоил, Да оiću.

огојен, огојена в. дебел.

огрејат гл. в. грéјат.

огрозет гл. „огадити”; Ми се

огрозелс.

од пред. в. о, вар, о, от; Од

одавна; Панадол од куће је гра

дина; Све се разбије од зиме, Од

седам; Од одјутроска; Семе од

лана; Се опудил од мене; От

сутра; Кора от каше; От ка

мена; От козе; О десет; О де

вет, Ми с окрутила нба о зиме,

Клупа о дрвета; Од две-три го

дине; Од ручка; Рукави од вал

да иде од нарбја; Од нас је на

учил; Од ореја и од бреста;

IШума од брадам, Место богато

од челе ; Се чине од сливе, од

крушке и од чирешње; Сам до

бил од Ђорђе; Идем од тебе.

одабрат в. изберат.

одавна прил. „одавно”; Код нас

не ишла киша одавна.

одáлит гл. „удаљити”; вар. ода

љит.

одаљен прид, „удаљен”.

одаљит гл. в. удалит.

одáт гл. „удати”; Девка се ода.

бдат гл. „ходати”; Муве бде без

никакога реда.

одЗвда прил. „одавде”; Човек

одавда; Слушај, иди дбма сдавда.

од3лжит гл. „одужити”; син.

раздЗлжит.

одбит гл. „одбити“; Ја те одби

јем, бвце се одбију; Смо се од

били.

одбранит гл. „одбранити”.

одбрањен прид. „одбрањен”.

одва прил. „једва”; Одва сам из

лезал из ранчиште из марве из

зиме овај. -

öдве прил. „од двеју“; Стави

бдве.

одвежáт гл. „одвезати”; Одве

жал коња од плота.

одговбрит гл. „одговорити”.

одé прил, „овде”; вар. овде,

овдеја: Ува зима је бил оде

један мраз страшан.

одéње с. „ходање”; Излаз је ме

сто за одење бвце.

одзбвнет се гл. „одазвати се”;

вар. озбвнут.

одимен, одимена мн. одимени,

одимене прид. „одимљен“; Ре

бра одимени, Ју и печемб, а јемо

и одимену испитом.

не, Млеко од краве; Не може одимит гл. „надимити”.
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одињиш м. „отвор на кошници

куда пролазе пчеле”.

бдит гл. 1. пасти. 2. ходити; Иде

да чува коња да бди; Терамо

коњи да бду; бди празна; Ја

бдим овамо и онамо: Ја бдим из

прстом; Одим на ври на дол.

одишан, одишни гл, „одморан”;

Ка неје теран млбiо, неје суста

нут, је одишњан; Коњи одишани.

одишат гл. „одморити се”; вар.

одишзт; Се одишам из поведа

на ручак.

одишзт в. одишат.

одједампут прил, „одједном”.

одјутроска прил. „сутра ујутро”;

Од одјутроска.

öдма прил. „одмах”; вар. бма.

однесет гл. „однести”; Је одне

сал дбма сви дрва.

одовамо прил. „од овамо“.

одозгбра прил. „одозго”; вар,

озгбра; Макар што те стигне,

да се помислиш на ондја одо

зјбра.

одоздбла прил. „одоздо”; вар.

оздбла.

одонуде прил. „онуде”.

одотрага прил. „одострага“;

вар. отрага.

одражен мн. одражени прил.

„заљубљен”; Одражена се цо

лбву.

одрбјат гл. „откопати мртваца”.

од ручка прил. „после подне”

одуат и сребро гл. „посребрити”

син. посребрит.

одузимање с. „одузимање”.

ођ'āк в. оџак.

ожáг мн. ожзгове м. „ватраљ”.

ождребит гл. „ождребити”, Се

ождребила.

оженит гл. „оженити”, Се оже

Н2.

озајмéње мн. озајмéња с. „за
- 55

јам

озгбра в. одозгбра; Мета одоз

дбла, не озбра; На пећ озjбра;

Озбра реке.

озгорњи мн. озгорњини прид.

„горњи”; Корење озгорњини.

оздбла в. одоздбла; Даска оздбла

на пенџер.

озноит гл. „ознојити”; Ја се озно

им.

озбвнет се в. одзбвнет се.

ој узв. „ој”.

ојагњит гл. в. јагњит, Се оја

њили; Се ојању.

ојармен прид. „ујармљен”.

окáлат гл. „обилазити, ићи око

некога или нечега”; вар. окá

љат; Окала цело селб.

окáљат в. окáлат; Он окаља

кућу; Зашто ме окаљаш?

окапијатет гл. „побеснети” (o

овци).

окачуват гл. „окачивати”.

околчена прид. „замршена, чу

пава”.

околчит се гл. 1, ухватитит се у

коштац, 2. размрсити се, Се

окалчили да се бију; Сеокалчу

окопушават гл. „пустити пупољ

ке” (о виновој лози), Лоза

окопушевује

океан мн. океање м. „циљар”.

бкеша мн. бKенце ж. „овца са

црном вуном око врата”.

окиселит в. киселит, Се окисели.

окисељен прид, „укисељен”.

оклáдит гл. „опкладити се“; Ја

се окладим.

оклопит гл. „склопити”.

оклопен мн. оклопени прид.

„склопљен”; Pöiове оклопени.

оклочен, оклочена, оклочено

прид. 1. бљутав. 2. мућко, Оклб

чена вода.

бкна ж. 1. отвор куда се улази

на таван или отвор куда се спу

шта сено са тавана у јасле. 2.

рудник соли.
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окнар м. „робијаш“.

бко мн. бч и с. „око”; Очи чpне,

Очи чpни, Очи плави, Очи

сињи, Оча зелена; Белсно на

бчи; Лоза на два бKa; Лоза на

три бKa; Око кбњски; Два бчи;

Од бч°и.

окóват гл. „оковати”; Ја оковем.

окбзит гл. „окозити”; С око

зила.

околина ж. „околина”,

околит гл. „опколити”: Да око

Лf2f44.

окопчат гл. „закопчати”; Ce

окопчам на цблу; в. и окоп

чуват.

окопчуват гл. „закопчавати”;

Се окопчујем.

oкрастит гл. в. крастит; Ја ја

окрајстим от кранје.

oкраћуват гл. „скраћивати”; С

краћујем; в. и кратит.

окрвавит гл. „крвавити”; Овца

окрвавела.

окроч”áт гл. „кротити“; Ја сам

скрби ал коња.

октобер м. „октобар”; вар. ок

тöмбар.

октомбар в. октббер.

окупација ж. „обрадива земља

где је некада била шума, крче

вина”.

окупиран прид. „заузет”.

окупират гл. 1. заузети. 2. бавити

Сђе.

окупљат гл. „окупати”; Идем да

окупљам коња.

окце и бRце мн. бKца, окцета

с. „окце”.

оладит гл. „охладити”.

олáђен прид. „охлађен”.

олађење с. „хлађење”.

олакчат гл. „олакшати“; Си

узел доста из џака, саја се по

олонут гл. „ублажити”; Ми ола

нуле болесте од лекове.

олдењачамн.олдењаче ж. „ку

деља остављена за семе”.

олово с. „олово”.

олóјница мн. олбјнице ж. „при

митивна уљаница”.

олтан м. „калем воћке”.

олтанишање с. „калемљење”;

вар, олтанишење.

олтанишат гл. „калемити (воћ

ку)”; вар. cлтанишат, орта

нишат.

олтанишење в. олтанишање;

Нож за олтанишење.

олтар мн. олтарове м. „олтар”.

олтанишат в. олтанишат.

олуја ж, „олуја”.

олуп м. „место погодно за хва

тање рибе вршама”.

бма в. бдма; Он не ју питал бла;

Ома дођем код вас.

омекчат гл. „омекшати”; вар.

умекчат; Да се омекче; Сам

омекчал; Нека омекче.

омида в. гусéлница.

омбрит гл. „убити”; син. убит,

убиват.

омразит гл. „омразити”; Ми се

омразил живот.

омрсит гл. „заразити”; Су омр

сим од његовој бблесте.

омyгурéт гл. „напупити”.

омутет гл. „ућутати”; вар. ому

тит, Он је омутел.

омутит в. омутет; Ја омутим.

он, она, они, оне зам, „он“; Иди

из онđiом човекам; Дај онума

човеку; Он ви је брат; в. онаја.

онáја мн. онеја, онéје зам, „она“;

Не оваја ижа, онаја другана је

поблизо, в. он3ј.

онакšј, онакаја мн. онакија,

онакеја зам, „онакав“.

олакчал. онáмо прил. „онамо”.
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он5ј, онаја мн. онија, онéја,

онéје зам, „онај”; Онај ме ви

кал, Онија иду; Човек онај да

бар, Како му кажу онума чo

веку што јој име маме си Ана?

Онеја друiене су повредне; При

поведај за онога; Иди из онđiом.

ондеја прил, „онде”.

ондолират гл. „ондулирати, бре

новати”; Се ондолиру на моци.

оништит гл. „уништити”.

oнoвечер прил. „ономад увече“.

онóлки, онблка мн. онблки,

онблке прил., прид. „онолик”.

ономлани прил. „ономлани”; То

је било ономлани или пре две

ióдине.

оп узв. „хоп”.

бпаш мн. опаши м. „реп”; вар.

опáш, бшаш, блаш од фурке.

опáшат гл. „опасати”; Ја се опа

шем из ременам; Он се опаинал.

бпош в. блаш.

операција ж. „операција”.

оперен, оперена прид. „опран”;

Кошуља треба оперена.

бпет прил. „опет”.

опинак мн. опинци м. „опанак”;

вар. опинок, Мејлбуђе отинак;

Из опинци.

опинак в. опинак.

опинкар м. „опанчар“.

опит гл. „опити“; Се опијем.

оплећен, оплећена прид. „опле

тен, исплетен”.

оплећка ж. „оплећак“.

oпoлoвујет гл. „одвајати”; син.

растављат.

опотекар в. апатекар.

оправен мн. оправени прид.

„оправљен“.

опрат гл. „опрати”; в. и прат;

вар. упрат, Сам се опрал, Ју

оперу, Би било добро да се опере.

опрасит гл. „опрасити”, Се оп

расила.

опрет гл. „забранити”; в. и су

ставит, Се опрв бунар.

опpитбр Мн. оприторим. „ланац

којим се везује руда за хам”.

опропастит гл. „упропастити”.

опропаштен, опропâштена в.

опропашћен.

опропашћен, опропашћена

прид. „упропашћен”; вар. оп

ропâштен, Место опропаш

ћено; Ижа опропашћено.

опростеније с. „опрост“; Мртвак.

иска опростеније.

опростит гл. „опростити”; вар.

упростит, в. и упрошћ”áват;

Да му Бог душу опрости.

опрошћават гл. „опрошћава

ти”; в. и опростит.

бпрт, бпрта прид. „забрањен“;

Опрта и ума.

бпрт прид. „затворен“ (о сто

маку).

опpћа ж. „опрћак, пртљаг“;

Опpћа из шибе.

опудит гл. уплашити”; вар. упу

дит, Се опудил кон“; Ја се опу

дим.

опустит гл. „опљачкати”.

опућен прид., прил. „потпуно”;

Гол опућен.

бра ж. „коло”; Ми имамо бра:

ситнана, уполак и арђељана.

Орадија ж. „Орадеја”.

opáн прид. „оран”.

ораница ж. „узорана њива”.

opáње с. „орање”, Коњ за орање;

За један дан орање; Орање дал

бокб.

opäрак м. „главница кукуруза”.

opáт гл. „орати”; Opéм обљају.

opáчка прид. „ораћа”; Орачка

земља, Орачко место.

ордибн в. акордибн.

opé мн. орéси м. „орах”; Оре ме

кđи.
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opéзник мн. орезници м. „урез

ник (у ткању)”.

оречен прид. „уречен”.

ореч”éт гл. „урећи”; Циганка

орече деца; Ка се оречу, ојасу

ојлење.

ореншаре м. „орашје“.

орман мн. ормање м. „орман”.

брмоља ж. „иглица за косу“.

брна мн. брне ж. „труба”.

opнист м. „трубач”.

ортак мн. ортаци м. „пријатељ,

друг”; Из ортакам.

opтаков прид. „ортаков”.

ортанишат в. олтанишат.

ортачит гл. „ортачити се”, Се

ортачу.

ортачија ж. „ортаклук, орта

ЧИНа”.

Оршава ж. „Оршава”; вар.

Pшáва.

бршјаг м. „место у шуми где су

посечена дрва“.

бса мн. бce Ж. „оса, Зоља”.

бсам бр. „осам”; вар. бcзм.

осамдесет бр. „осамдесет”; вар.

осамдесет, Осамдесет и један.

осамнаест бр. „осамнаест”; вар.

осамнаест.

бсом в. бсам, Осам иљаде.

осамдесет в. осамдесет.

осамнаест в. осамнаест.

осéкат в. осећ”; Сам осекал ; Ђем

осекат.

осећ” гл. „одсећи”; в. и осекат;

Ја осеч?ем; Ћ°ели сcéћ“.

осећен, осећена прид. „одсе

чен, посечен”; Тамо је је ссе

ћена шума.

бсија мн. бсије ж. „осовина”;

вар. беја.

бсим пред. „осим”; Осим таја.

бсја в. бсија.

ocjáлможа ж. „југ”; Страна ос

ослабет гл. „ослабети”, Су села

беле.

бсли пред. „према”; Чисто и

бели истока салнце.

ослиáлможа в. осјáлможа.

ослиáлможа ноћ?бм ж. „север”.

ослужит гл. „одслужити”.

осмак м. „осмак, буре од 400

литара”.

бcми бр. „осми“; Осма тал.

осмрдет гл. „осмрдети”.

оснбва мн. основе ж. „основа”;

син. уpsáла.

основаљка мн. основаљке ж.

„основаљка”; Сновем на осно

ваљку.

осóјка мн. осбјке ж, „креја,

шојка”.

ocóка ж. „масноћа овчије вуне“.

остало м. „остатак”.

бстар прид. „оштар, брз“.

остарéмн. остарéтас. „сечиво”;

вар. осторé, óстарје.

остарéт гл. „остарети”; в. и

остарујет.

остарет прид. „остарео”; Оста

рет човек.

остарујет гл. „старети”; в. оста

péт; Наказове твоја не ме оста

рују.

бстор прид. „општар“.

осторе мн. остарéта в. остарé.

бстарје в. остарé; Остарје на срп.

острашен прид, „уплашен”.

острошнет гл. „оружнети”.

остpжет в. остружет.

острижен прид. „острижен“;

Острижене порет корам и блаш.

öстрит гл. „оштрити”; Да бстpи;

Острим кČље; Острим косу.

öстро с. в. инсула.

бстроно с. „сечиво косе”.

остругаља мн. остругаље ж.

„кракасти колац о који се при

качују хаљине, посуђе, цедило

jалможа вар. ослиáлможа. са кашем итд.”
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остружет гл. „остругати”; вар.

остpжет.

oстудит гл. „назепсти”.

ОТ в. ОД.

бтава мн. бтаве ж. „отава”; вар.

бтава.

отар м. „атар”.

отарират гл. „одлучити“; Јел се

отарираш, јел не?

оташовајка ж. „назив народне

игре”.

бтова в. бтава.

бтворан прид. „паметан”; вар.

бтворан, отворен.

öтворон в. бтворан; Он је јако

бтворан.

отворен прид. 1. паметан, в. бт

воран; 2. отворен.

отворит гл. „отворити”; Отвори

врата; Ја сам отворил пенџер.

отврднет гл. „отврднути”; Го

моља се отврдне.

отела ж. „назив врсте грожђа”.

отелит гл. „отелити”; Која крава

се отелила; С отелила.

отерит гл. „отерати”.

отеч”éт гл. „утећи”; Ти сâiо јутре

стечени од наказбве.

отимат гл. „отимати”.

отић“ гл. „отићи”; Отидем, Сам

outáл на вашар, Лудје били на

куће њине.

отка прил. „откада”; Отка је ме

сец и земља.

откšлчит гл. „одмрсити”, син.

раскалчит.

откључит гл. „откључати”: От

кључи врата.

откбс м. „откос“.

открит гл. „открити”.

откуд прил. „откуда”; вар. от

куде; Откуд идети.

откуде в. откуд.

отпушћан прид. „пуштен”.

отпушћат гл. 1. пуштати. 2. доз

вољавати; Ја му отпушћам да

улезе у кочије.

отрављат гл. „тровати”; Онаја

трава што се отрављу рибе.

отрага прил, „одострага”; вар.

отрака, одотрага, Овца што

иде најодотраја.

отрака в. отрага; Идемо отрака

за кбла. -

отресет гл. „отрести“; Ја се от

ресем о тšta.

отрéшенина ж. „вуна стрижена

са трбуха, ногу и репа”.

бтри бр. „три пута; од три”.

отpнут гл. „утрнути”; Ми отр

нула рука; Ми отрнула прста ;

Сам отрнул о чуда.

отpшен прид. „искрчен”.

отсутра прил. „ујутро”; вар. от

сутриња; Има да умре до от

сутра.

отсутриња в. отсутра.

отуа прил. „оданде”.

отушћен прид. „отпуштен”.

бтштета ж. „отштета”.

оћ”истит в. очистит.

oх узв. „ох“.

ox-oх узв. (за испољавање радо

сти).

oxó узв. „охо”.

оц5т м. „сирће”; вар. оцет, Ме

та оцžт и млека кисело.

оцéт в. оцšт.

одиље с. „осје, иглице на класу”.

оцутра в. цутре.

бчетири бр. „очетворо“.

очистит гл. „очистити”; вар.

оћ“истит.

оч?рснут гл. „очврснути”.

очупат гл. „очупати”.

ошéст бт. „у шесторо”.

ошто прил. „зашто”; Нема бинто

да се бојиш.

ошушит гл. „осушити”; Миошу

шила уста од жеђа, Ка се лук

ошуши.
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па I вез. „па”; вар. пак. II прил.

„Опет”: Неће па неће; Па сам

дбинал.

пáберок мн. пáберци м. „паби

рак”; вар. поберок.

падање с. „падање”;

вбде.

пáдат гл. „падати”; Пада кина;

Пада длака; в. и паднут.

падина мн. падине ж. „падина,

долина”, син. ваља; Ге има

падина, на брег, Вода тече по

падиче; Падина тесна; Падина

далбока; Крај падине.

паднут гл. „пасти”; Паднем по

jрбине; Падал из једно дрво под

бчи мои, Падла роса; вар. па

нут.

пажар м. „пожар“.

пажаровина ж. „гариште у шу

ми”.

пáзга мн. пазге ж. „недра“; Па

за кошуље.

пазит гл. „пазити”.

НаК 6. IIa.

пакет м. „пакет, пакло”.

пáкла ж. „пакло памука“.

пáкумпорт м. „зулуфи”.

пáлажница мн. пáлажнице ж.

„две мотке повезане међу собом

које се стављају преко пласта

да не би ветар разносио сено“;

вар. палажница, палажница,

паложница.

палазóр мн. палазбpoвe м. „ки

шобран”.

паламида ж. „паламида“.

палац м. „палац”; вар. палац;

син. пpс силнијен.

пáложница в. пáлажница.

палац в. палац.

пализер м. „назив неког цвећа”.

палица в. палице ж. „палица“;

Палица што брчимо у фуруну;

Падање

паличка ж. „шипка на страж

њем МОТОВИлу”.

пáложница в. палажница.

палуга мн. палуге ж. „мотка ко

којом се привезују кола са се

ном”.

памет ж. „памет”; Памет дође

иc jбдине.

пáметан мн. пáметни прид. „па

метан”; вар. паметон, Паме

тан човек.

пáметан в. паметан.

паметљивоц м. „уображен чо

Век”.

памтит гл. „памтити”; Ћºе ме

памтит или Ћºе ме држат па

мет; вар. пантит.

пáнта ж. „обруч на точку”.

Пантелејм. „Пантелејмон” (црк

вени празник 27. јула).

панталбре ж. мн. „панталоне”.

пантивéк м. „памтивек”; Од пан

тивека.

пáнтит в. памтит, Све пантим

добрб.

пантлика ж. „машна”, вар.

плантика.

пáнут гл. „пасти”; Чанка се раз

бије ка пане на камен; Се држим

за крану да не панем. Падла

роса. Вар. паднут.

пáор мн. паорим. „сељак”; Иду

паори из трајсте на раме, Дам

паорим.

пáорка мн.пáоркеж. „сељанка”.

папијота ж. „папилотна”.

папир м. „папир за цигарете”.

пáпит гл. „папити” (о деци);

Деца папу.

пáпоња ж. „папоњак, папак“;

вар. папоњак.

пáпоњак м. в. папоња.

пáпрад мн. папраsим. „папрат”,

Ис палицом. вар. папрат.
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пáпрат в. папрад.

паприка мн. паприке ж. „пап

pика“; Паприка чарвена; Пап

pика чрвена; Патрике љутене.

паприкâш м. „паприкаш“, Ме

там бибер у паприкаш.

папур мн. папурé м. „рогоз“.

папуша ж. „клип кукуруза”.

пар мн. парове м. „пар”; Сам

купил седам пара ципеле, Ч?гинул

што је чинул и си купил један

пар волбве, Два пара амове или

Два реда амове.

параж. „пара”; Иде пара из воде.

парадајз мн. парадáјци м. в.

парадâјка.

парадâјка мн. парадâјке ж. „па

радајз“; вар. парадајз.

парађина ж. „Ледина”.

параћка мн. параћке ж. „праћ

ка”.

парапет м. „парапет”.

парен прид. „спарен”.

парéреa ж. в. мислење, Паререa

ваша је сигурна макар кој шта

бануира.

пäрит гл. „спарити”.

парни прид. „парни”; Парни

број.

парта ж. „накит са гранатама

који жене носе на глави”.

партид м. „партија”; син. пар

тија.

партија ж. в. партид.

партић ипат гл. „присуствова

ти”; Ја партић ипам: из вас.

парфин м. „парфем”.

парче мн. парчета с. „парче”;

вар. парче; Сечем на парчета

из нбжа; Парче из детелином.

пасамéнт м. „завој”.

пасош м. „пасош”; вар. пасаш.

пасош в. пасош.

пáсуват гл. „пасовати”, Се па

сује.

шасул' м. „пасуљ”; вар. пасуљ.

пасуљ в. пасул”.

пасуљица ж. „соја“.

пасуљиште с. „пасуљиште“.

патента мн. патенте ж. „па

TeНТ”.

патије ж. мн. „питије”.

патит гл. 1. патити се, мучити се.

2. патити; Пату коњи, Патим

бвце.

пáтока ж. „слаба ракија, послед

ња ракија која тече из казана”.

патрикало мн. патрикала с.

„пробојак којим се буше уши

оваца”.

патрлеј м. „петролеум”; вар.

петрбл, петролеј.

патрбна ж. „чаура, фишек”.

патул мн. патуље м, „кревет ис

под пласта”.

паћ”áка ж. „путања”; вар. пo

така, поћака.

пáук мн. пáуци м. „паук”.

пáун мн. пауњé м. „паун”.

паунаш м. „Запонка”.

пауница мн. паунице ж. „пау

ница”.

пáучина мн. паучине ж. „пау

чина”.

пáша ж. „паша, пашњак”.

пашканат м. „пашканат”.

пашанбг мн. пашанбзи м. „па

IШеног”.

пашунат м. „пашњак”, син.

пашуња.

пашуња ж. в. пашунат, Терамо

на пашуњу један месец, два, да

једу траву.

цогЗн мн. погзни; м. „богохули

тељ”; Палан жафује.

п5здар мн. п5здари м. „поздер”;

Вар. п53дар, п53дер.

цöздор в. ц3здар.

п53дер в. п5здар,

покала м. „варалица”.

покáлит гл. „преварити”; Ме па

калил.
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полк м. „већа група коња”; Један

палк од коњи.

п5лнит гл. „пувити”; Палниuи је

дан суд из водбм.

понsáјка ж. „простирач”; вар.

пунsáјка, син. простиљаћ.

пањ мн. п5њове м. „пањ“; Имам

један винбурад из пањове.

парада ж. „парада”.

Парљија м. „назив црквеногпра

зника што се одржава 19. јула”.

парче в. парче.

пас узв. (за гоњење мачке); син.

шиц.

п5скат гл. „пискати као змија”.

пострав мн. постраове м. „па

стрма”.

пéвац мн. певци м, 1. певац, 2.

певач, вар. певац.

пéвац в. певац; Певац цркбвни.

пéвница ж. „певница”.

пéга мн. пéге ж. „пега”, син.

пистрица.

пéгау прид. „пегав”, син. пи

штар.

пéглајз м. „пегла”; вар. пиг

лајз, пиглајс.

пéглат гл. „пеглати”.

пед м. „педаљ”.

пéдат се гл. „вребати”; Мачка

се педа на миша.

педепсират гл. „казнити”.

педесет бр. „педесет”.

педесети бр. „педесети”.

педјáпса ж. „казна”.

пeит гл. „одјекивати”; Пеи на

празнб; Пеи шума; Пеи на ра

шушено; в. и запејат.

пéкар мн. пéкари м. „пекар”,

вар. пекар.

пéкор в. пекар.

пекмез м. „пекмез“; Пекмез од

сливе; Пекмез од дуње.

пéктер мн. пéктери м. „назив

пеленка мн. пеленке ж. „пеле

На”.

пелерина ж. „пелерина”.

пелин мн. пелиње м. „пелен”.

пелц мн. пелцове м. „вакцина“.

пелцоват гл. „пелцовати, кале

мити”; Пелцујем.

пелцување с. „пелцовање”.

пељушина ж. „кожица чије ки

дање проузрокује килавост”.

Пéмац мн. Пéмци м. „Чех”.

Пéмкиња ж. „Чехиња”.

Пéмска в. Ћеска.

пéмски прид., прил. „чешки”.

пéна мн. пéне ж. „пена”, Пена

од сапуна.

пéнђер в. пенџер.

пензија мн. пензије ж. „пензи

ја”.

пéнит гл. „пенити”; Коњ пени на

уста; Böда се пени.

пенџер мн. пенџери м. „про

зор”; вар. пенђер, Пенџер на

кошницу.

пепел мн. пепели м. „пепео”.

пепељар м. в. пепељара.

пепељара ж. „Пепељуга“, син.

пепељуга ;вар. пепељар.

пепењача ж. „пепељара”.

пепељив прид. „пепељаст”.

пепељивац м. „прљавко“.

пепељуга в. пепељара.

пепиљак м. „слепи миш”.

пептар мн. пептарé м. „груд

њак”; вар. петар.

пéрат гл. „прати”; Они се терали;

Ја ћем перат: Жена која пере;

Перем кошуље; Ја се перем на

лице; Пере судове; Се пере по

главе; Пере валну, Пере собу.

пéрина мн. пéрине ж. „јастук”.

перинџ“ м. „пиринач”.

пермисија мн. пермисије ж.

„војничко одсуство”, син. пpa

неког цвећа”. wо, урлап.
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перб мн. пéра с. 1. перо. 2. лопата

на воденичком точку. 3. зелена

комушина. 4. Зелено лишће

лука; Тбчак ис пера; Чорба от

пара.

персбна мн. персбнеж. „особа”.

перуника мн. перунике ж. „пе

руника”.

пéрушке ж. мн. „паперје“.

пéрца мн. перце ж. 1. сува кому

шина. 2. лист кукуруза. 3. лист

жита; Перца на жито.

песач”љив, песачљива, песач

љиво „песковит”; вар. песач

л”ив, Место песач”љиво.

песЗк м. „песак”.

песач“лив в. песач”љив.

песма ж. „црквена песма”; в.

попéука.

песница мн. песнице ж. 1. пес

ница. 2. шака, прегршт, Из пес

ницом удрим, Јена песница брани

н0,

пест гл. „пећи“.

пет бр. „пет”.

пета мн. пéте ж. 1. пета. 2. ухо

косе; (округли отвор на коси

у који се углављује дршка);

Сам покварил пету на ципелу,

Из пете чарвене.

петар в. пептáp.

перачка ж. „петакиња, буре од

250 литара”.

петЗк мн. петкбве м. „петак”.

пет3л. мн. петлбве и плбве м.

„петао”, Петал дивји, Петал

шумска, Петал кукурика; Плбве

се бију.

петељка мн. петељке ж. 1.

рупица на реверу. 2. канап на

торби. 3. обесач на оделу.

пéти, пета, члановано: петијен,

петана бр. „пети”.

петина ж. 1. петина. 2. петорица;

Ми петина идемо.

Петковица ж. „Петковача”.

петлик мн. петлик и в. петлић”.

петлић” мн. петлић”и м. дем.

„петлић”; вар. петлик“.

петнаест бр. „петнаест”.

петрбвача ж. „петровача”.

Петровдан м. „Петровдан”; вар.

Петрбвдан.

Петрбуздан зимски м. „Зим

ски Петровдан”.

петрбл в. петрлéј.

петролеј в. петрлеј.

пећ” мн. пéћ?ове ж. „пећ за

ХЛеб”.

пећка мн. пећке ж. „врста

нише у зиду”.

пећурка мн. пећ?урке ж. „пе

чурка”; Пећурка у тор.

пéцат гл. 1. пецати. 2. вребати;

Пéца рибу, Мачека пеца на

миина.

печат мн. печатове м. „печат”;

син, штампила.

печ”áта мн. печате ж. „мрља”.

печен, печена, печено прид.

„печен”; Пиле печенб.

печ”éне с. „печење”; вар, печ”é-

ни, печ”éње.

печ”éни в. печ”éне.

печ”éње в. печ”éне; Печење од

свиње.

печ”éт гл. 1. пећи. 2. кувати,

варити; Пита се пече, Пече

месо, Печем ракију; Ч?брба се

пече.

пéчина мн. пéчине ж. „чисто

свињско месо без сланине и

костију”.

пéшке прил. „пешке”; вар. пе

шки; Идем по нбiе, идем пешке.

пéшки в. пешке.

пешкир мн. пешкирé м. „пеш

кир”; Из тешкирам.

пéшћера мн. пéшћ?ере ж. „пе

ћина”.

пи-пи узв. (за дозивање кокоша

ка); вар. пика-пика.

пиáц мн. пиáцове м. „пијац”;

вар, пијац.
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пива мн. пиве ж. „аван”.

пивница ж. „надземни подрум

у винограду”.

пиво с. „пиво“.

пиглајз в. пеглајз.

пиглајс в. пеглајз.

пиглует гл. „пеглати”; Пилуем

кониуле.

пижама ж. „пижама”.

пијавица мн. пијавице ж. „пи

јавица”.

пијан, пијана мн. пијани, пија

не прид. „пијан”; Пијани тур

та, Пијан тун, Пијан круп,

Пијан кбно . . . .

пијандура в. пијаница.

пијаница мн. пијанице м., ж.

„пијаница”, син. пијандура.

пијац в. пиáц.

пика-пика узв. в. пи-пи.

пикели прид. „кржљав”.

пила мн. пиле ж. „пила“; Пила

за дрвć.

пиле мн. пилећи, пилићи, пи

лић“e c. 1. пиле. 2. заперак ку

куруза, Пилића пауку, Пилићи

од кокошке бду пот кола, Пи

лић“ од куpке, Ч'упамо, треби

мо кукуруз од пилићи.

пилит гл. „пилити”.

пилско прид. „пилеће“; Пилско

месо.

пиљадија мн. „живина”.

пинтер мн. пинтери, пинтери

м. „бачвар”.

пионир мн. пионири м. „пио

нир”.

пипат гл. „пипати”; Питам из

прсте.

пипиљак мн пипиљаци м. „сле

пи миш”.

пипота ж. „желудац”.

пираљ м. „пиревина”.

пирбњ мн. пироњи в. баскијаш.

пирутит гл. „чепрљати” (о ко

писар м. „писар”.

писарија в. писма.

писарбу прид. „писаров”.

писма мн. писме ж. „писмо”;

вар. писарија; Сам примил

писму, Сам примил писме.

пистрица в. пéга.

пит гл. „пити”; Па! Не пи! Не

пете; Ја имам да пијем, Ја ла

да пијем, Ја ћем пит колко ми

ми драго.

пита мн. пите ж. „хлеб”; Пита

се пече, Из питом.

питат гл. „питати”; Што те

питам да ми кажеш, Нека

пита.

питкукудéц м. „жмурке“, Ајда

да играмо питкукудец.

питован, питовна прид. „пи

том“; Питован зајац, Питовна

трава.

питпалак м. „препелица”; вар.

питполат.

пић”é мн. пићета с. „пиће”; Дај

воду за пиће.

пиукат гл. „пијукати”.

пиулица ж. „навртак”.

пицигањ м. „сеница”; вар. пи

цигања.

пицигања мн. пицигање ж. в.

пицигањ.

пишат гл. „писати”; Маме сам

пишал често, Пише писму, Ње

му сам му пинал.

пишено пред. „писано”.

пишење с. „писање”; Астал за

пишење.

Пишта м. „име коњу”.

пиштaр в. пéгау; Пиштар у

ликце.

пиштит гл. 1. пиштати. 2. ви

кати. 3. извирати; Дете се

пишти, Пишти всда, Ми пишту

уши.

пиштра ж. „овца са пегама на

кошки); Се пиpути на кишу. њушци”.
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пишћ?бл мн. пишћ”блове м. „пи

штољ“. |-

шјавица в. пијавица.

пјешинов прид. „ћелав”; вар.
р- *

плешинау, пљешинау.

плавуша ж. „плавуша“.

пладне с. „подне”; вар, пладне;

син. подне.

пладниште с. „пландиште”, син.

полбште.

плај мн. плајбве м, „пољана”.

плајвез мн.плајвези м. „оловка”.

плакат гл. „плакати; сузити”;

Агнбград плаче.

плакујет гл. „свиђати се”; вар.

плакујет; Ума мокану му пла

кује јена девка, Њим им пла

кује печење; Ми плакуало.

плантика мн. плантике ж. „ма

шна”; в. и пантлика.

платбанк м. „назив столарске

ренде”.

платит гл. „платити”; в. и пла

ћат; Нека плати, Ја платим

добре; То не може да плати из

никакви нбвци, Да ни плаши.

платно и платно мн. платна с.

„платно”; вар. платнб, плот

нó; Платно од лана, Платно

ткан, Платнб кућевни, Платнб

паначко, Платнб од фиргиза.

плаћа ж. „плата”.

плаћат гл. „платити”; в. платит.

плаћен мн. плаћени прид. „пла

ћен”; Бимо радили повише ка

бимо били плаћени добре.

плаћинта ж. „палачинка”; Кој

ти дал плаћинту.

плáука ж. „плотна од теста”.

плац м. „плац, место за кућу;

терен као својина”; Плацо дрва.

плафон м. „таваница”.

плашљиу прид. „плашљив“.

плокаж м. „фурнир“.

плакујет в. плакујет; Кому од

вас му плакује јело жешко.

пласеље мн. пласељета с. „др

вена кашика”.

платно в. платнб; Платнб од

косе.

плéва ж. „плева”.

плéвит гл. „плевити”; Плевим

ластаре.

плек м. „лим”, син. табла; Из

плекам.

плест гл. „плести”.

плетар м. „плот”, син. плот.

плешинау в. пјешинав.

плизау прид. „клизав”.

плиска ж. „плиска”.

плитак. плитка прид. „плитак“;

Плитка вода, Вода плантка, Река

је плитка на крај.

плитко прил. „плитко“.

плишка ж. „говедарка“.

плн в. полн, Плн набијен.

Плојешће с. „Плојешт”.

плóкајка ж. „пушка од зове“;

вар. пљокáљка.

плоска мн. плóске ж. „чутура”.

плот мн. плотове в. плетар;

Плот от притке, Плот од даске,

Плот поре бунарi; Плот цати

не, Сновеш на плот.

плотно в. платно.

плбча мн. плбче ж. „плоча”.

плуг мн. плугове м. „плуг”;

вар. плук.

плугар мн. плугарé м. „дечак

који води волове при орању”.

плугорија ж. „земљорадња“.

плујáт гл. „пливати”.

плук в. плуг.

плумб мн. плумбове м. „олово”.

плута ж. „плута”.

плутитбр м. „пловак”.

пљешина ж. „ћелавост”.

пљешинау в. пјешинов

пљбкаљка в. пл.бкајка.

шљузт гл. „пљувати”; вар. пљу

ват, пљуvат.

пљувóтак в. пљубтак.
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пљуvат в. пљуот.

пљуWöтак в. пљубтак.

пљубтак мн. пљубци м. „пљу

вотак”; вар. пљувотак, пљу

wóтак.

пљус узв. „пљус”.

по пред. „по; кроз, на?“; По је

дан; По јена; По једанаест,

Сам ја видел по пенџеру, Не

оперен пс главе; По кбину иде

дим, Два мокана се биу по пу

п5м, Идем по брвју, Сам ишел

по судове; По два, по тра, По

путове што идемо из дрво.

по речца „по”; Постар, Послап,

Побелб, Повине, Поретко.

позрђавен прид. „зарђан“ - Клин

позрђавен.

позрђ'āвит „зарђати”; Железо

поарђави.

побегат гл. „побећи“; в. и по

бегнут; Сам побејал за тебе.

побегнут гл. „побегнути”; Стел

побеiнут, Побејну за тебе, Да

побегнем, Ћºем побегнут.

побегнут, побегнута прид. „по

бегао“.

пóберок в. паберзк.

побеснет гл. „побеснети”; Он

је побеснел.

побит гл. „прикуцати”; Побијем

у клиње.

поблáчено прид. „наоблачено”;

Небо поблачено.

побркат гл. „испретурати”; Ће

побркам туа по иже.

побуђат гл. „побацати”; Онеја

ipéшнене побуђу деца.

повесмо с. „повесмо”; Чешљам

140862cлис.

повиват гл. „повијати”; Нека

2406.1460.

повит м. „павит”.

повише пред. „више”.

повоја ж. „канап који се ставља

повојник м. „повој”; Се завија у

повојник.

Повражме с. „Преображење”.

површéт гл. „оврћи”.

погађат гл. „ценкати се“; Ја

појађам ка купујем.

погача мн. погáч?еж. „погача”;

вар. пугача; Појача од браш

нб.

погšлнут гл. „прогутати”; в. и

поглићат; вар. поглнут.

погичит гл. „погодити, погађа

ти”; Ако не потичам, Бије из

ббитке да поiич”u.

погледнут гл. „погледнути”.

поглићат гл. „гутати”.

поглнут в. погšлнут; Кажи му

да поiлне, Да полнем мало

питу.

погодит гл. „погодити се”; Ce

појбдил исчовекам.

пóгреб м. „погреб”.

под пред. „под”; вар. пот; Под

астал се играли деца.

под мн. подове м, 1. мост. 2.

таван, Под ижин, Под на шта

лу, Метамо по џакове на под

и у сандуци.

подајат гл. „подојавати”; Мама

ја подаја свак дан.

пóдвал мн. подвали м. „точак

млина који окреће вода”.

подеља ж. „патос”; вар. по

подеља.

подбал м. „подбел“.

поделит гл. „поделити”; Сам

си поделил тесто.

подељен прид., прил. „поде

љен”; Четири подељен на две

чину два.

подивјет гл. „подивљати”; Ce

подивјел.

подигат гл. подизати; Подија

на странама рибарске мреже“. винбурад.
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подигнут гл. „подићи”; вар.

подинут; Из свом снајом по

диiнем.

пóдина мн. подине ж. „доњи

део пласта од сена”; Сенб у

пđдине.

подинут в. подигнут, Ти ћеш

подинут овај џак.

подић“ м, дем. „Мостић”.

подић” гл, „подићи”; в. и подиг

нут, подинут, Подиiли праило,

Ја ћем подић ларму.

подмурит гл. „загњурити се”.

пóдне в. пладне; Јем на подне.

подбјница мн. подбјнице ж.

„подојница” (овца која доји

туђе јагње).

пóдруку прил, „под руку”.

пóдруке прил, „под руке”.

подрум мн. подрумé м. „под

рум”; вар. пудрум, Се мета у

подрум у сламу и у сенб.

пожзмáк м. „врста цвећа жуте

боје”; вар. пожзмóк.

пожомбк в. пожзмак.

позавчера в. позáучера.

позáучера прил. „пре три да

на”; вар. позавчера.

поздравит гл. „поздравити”; в.

и поздрављат; Ве поздравим

од срце, Ју поздравил лепо па је

пошал, Поздрави га њеia.

поздрављат гл. „поздрављати”;

Они ве поздрављу, Пе поздрав

љам из срца.

поздрелет гл. „презрети”; вар.

позрелет; Жито поздрелело.

поздрељујет гл. в. попиштрујет

Поздрељује грбоcђе.

позлаћен прид. „позлаћен”.

познаница ж. „познаница”.

пóзнат гл. „познати”; Те познам

по гласу и не можеш да ме опу

диш.

позрелéт в. поздрелéт; Жито

позрелело.

појавит гл. „показати”; Појавили

пут камо ижа, Нек појави,

Им појавил пут никим путни

цим.

појављат гл. „показивати”.

пок узв. „бум, трес”.

покварен, покварена, поква

рено мн. покварени, поква

рене прид. „покварен”; Пок

варен коран, Жито покварен од

кише, Грбжђе покварени, Пок

варења жена и Шарења жена.

покварит гл. „покварити”; Ce

fiокварила кола, Поквари ижу.

покбат гл. „потковати”; Покбам

коња.

покбва ж, „потковица”.

покошен, покошена, покоше

но прид. „покошен”.

покривач” мн. покривач”é, по

кривачем. „кров, покривач”;

Покривач” овој иже је нов, По

кривач” од сламе.

покриват гл. „покривати”; в. и

покрит.

покријен, покријена мн. покри

јени покријене прид. „по

кривен”; Бретови су покриени

сиз шуме, Је покријена из јбрia

НаЛИ.

покрит гл. „покрити”; в. и по

криват; Се покрије из цијлом

или исшиндром, Ја ти покри

јем штету што сам ти учинул,

Се покријем ноћ бли.

покровица ж. „покровац”.

покрбу м. „покров“.

пол прил. „пола”, Три и пол,

вар. полак, полак.

пóла ж. „крило; сукња”; Мама

држи дете у полу, Пола дол

њана.

пóлак в. пол; У полак лето, По

лак сата; У полак зиме.

полако прил. „полако”.
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пóлок в. пол; Пблак од слике,

Полак киле.

пóлок сукне ж. „сукња”.

пóле ж. мн. „платнени комбине

зон”.

поледачинаж. „поледица”; вар.

полéдачина.

поледеник м. „понедељак”; вар.

понеделник.

полеснет гл. „појефтинити се”.

полетет Гл. „полетети”; Тичке

ла да полету, Кат упалим, ти

полету зуби.

поликра ж. „надимак”.

полица мн. полице ж. „полица”.

пöлноћ” ж. „поноћ”.

половињен, половиња, полови

њо мн. половињи, половиње

прид. „средњи”.

половица в. полотина.

полбг м. „откос“.

полбжок м. „положак“.

положеница ж. „положница”:

Од пања се потбПилбза и учине

корење и на три јбдине он је

пањ, а та лбза је положеница.

Полбнија ж. „Пољска“; син

Пољска.

полотâк м. „буре од 25 литри”.

* ? -

полотина ж. „половина”, син.

половица.

полбште мн. полбшта с. 6.

плáдниште.

полудит гл. , полудети”; Има

жену лепу да те полуди.

Пољак мн. Пбљци м. „Пољак“.

пољана мн. пољане ж. „поља

на”; Шума у миђу пољаке.

пóље мн. пољета с „поље“. Иде

110 140/be.

Пóљка ж. „Пољакиња”.

Пóљска в. Полбнија.

пољски прид., прил. „пољски”.

помагат гл. „помагати”; Се по

матамо из коњи, в. и помбГнут,

помаранџа мн. помаранџе ж.

„поморанџа”.

помена мн. помене ж. „даћа”;

Дам помене.

поменит гл. „поменути; опоме

нути се”, Се помени одсутра,

Така смо поменила, вар. поме

нут.

поменут в. поменит; Така смо

поменули.

пометат гл. „додати”; Треба да

пометамо воду.

помешан, помешана прид. „по

мешан”; вар, помешен, По

мешана вално, Помешана шума.

помешен, помешена, помеше

но в. помешан; Жито поме

шено из рожбм, Помешено викб.

помије ж. мн. „помије”.

помогнут гл. „помоћи”; Помо

нете сирацим, Те помбинем ра

досно, Се помбинемо, Сам ју

молил да ти помоћне. Уп. По

мóзи Бог.

Помбзи Бог „Помози Бог”; Ја

кiожем: Помбзи Бог, а он: Боi

ти помđјал.

пóмоћ” ж. „помоћ”; Ја сам тра

жил помоћ од мои ортаци.

помоћ“ гл. „помоћи”; в. и по

мöгнут.

помоч“éва ж. „мокраћа”.

пóмпа ж. „пумпа“.

помпер мн. помпери м. „ва

трогасац”.

помрчина мн. помрчине ж.

„помрчина”; Ја питам по помр

чине, Идем по помрчине.

понеделник в. пoледеник.

поники, поника мн. поники,

понике зам, прид. „понеки”.

понтбн мн. понтбнове м. „алат

за пецање”.

пбњау, поњава прид. „ћорав“.

помоћ”. пóод м. „поплава, поводањ“.
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побдоновечер прил. „прекјуче

увече”.

поодонбм лани прил. -„оном

Лани”.

побрат гл. „поорати”.

пóпа мн. попове м, 1. поп. 2.

цврчак.

попадија ж. „попадија”.

попеван, попевана прид. „пе

ван, испеван”; Ова попеука је

попевана. „-

попевање с. „певање”.

попеват гл. 1. певати. 2. запе

вати; Попева попеуку, Он пише

га попžва, Му појава попа, По

пева за маму; Ми ћемо попеват,

Он не може да попева, Почима

да попева.

попевач” м. „певач”.

попевка в. попéука.

попéука мн. попéукеж, „песма“:

вар. попéвка; в. и песма; Овија

полеуке се пову на лауту, По

пéука пожава.

попијен, попијена прид. „попи

јен”.

р- 55

попик мн. попикове м. „кегла”.

пóпина лажица м. „пуногла

вац”.

попич“ мн. попич“ове м, „чака

нац којим се стежу обручи на

бурету”.

попиштрујет гл. „шарати” (o

грожђу); вар. поприштујет,

син, поздрељујет.

поподеља в. подеља.

поподница мн. попбднице ж.

„патос”; в. подеља.

попре прил. „мало пре”; Неси

видел, попре прбиал попа по пу

шам.

поприштует в. попиштрујет,

Поприштује грбожђе.

попруг мн. попруsим. „колан”;

Метам попру на коња.

попудит гл. 1. побацити. 2. баци

ти; Попудила ждребе.

порâдуват гл. „порадовати”; Ce

порадувал из твоје речи.

поразбит гл. „поразбити”.

поразбиват гл. „поразбијати”.

пор3мба ж. „име кокошки шаре

ног перја”.

пóре пред. „поред”; вар. поред;

Побејал близо поре нас; Пбре

реке; Твоја ижа је поре иже

сестре, Близо поре мене и та

ста мојега; Не пође да не пре

ђеш поре нас.

пóред в. поре; Поред мене стои

6}}}.

поређен, поређена прид. „поре

ђан”.

порнут гл. 1. клијати. 2. кренути;

Порнула трава.

пóрта мн. порте ж. „капија”.

пóртање с. „понашање”; Из пор

тање лепо зарадил повише.

пóртат гл. 1. носити. 2. понашати

се; Не портај се детињски.

порубит гл. „порубити”.

порција ж. 1, порез. 2. порција;

вар. порцибн.

порцибн м. в. порција 2.

пос мн. посеве м. „појас“, За

пос се задене.

посšл м. „посао“.

посејат гл. „посејати”; в. и сејат.

посивет гл. „оседети”.

посивујет „седети”; Посавује.

посинит гл. „посинити“; Сам ја

посинил.

поскакат гл. „поскакати“.

пбскура ж. „поскура”.

послађат гл. „штедети”.

послађач м. „штедиша“.

пóсле пред., прил. „после”.

пöсле подне прил. „после Под

не”.

последњи, последња прид. „по

следњи”.
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посмéват гл. „исмејавати”; Да се

посмева од нас.

посно мн. посни прид., прил.

„посно”; Пбсни јела.

посолит гл. „посолити”; Се посо

лил пепел по сббе.

посребрит в. одуат и сребрб.

постмн. постов ем. „пост “; Пост

божић”ки; Велики пост.

постајка мн. постајке ж. „ма

хуна”.

пóстата мн. постате ж. „пар

цела”, син. прекотрупница.

постеља мн. постеље ж. „кре

Вет”.

пóстит гл. „постити”.

пострешко м. „царић”.

постpижат гл. „подшишати”;

Постpижем.

посукалник м. „лутка памука”.

пот в. под, Јају стрижем пот

корам.

потајутре и потајутре прил. „За

три дана, кроз три дана”.

пот”áка в. поћ”áка.

потáпљат гл. „потапати”; Дан

шиф се потапља.

пöтера ж. „потера”.

потерит гл. „послати”; Макар је

да ју потериш.

потикач мн. потикачем. „гво

жђе којим се чисти плуг од

земље”.

поткова мн. поткове ж. „пот

ковица”; Поткбве от коњи сецу

ка удру у камење.

поткован прид. „поткован”.

потковат гл. „потковати”; Сви

коњи се поткову.

пöткрађом прил, „крадом“;

Чине поткрађом ча да незна

нитко

пóтлота ж. „крзно“.

потлбга мн. потлбге ж. „под

потбљено прил. „полако, споро”;

Гори потбљено.

потпáрит гл. „лињати се“; бвце

се потпару.

пóтпис м. „потпис”, син, пот

пишање.

потпишање с. в. потпис.

потпишат гл. „потписати”; син.

семнират, Се потпишем.

пбтплата ж. „постава”; вар.

пóтплата.

пóтплата в. потплата; Ми мета

потплату от коже.

потпуно прил., прид. „потпуно”.

потрефит гл. 1. погодити. 2. до

годити се, Дошал фришко

дбма из поља, да види шта се

потрефило; Ретко ми се по

трефило да видим једно кбно

ова ; Се боји да не се потрефи

ништđ; Не марим што се по

трефил.

потриват гл. „ускладити, доте

рати”.

потрикала ж. „шило којим обу

ћар прави рупе на кожи”; вар.

потрикâло и потрикало.

потркалит гл. „тумбати се”.

потрбна мн.потрбне в. патрбна.

потрбшит гл. „потрошити“; Је

потрошил.

потсирено в. поцирено, Млекб

потсирено.

поћ" гл. „поћи”; Ја имам да

пођем, Јала да пођем, Ја ћем

поћ”; Викај ка пођеш ; Сам по

шал у варош, Му пошал крв из

кбса, Марија пошла на њини

дбма; Ка пођем у рат.

поћака мн. поћ'āке в. паћака.

Поћака од дивјачине; Поћака

измеђе два брега.

пофрљит гл. „побацати“; Сам

пофрљил све од дбма.

пофтеват гл. „позивати, изволи

лога”. ти”; Он и пофтева на астал.
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поцирен, поцирена, поцирено

прид. „подсирен”; вар. пот

сирен, Млеко поцирено, Крв

поцирен.

поцирењак м. „сириште”.

поцирит гл. „подсирити”; Сепо

цири.

поцушка мн. поцушке ж, „пре

ђа”.

поч”éтак м. „почетак”; По

четак пролета.

пóч’нут гл. „почети”; Имам да

почнем, Пбчнемо да малземб

бвце, да чинемо сириње, Он по

ч’éл да штуца.

поч”рнит гл. „поцрнети”.

пóшта ж. „пошта”.

поштар мн. поштарé м. „пош

тар”.

пóшто прил., пред. „пошто”;

син. збогшто.

правак прил, „десно”; вар. пра

вáк, Држим правак.

правāчни, правāчна и права

прид. „десни”.

право с. 1. в. пермисија. 2. пра

во; вар. праwo.

православан 1 м. ТI прид. „пра

вославан”.

праwо в. право.

праг мн. прагове м. „праг”.

прадеда м. „прадеда”.

праз м. „праз”.

праздЗн, празнâ, празно прид.

„празан”.

празник мн. празници м. в.

благдон; Празник за бвце; Ка

је празник не се ради; Да не

ради у празник.

празнинaмн. празнине ж,„кош

„ница од прућа”; вар. праз

знина; Место је стои празнина.

празнит гл. „празнити”; Празни

чашку из винб.

празовит, празовита прид. „за

оплођавање”; Ветар празовит;

Ветрбве празовити.

праило мн. праила с. „прах”;

вар. преило; син. прашина;

По путу је праило,

прапараш мн. прапараше м.

„жуташљива”; вар. пропар3ш

прасе мн. пpáци с. „прасе“; Од

прасе; Прасе о дивје свињđј.

прасица ж. „прасица”.

праска мн. пpáске ж. „бресква”.

прау прид. „прав”; Прау кбно
свећа; Жито прау. A-N

праш мн. пpáше м. „трун”;

Праше што улезе у бKo.

прашина ж. „прашина”.

прашит гл. „прашити, копати”.

провáк в. правāк.

проило мн. праила в. праило.

празнуvат гл. „празновати“; Ја

и празнујем.

прошљив, прашљива прид.

„прашљив“.

првак м. „први рој”; син. рој

нов.

први, прва, прво прид., прил.

„први”; вар. првни, првњи;

Први пут.

првни в. први; Првни дан у ме

Сец.

првњи, првња, првњо, члано

вано: првњиен, првнана в.

први; Првњи род, Првња кла

ca; Првњо млекб.

пре прил., пред. „пре, испред”,

Пре подне; Пре збре; Они мо
5. „A - - & + )

жли да чули пре, Да дбђеш.

пре ручка; Сага не, а пре се но

сило на шашир; Свак пут је до

шал пре мене; Мало пре; На пре

вечер ; На пре кућу.

превест гл. „провести“; Ја пре

ведем.

превижа м. „чамџија”.
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превраћат гл. „претурати”; в.

и преврнут.

преврнут гл. „преврнути”.

прéграда ж. „преграда”.

прéдел мн. предели м.

део”.

предика мн. предике ж. „пре

Дика”.

предићка в. предичка.

прéдичка мн. предичке ж.

„пређица”; вар. предићка.

прéдњи, предња прид. „пред

њи”; Предњи драк, Предња

нога; Предњи пут.

пређа ж. „пређа”.

преживљат гл. „преживати”.

през пред. „през, преко, кроз“,

Сејем през орање; Пробијам през

честуру; Га удрим през руке;

Се превраћу през главу; в. и

прéко.

прездЗн прил. „пред зору”; Пpe

здан дбила јена киша велика.

прездрéл прид. „презрео”; Оваск

се тресе ка је прездрел.

презиме с „презиме”; в. и име

од фамелије.

преило в. праило.

преклопница ж. 1, греда на кући

која спаја стубове. 2. прелаз

преко плота из једне баште у

другу.

преко в. през, Сам тражил преко

свеја коња и несам ја нашал,

Имам сено доста преко зиме,

Овија деца чину зло преко зло;

Преко ноћ”; Идем преко луке.

преколéнчен прид. „стављен да

клечи”.

преколéнч”ит гл. в. коленч'ит;

Ја преколенчим у цркву.

преколенчуват гл. в. коленч

ит, Сам преколенчувал у црк

ву.

„Пре

прекршћат гл. „прекрштати”;

Врвна на ижу се прекршћат.

прекупац мн. прекупци м. „пре

купац”; вар. прекупац.

прекупац мн. прекупци в пре

кyac.

прéљка ж. „предилица“, Прељка

је жена која преде.

пременит гл. 1. променути. 2.

преоблачити се, Се пременим за

празник; У недељу се пременим.

прéмер м. „пример”; На премер,

нека дбђе он.

преместит гл. „преместити; пре

селити”; в. и премишћат; Он

се преместал: Ви сте се преме

стили у ижу нбву.

премишћање с. „премешћање”.

премишћат гл. „премешћати;

пресељавати”; в. и преместит.

премљез, премљеš в. премљец.

премљец м, 1. зид између

две собе. 2. дрвени крст који

дели прозор на више окна; вар.

премље, премљез.

пренбћ”ит гл. „преноћити”.

прену м. „кочница па колима”;

Пренц је ланац за запињање из

дрвć.

препаљен, препаљено прид.

„рано сазрело“ (о житу).

препели да мн. препелице ж.

„препелица”.

препиват гл. „упијати”; Препива

замља вбду; Вода се препива у

земљу.

препињат гл. „сапињати”; Пpe

тињам коња.

препичат гл. 1. oпарити се. 2.

загрејати се.

прéпка мн. препкеж. „басамак”;

вар. трéпка.

препознат гл. „препознати”; Ви

сте не препознали; Нисам и пре

познал бдма.

прекотрупница в. постата. прéca ж. „преса, стега”.
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пресан, пресна, пресно мн. пре

сни, пресне прид. „пресан“;

Сириње пресно; Пита пресна.

пресединте м. „председник”,

вар. прешединте; син, сина

тор.

прескочит гл. „прескочити”.

прест гл. „прести”; Преде јако

дебело; Ја предем, Мачка пре

де; Сам прела валну, Ју оперемо,

ју почешемо и ју предеме.

пресув прид. „пресув”.

пресуда ж. „пресуда”; син, сен

тинца.

прéтељ мн. претеље, претељи

м. 1. пријатељ. 2. отац зета или

снаје; Он ми је најбоље претељ,

Она се вревала из њбјне претеље.

претељfija ж. „пријатељство”,

син, претељство, пријатељ

ств{}.

претељит гл. „спријатељити се”;

Се пратеље. -

претељица ж. 1, пријатељица. 2.

мајка зета или снаје.

претељство в. претељија.

претискат гл. „притискати”;

Претискам из шаком; Претис

кам из шаком.

претиснут гл. „притиснути”.

претоваран прид. „претоварен”,

Не мети толко ча претоваран

иак, не може да нбсиш.

претозарит гл. „претоварити”.

прећ” гл. , проћи”; Ка пређеш.

прећ'éпнија ж, „пореска упра

Ва”

префáтит гл. „прихватити”; вар.

прифатит.

префектм. „префект, градоначел

Ник”

прéцујет гл. „ценити“; Ја пре

цујем добрб живот.

прéч”ест ж. „причест”.

преч”éстит гл, „причестити”, Се

пречестим.

прешединте в. пресединте.

прешушен, прешушена прид.

„пресушен”.

прзаљат гл. „клизати се”; Деца

прзаљу по леду; Ја изгладим да

се прЗаља ка ја тискам.

прзаљка ж. „клизаљка”.

приб5ј мн. прибојове м. 1. длето

за гвожђе. 2. сечиво брадве.

прибблан прид., прил. „јако бо

лестан”; Неје акатара ча је

прибблан.

привада ж. в. клозет.

призијат гл. „превијати”.

призоњер мн. призоњери м.

„заробљеник”.

Пријан м. „име волу црвене бо

је”

Пријана ж. „име крави црвене

боје“.

пријатељство с. в. претељија.

пријер в. април.

прикбзна мн. прикбзнеж. „кај

сија”.

приколич“ м. „вампир”.

прилáз мн. прилазове м. 1. пре

лаз. 2. струга, син. струга.

прилéњ прид. „прилењ”; Ђор

ђа је прилењ, а овако је добар

за радње.

прило мн. прила с. „отвор на

кошници куда пролазе пчеле”.

примит гл. „примити“; Је при

мил иљаду леја; Од њžia имам

да примим нбвци.

примишћат в. премишћат.

принц м. „принц“.

принцеза ж. „принцеза”.

припечина ж. „присоје, страна

брега или шуме изложена сун
55

цу“.

приповедат гл. „приповедати”;

Приповедал за мене; Њој сам јој

приповедал, Смо приповедали из

Нb?f.
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приповест мн. приповесте ж.

„приповетка”, син. припо

вéтка; Је трајала дâлiо оваја

äриповест.

приповетка в. приповест .

припон мн. припоњé м. „при

Пон”.

нриcáдит гл. „пресадити”; в. и

присађиват.

присађиват гл. „пресађивати”;

Ја присађујем.

присáка ж. „пчелињак“.

пристâнут гл. „пристати”; в. и

пристáт.

пристат гл. „пристати“; Сам при

стал, Ја пристанем.

притка мн. притке ж. „притка”.

прифатит гл. 1. прихватити. 2.

обухватити; в. и префáтит.

прифунг в. егзамен, испит.

прич”5к мн. причºкoвe м. „стра

ница лојтре”.

причекат гл. „причекати“.

причела ж. „место у шуми где

вечито греје сунце”; вар. при

чила.

причила в. причела.

пришт мн. приштеве м. 1.

пришт. 2. бешика. 3. жуљ, 4.

сисак на хлебу.

прлаг мн. пpлаsи, пpлбзи м.

„парлог”; вар. прљаг, прља

Га.

прлит гл. „прљити”.

прљаг в. прлаг.

прљага ж, в. прљаг.

прнут гл. „провенути” (о вешу).

пробат гл. „пробати”; Из изикâм

пробам.

пробит гл. „пробити”.

проближит гл. „приближтити”;

Да са проблажи; Се проближил

колкс поблизо до прбсета; Пpo

блажžте се; в. и проближу

проближуват гл. „приближава

ти”, Салнце се приближује за

заод.

пробушит гл. „заклати; расећи,

посећи”; Он пробуши Ђорђу;

Се пробушки из нбжом.

провáљен прид. „проваљен”.

провејат гл. „провејати”.

провиђат гл. „провиђати се”;

Се провиђује.

проуváлит гл. „провалити”; Нек

проzvaлси.

проглб с. „канап на луку”.

продат гл. „продати”; Не може

да прода никому; Ако има мало,

се прода, Овога коња ја продам

на вашар.

продавање с. „продаја”; Таја

другана ижа је за продавање.

продават гл. „продавати”; За

нбвци са продава душу; Продава

на меру; Се продава месо од вел

póве; вар. продоват.

продавац м. „продавац”.

продоват в. продават, Сам про

давал.

прођ'āшна прид. „пређашња”;

Другу жену сам амал прођашњу

jбдину.

прођено прид. „презрео, презре

ло”, Сено прођенб.

проšéбат гл. „прозепсти”; вар.

прозебат, Сам проšебал.

прокиснут, прокиснута прид.

„прокисао, ускисао”.

проклет гл. „проклети”.

прокурбр м. „тужилац“.

пролекрират гл. „дати нади

мак”; Ја ја пролекрирам.

прóлет мн. пролети „пролеће“;

вар. пролет“, Шуме пролисну,

позелену пролети; Иде пролет;

Ис пролети.

ВаT. пролет” в. пролет; Ува пролет".



204 Миле Томић

пролетњак 1 м. в. jäрица. ПI

прид. пролетњи, Сејемо лепо

јесењак и пролетњак, Рж про

летњак.

пролетњи, пролетња, пролет

њо прид. „пролетњи”; Орање

пролетњо; Пролетњо жито.

пролижат се гл. „цурити, капа

ти”; Млеко се пролижа нулице.

пролиснат I гл. олистати. II

прид. олистао.

пролишњујет гл. „олистати”;

Шума пролишњује.

прољат гл. „пролити”; Си про

љал вбду; в. и прољеват.

прољевање с. „заливање”.

прољеват гл. 1. залити. 2. про

лити; Прољева цвеће; Прбљева

воду по земље.

променит гл. „променити”; в. и

мењат.

промењиво прид., прил. „про

менљиво”.

промислит гл. „промислити”;

пробдит гл. - „проводити”; Ко

чију пробде през вбду; Се про

бдам.

пропалица м. и ж. „пропалица”;

син. пропасt

пропанут гл. „пропасти”, Има да

пропане.

пропар3ш мн. пропарошé в.

прапараш.

прбпаст в. пропалица.

прóпаста ж. „пропалица”; вар.

пропоста.

пропечењâча ж. „препечени

ца”.

прóпис мн. прописи м. „свес

ка”.

пропичат гл. „препећи“.

пропродат гл. „препродати”.

проруват гл. „преоравати”; син.

угoришат, Прорујем.

прóса ж. „просо”.

просејак м. „њива која је засе

јана по други пут”.

просејат гл. „просејати”.

просејујат гл. „засејавати по

други пут”; Просејујем, Просе

јујемо.

прóсет мн. просети м. „ватра”;

Дрво за просет; Ја чинем про

сет рано;

просидба ж. „прошевина”.

просилац м. „проводаџија”; вар.

просник.

прóсит гл. 1. проводаџисати. 2.

просити; Девка се прбси; Прбси

јело, иска за Бога.

прбсник м. 1. в. просилац. 2.

просјак, Прбсник је човек куј

иска за Бога.

просољујет гл. „посипати”; Пpo

сољујем.

прост, проста, просто прид.

„прост”; Дете прбсто.

простšја мн. простšје ж. „глу

пост, простоћа”; вар. прости

ја; син. лудбрија, простóћа.

простељит гл. „прострети”; Пpo

стељимо; в. и простиљат.

простија в. простóја.

простиљат гл. простирати, в.

простељит, Простиљам пос

тељу, Простиљам марвели.

простиљач м. в. понsâјка.

простовак в. лудак.

простóћа в. простšја.

прóта м. „прота”.

протáкат гл. „претакати”; в. и

протбчит, Протакам зеље.

протестант мн. протестанци м.

„протестант”.

протижат. гл. „теглити”; Ce

протижам, се теiлим, син. тег

лит.

прóтиу пред. „против“; Милош

је бил у рат протиу Турчину.

протичат гл. „преточити” ; Прc

тичам ракију; в. протáкат.
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проћ” гл. 1. проћи, прећи. 2. пре

вести; Прбћемо през шуме, Је

прбило и през наше селб; Сте

прđшли буквар у изик влашки;

Ка прођен.

професор м. „професор”.

професбра ж. „професорка”.

процедит гл. „процедити”; в. и

проциђат.

процеђ'āк в. цедило.

процеп мн. процепим. 1. в. кôл

ца. 2. срчаница. 3. процеп за

кудељу. 4. руда на колима.

процест м. „сукски процес”.

проциђак в. цедило.

проциђат гл. в. процедит, Прc

циђам млекб.

прочинит гл. „претворити”; О

ћем да са прочинем цбле; в. и

прочињуват.

прочињет прид. „дволичан”;

Човек прочињет.

прочињуват гл. „претварати”;

Се прочињује; в. прочинит.

прочитат гл. „прочитати”; в. и

исчитат.

прóшен, прошена прид. „про

шен”.

прошéње с. „прошење”.

прóшла прид. „прошла“; У про

инлу годину.

прпарица ж. „гвожђе којим се

привезује горњи камен воде

нице за осовину”; син. сењ.

прст мн. пpсти м. „прст”;

Велики прст, Прст силнијен;

Прст до силнбја; Кажипрст;

Мали прст, Половињи прст.

прстањ мн. пpстањи м. „прc

тен”; вар. прстоњ, прстен.

прстањ в. прстањ.

прстен в. прстањ.

прстен прст м.

син. прстењак.

„престењак”;

пртина ж. „прт”.

упрћ“ в. прч“.

пруд м. „спруд“.

пружина ж. „мотка”, Пружина

на ведро.

пружит гл. „пружити”, Се пру

жим у постељу; И пружимо на

ветар да се трну; Пружим же

лезо, в. и пружуват.

пружувáт гл. „пружати”, Пру

жујем кошуље по плćпту.

прујцико узв. (за вабљење ова

ца).

прч. мн.прчеве м. „јарац”; вар.

прћ“.

прч"овина ж. „прчевина”.

псе мн. псета с. „пас“; Псе за

кућу; Псе овчарско, Псе за

бвце; Псе слат.

псéтов в. псећ”ки.

псéту в. псећки.

псéћки, псећка, псећ”ко и пce

ћ”ково прид. „псећи”; вар.

псéтов, псету; Псећки уши.

псéћ”ко дрво с. „удика”.

пcбват гл. „псовати“; Ја псујем;

Да ми га псујеш.

пcбвка мн. пcбвке ж. „псовка”.

пст узв. „пст”.

псување с. „псовање”.

пуало мн. пуала с. „ковачки

мех”; вар. пувало.

пувало мн. пувала в. пуало.

пугача в. погача.

пудит гл, „пудити, плашити”;

Дете се пуди ноћ“бм.

пудљиу прид. „плашљив“.

пудрум в. подрум.

пујка мн. пујке ж. „пилица,

млада кокош”.

пукнотина мн. пукнбтине ж.

„пукотина”, Пукнбтане у сте

ну; Се чину пукнбтине.

пукнут гл. „пући, попуцати”;

Буре је пукал од шуше.

прстењак в. прстен прст. пунsáјка в. понsáјка.
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пунћа ж. „пунђа”.

пупак мн. пупкове м. „пупак”;

вар. пупак, Мбина сече пупак.

пупак в. пупак.

пупољак м. „пупољак”; вар. пу

поњак, пупоњ3к.

пупоњак мн. пупоњци в. пупо

ЉаК.

пупоњ5к в. пупољак.

пупудет мн. пупудети, пупудé

тове м. „пупавац”.

пур3к. мн. пурци м. „тане”.

пурбња ж. „гној”.

пуст, пуста мн. пусти, пусте

прид. „пуст”; Воденица пуста;

Иоса пуста.

пустаија мн. пустаије в. ајдук.

пустаинство с. в. ајдучија.

пустара ж. „забачено место”.

пут мн. путим. (као прил.) „пут”;

вар. пута; Дванаести пут, Пет

наести пут.

пут мн. путове м, „пут”; Царски

пут; Пут од камена; Пут ка

менски; Путеве за кбла; Пут

што украл филвен от кума

сламу.

páбрит гл. „храбрити”, Се раб

pим.

рав5н прид. „раван”; Раван брег.

páвник м. 1. раоник. 2. назив

неког цвећа.

равница ж. „равница”; в. лука;

Равница у вршин бреју.

равно прил. в. гатко.

рагушен мн. рагушени прид.

„промукао”.

рагушит гл. „промукнути”; вар.

рогушит.

рад прид., прил. „рад”; Он рад

ipađи из његово дете.

пута в. пут мн. пути; Четири

пута два чину беам, Више пу

та; Три пута на дан.

путак м. „раздељак”.

путер м. „бутер, маслац”.

путник м. „путник”.

пућ'ôса в. пучибса.

пуф узв. „буф“.

пуцат гл. „пуцати“; Ја пуцали је

нога зајца; Нека га пуца.

пуч"ибса ж. „труд за пчеларст

во”; вар. пућ?бса; в. и травā

пућиóca.

пушанђија в. дуванђија.

пушит гл. „пушити”.

пушка мн. пушке ж. „пушка”.

пушкар мн. пушкаре м, „ло

вац”; вар. пушкáш.

пуштит гл. „пуститти”.

пушћан прид. „пуштен”; вар.

пушћа н, пушћен.

пушћат гл. „пуштати”; в. и пу

штит, пушћуват.

пушћан и пушћен в. пушћан.

пушћ”уват гл. „пуштати”.

пx-пх узв. „шум змије”.

пч”éла в. ч“éла.

páдоник мн. páдзници м. „рад

ник”; вар. páденик; Раданик

кои ради у шуму.

раделница ж. „радница”.

páденик в. рада ник; Из радени

КаЛf.

радијом. „радио”; вар. радио

радит гл. „радити”; Човек кој

ради из руке; Свак ради, за њеia.

радња мн. радње ж. „радња“;

Сам свршил радње.

радњи прид. „радни”; Радњи

дан; Радњи дана.
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páдоват гл. „радовати”; Ћем се

jрадоват; Радуј се ча си се уз

дравил.

páдосан, радосна в. марéц.

радосон в. марéц.

радосно прил. „радо”.

радост ж. „радост”; Израдоста”.

páдуват в. радоват.

páђат гл. „рађати”; Жена рађа.

разбит гл. „разбити”; вар, роз

бит, Разбије валну на дарак.

разбој м. „разбој”; вар. разбој.

разбудит гл. „разбудити”; Ce

jразбудил.

раздЗлжит в. од3лжит.

раздвćит гл. „раздвојити”.

раздерен прид. раздеран”; в. и

скинут.

раздуват гл. „дувати”; Из и ије

pице раздувам.

разлéдит в. расмрзнут.

размазит гл. „размазити”; Неке

маме се размазују деца; Ја раз

мазујем деца.

размислит гл. „размислити”.

размит гл. „разумети”, Се разми

ча има да дбђете.

размбтат гл. „размотати”.

размразит в. расмрзнут; Пpo

лети се размразу воде.

разни, разне прид., прил. „раз

ни”.

разбра в. разбра.

разрећат гл. „разредити”; вар.

разричат, розричат.

разричат в. разрећат.

разрубит гл. „разрубити“.

páзум м. „разум”.

разуман прид. „разуман”.

разумење с. „разумљење”; Има

разумење у све.

páјна ж. „шерпа“.

pajóн мн. рајбнове в. бедирк,

вар. рајбн.

рајпетла ж. „пертла”.

ракија ж. „ракија”; вар. ракија

Ракија слатка; Ракија од сливе;

Ракија женика; Печем за ра

кију.

ракита ж. „ракита”.

páлица ж. „рало”.

раљ мн. páљове м. „штап којим

се мери млеко у суду”.

рам мн. páмове м. „рам”; вар.

рама.

páма мн. páме ж. в. рам.

páмат гл. „храмати”; Коњ рама

на јену нđју.

раматиз м. „реуматизам”; вар.

роматиз.

páме мн. páмена с. „раме”.

páмпаш м. „рампаш”; Маст ка

рази, је рампаш.

páна мн. páне ж. „рана”; Те

метам на рану.

рана ж. „храна”; Рана за коњи.

ранг мн. páнгове м. „ранга”;

Се сада, се учине шанац из

jрđнiом.

páнене јаболке ж. мн. „ране

јабуке”.

páнијен прид. „рани”, Сејемо

кукуруз ранијен, јел белијен.

páнит гл. „хранити”; Раним мар

ву, Он те рани тебе, Челе

рану пилићи.

páница ж. „раница”, син. рук

сак, телећак

páниште с. „Зимовник”, син.

зимовина; Раниште за коњи.

páнка прид. „ранка“.

páно прил. „рано”, Се каже ча

дан дббар се позна рано, Пбје

рано.

páњет прид. „рањен”.

páпау, рапава прид. „рапав”.

páса ж. „раса“.

расвестит гл. „освестити“; Сам

се расвестил о с замењање

раскалчит в. откалчит, Мара

рак мн. páци м. „рак”. да раскалчимо, да откалчимо.
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раскокорит се гл. „кочоперити

се” (о ћурану); Се раскокорил.

раскрвавет гл. „раскрварити”;

Се раскрвавел.

раскрсница мн. раскрснице ж.

син. распут”е; Раскрсница ста

вља путове.

расмрзнут гл. „одмрзнути”; вар.

размразит, син. разлéдит;

Расмрзњује.

páсове ж. мн. „кракови”.

расбл м. „расо“; вар, расбл;

Јемб расбл ка имамо пасуљ јел

месе.

распорен прид. „распорен“.

páепуст м. „распуст”.

распут”е в. раскрсница.

расpдит гл. „расрдити”; Дете

се расpдил, Сам ју расpдил из

мóје ношење.

раст гл. „расти”; Лудје који

расту коњи, вар. растет, ро

стет; в. и патит.

раставен, раставена прид. »pa

стављен, разведен”; Жена рас

тaвeна, Човек раставен.

раставит гл. „раставити”; Ка

се бију двоица, треба да се

jраставу, Растави петлбве, в. и

растављат.

растављат гл. „растављати”;

вар. растављат.

растау м. „одбијање од сисе“.

растет в. раст.

растовáрит гл. „стоварити”.

растбка мн. растбке ж, „уш

ће”.

растpвит гл. „растурити”.

растренцат гл. „одмотати”; вар.

рострéнцат.

расчинет гл. „размесити” (o

тесту); Расчинем тесто.

рат мн. ратове м. „рат“.

páтуват гл. „ратовати”; Они су

godтували да отпушћу ортаци

НоиН25.

paцветен прид. „расцветан”.

paцветет гл. „расцветати”; Рац

ветели.

рачун м. „рачун”; вар. рачун.

рачунит гл. „рачунати”; Ја ра

чунам.

рашит гл. „рашити”; Рашијем.

рашишкат гл. „скидати кому

шину”; вар, решишкат; в. и

рашишкујет.

рашишкујет гл. в. рашишкат;

вар. рзшишкујет; Рашнику

јем.

рашкета ж. „мотичица за пала

миду”; Рашкета сече пала

миду.

páшпил м. „турпија”.

рашушит гл. „расушити”; Буре

се рашуин“.

рашчинет гл. „распарати”; вар.

рашчинут; Рашчинем.

рашчинут в. рашчинет.

рогушит в. рагушит.

ражабен прид., прил. „раскре

чен”.

рожЗн мн. режнбве м. „ражањ“.

разáница мн. розанице ж. „ре

занци”; вар. резáнице.

разбит гл. в. разбит.

разбој мн. разбојове в. разбој.

разгађат гл. „разликовати”; Не

разјађу добрб од зло.

разбраж. „међа, склад“.

разричат в. разричат.

разумет гл. „разумети”; Не ра

зуму св. деца што чују у чколу.

pajóн в. рајбн.

рока ж. „река”; вар. река.

рокија в. ракија; Слатка ракија

за жене, Ракија од ране.

расад м. „расад“.

росадница ж. „расадница”.

pocбл в. расбл.

рзcáт прид. „спојен”; Дрва ра

сати; в. и расоват.

pocоват в. роcáт.
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распорен в. распорен; Распорен

у вршин угро.

рзстављат в. растављат; Ce

растављу вбде, Овца што се

раставља, што се ополовује.

рестет в. раст; Тесто расте, Ја

растем бвце.

19стрéнцат, в. растрéнцат;

Платнб, ако не га порубиш, се

растренца.

роцćњ м. „патак”; вар. редбн,

рецбњ.

рочит гл. „режети”.

рачун в. рачун.

рашетб с. „решето”; вар. ре

IIIeTO.

poшина ж. „смола”; в. и тут

ково.

ра шишкат в. рашишкат.

ра шишкујет в. рашишкујет.

pб мн. рбови м. „цреп, pбак”.

рђа в. орђа.

pђав, рђава прид. „рђав”.

pђаwо прил. „рђаво”; Мене ми

је рђаZvo.

ребрЗчки прил. „са стране”.

péбро мн. ребра с. „ребро”;

Ребра стране.

ревир државски м. „државни

резерват за лов“.

ревблвер мн. револвери м. „ре

волвер”.

револуција ж. „револуција”.

ревуљкав мн. ревуљкави прид.

„редак“ (о грозду); Ревуљкави

ipóжђе.

регемента ж. „пук”.

регрут мн. регрутим, „регрут”.

ред м. „ред“; Ред од иже, Жена

има ред.

редут в. декунг.

ређиуња в. кумитат; вар. ре

ђуна.

péжање с. „резање”.

pèжат гл. „резати”; Режем, Се

pèза ж. „реза”.

резанице в. разáница; Резанице

суве.

резервор м. „резервоар”.

резбтина ж. „резотина”.

река мн. реке в. рокá.

péкат гл. „рећи”; вар. рекат.

péкат в. рекат.

рекелница мн. рекелнице ж.

„ухолажа”.

рекблта ж. „летина”.

ремен мн. ремење м. „ремен”;

Ремен на чело и ремен под

бiташ.

péнда мн. ренде ж. „ренде”.

péндат гл. „рендисати”; Рендаш

крумпири.

реоматиз в. раматиз.

péпа мн. репе ж. „репа“.

péпа за шећер ж. „шећерна

репа”.

реперација ж. „репарација”;

Свак човек треба да излезе да

ради на реперацију путу.

реперират гл. „репарирати”; Ти

ла да знаш да реперираш ова,

ЛМани ча реперира вајнер.

репетент м. „понављач”.

репида ж. „рипида”.

рер м. „рерна”.

реса ж. „реса”.

ресбрт в. фермбр.

péтак, ретка прид. „редак“;

вар. рéток; Ретка шума.

péток в. ретак; Ретак жито.

ретко прил. „ретко”.

рећина ж. „место без дрвећа у

шуми“.

реушират гл. „успети”.

рецеписа ж. „рецепт”; син. ре

цепт.

рецепт м. в. рецеписа.

рецинус м. „уље од рицинуса”.

рецка мн. рецке ж. „патка“;

Рецке се јаку.

реже из нбжици. рецка дивја ж. „дивља патка”.
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рецбн” в. рецбњ.

рецбњ мн. рецоњи в. рацоњ.

реч“ мн. реч”и ж. „реч“.

решетар м. „решетар”,

решето мн. решета в. решетб.

рж в. зрж; Рж пролетњак, Рос

јесењак.

pжет в. 3pжет.

pжовина ж. „слама од ражи“.

риба мн. рибе ж. „риба”.

рибар мн. рибарé м. „рибар“.

рибалбв м. „риболов”.

рибљи, рибља прид. „рибљи“.

ригла в. кључаница.

риза мн. ризе ж. „крпа“.

ризар м. „крпа“.

ризит гл. „резити”; Винб ризи

на изик.

рикат гл. „рикати”.

pикаљка ж. „карабље, врста

пастирске фруле”; Добар мај

стор што свири у рикаљку.

pикаљкаш м. „свирач у караб

ље”.

pис мн. рисове м. „рис”.

pкоћ?ет гл. „хркати”; Ркбћем.

роб мн. рôбове м. „роб“.

póбски прид., прил. „ропски”.

ровéт гл. „урликати“; Ја ровем

одозгора надол, Псе рове.

póвит гл. „рити”; Свиња рови,

вар. рбwит.

pówит в. рôвит.

рог мн. рôгове, рôзи м. „рог”;

Рбзи од јелена, Рог за држање

барута, Рćзи на плуi.

рогбз мн. рогбзове м. „рогоз“,

Сено пšлно од робзи.

póгоша ж. „рогоша“.

род м. 1. род. 2. родбина, в. и

родбина; Први род, Не ми је

род.

родбина мн. родбине ж. „род

бина”.

родиљка ж. „родиља“.

póдит гл. „родити”; в. и рађат.

родитељ мн. родитељи м. „ро

дитељ”, син. старешина.

родна прид. „родна”; Родна јб

дина.

рођен, рођена прид. 1. рођен.

2. рођени, Брат рођен, Ја сам

Марке сестра рођена.

póђендан м. „рођендан”; Сам

држал pбђендан.

рођенство с. „рођење”, син.

рођење; Болан од рођенство.

рођење в. рођенство.

рожница ж. мн. „лестве на ро

говима куће које подржавају

покривач од шиндре”.

Рóза ж. „име крави”.

póзли, рôзла, рôзло прид., прил.

„роза, ружичаст”.

póит гл. „ројити”; Кошница рđи,

Рају.

рој мн. рôјеве, рôјове м. Рој

слап, миначек.

рој нов в. првак.

Pojб м. „име коњу црвенкасте

боје”.

póлаж. „роља за моловање”.

ром мн. рôми м. „хром“; Коњ

ром штруца.

Pöма ж. „Рим”.

роматиз в. раматиз.

ромбн м. „бела рода”; Ромбн

бел и ромбн жалт.

ромоњица ж. „камилица”.

póмпат гл. „шкрипати” (о сне

гу); Снег рбмпа.

Ромун м. „Румун”, син. Вла.

ронкач м. „килав пастув“.

póса мн. рбсе ж. „роса”; вар.

pocá; Падла роса, Стала роса

од кише.

poст мн. рôстове м, 1. основа

(при ткању). 2. предњи део

МОТОВИЛa.

póстит гл. „уређивати у кући”;

зна рости по иже, Си ро

стимо.
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póтка мн. рôтке ж. „ротква”.

роштиљ мн. роштиљове м. „ро

штиљ”.

рпачина м. „провалија”.

рт м. „рт” вар. зрт, хрт.

руб мн. рубове м. „pуб“.

pубит гл. „рубити“; Рубим плат

нб.

руда мн. руде ж. „руда на ко

лима”.

рудина ж. „рудина”.

рудњак м. „грудњак на хаму”.

Ружа ж. „име кобили или кра

Ви”.

ружа мн. руже ж. „ружа”.

рујовац м. „назив неке биљке”.

рука мн. руке ж. „рука“; Рука

правач“на, Рука шувачна, Јена

рука брашно.

рукáв в. рукáy.

рукавица мн. рукавице ж. „ру

кавица”; вар. руковица.

рукау мн. рукави, рукави м.

„рукав”; вар. рукав.

саберат гл. „сабирати”; вар.

сабират; в. и сабрат.

саберен, саберена, саберено

прид. „сабран”; Саберено жи

то.

сабирање с. „сабирање”.

сабират гл. в. саберат, Сабирам

стикове.

сабирштинамн. сабирштинеж.

„вуна острижена са репа“.

сабит гл. „сабити”.

cáбља мн. сабље ж. „сабља“.

савијат гл. „савијати”; Ка уле

зеш и ижу, да се савијаш, в. и

руковица мн. рукавице в. рука

вица.

рукица ж. дем. „ручица”.

руксáк М. в. раница.

рум м. „рум”.

руптура ж. „покварена ствар”.

Рус мн. Руси м. „Рус”.

Русáле ж. мн. „Духови”.

Русија ж. „Русија”.

руски прид., прил. „руски”.

Рускиња ж. „Рускиња”; син.

Русбјка.

руцкат гл. „шкрипати” (о песку

у зубима); Песак из пите руцка

у зуби.

ручак м. „ручак”; вар. руч”5к;

Од ручака до ручка.

ручат гл. „ручати”; Ја ручам у

подне, Нембо се да руча.

руч”3к мн. ручкбве в. ручак.

рч"ит гл. „режати”; Мачка рчи,

Псе рчи.

Pшáва в. Оршава.

pшњица мн. ршњице ж. „ручни

млин за кафу”.

С

савијен, савијена прид., прил

„савијен”; Седи савијен.

савит гл. „савити”; вар. совит.

cáдит гл. „садити”; Садим воће,

Садим ћапу.

cáђ°а ж. „чађ?”.

сакрин мн. сакриње м. „мрт

вачки сандук”; вар. сакрин.

Сакс мн. Сâксим. „Сас”.

Сáксиња мн. Сâксиње ж. „Сас

киња”.

саксифбн м. „саксофон”.

салата ж. „салата”; вар. салата,

савит. солата.
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салацин м. „салицил”; вар. са

лецин.

салаш м. „салаш”; вар. салаш.

cáлер м. „ужар”.

салецин в. салацин.

cáло с. „маст”, син. унтура.

сам, сама прид. „сам“; Ја сам

сам се удрил, Сама девка код

старешине, Сам њи сам и видел

у собу.

самељат гл. „самлети”.

самељен, самéљена прид. „ca

млевен”; Мžсо за колбасице

треба самељен.

самљиу прид. „сањив”; вар.
д”

СаМЉИВ.

сâмо прил, „само“; Ова ла да

зна само он, Ми дал само десет

леја.

сâна мн. сâне ж. „саонице”, Де

ца се возе из сана.

санац мн. санци м. „саоник”,

вар. сан3ц, саница.

сан3ц в. санац.

сандук мн. сандуци и сандуци

м. 1. сандук. 2. кошница; вар.

сандук.

саница мн. санице ж. в. санац.

cáнта мн. санте ж. „санта”.

санталија мн. санталијеж. „на

зив врсте шљива”.

санч'еглед в. санч'оглед.

санч'оглед м. „сунцокрет”; вар.

санч'еглед.

сањовáње с. „сањање”; вар. са

њување.

сањување в. сањовáње.

сапињат гл. „сапињати”; Сапи

њам коња, в. и сâпнут.

cáпнут гл. „сапети”, Сапнем ко

ња.

сапун м. „сапун”; вар. сапун.

сапуница ж. „сапуница”.

сапунишат гл. „сапунати”;

Кошуље се сапунишу.

Сaрaвјáн м. „Сарајлија”.

сарањење с. „сахрана”, син. за

копување.

căрма мн. сармале, сâрме ж.

„Сарма“.

сâрћина ж. „задатак, дужност”.

сасвим прил, „сасвим”.

сат мн. cáтове м. „сат, часов

ник”, Сат за стену.

сатáна м. „сатана, сотона“.

cáтлер м. „седлар”.

сатлерија ж. „радионица сед

лара”.

cáч’зма, сачаме ж. „сачма”;

вар. сâч?ма.

cáч?ма мн. cáч?ме и сâчиме в.

сач”зма.

сабрат гл. саберат.

саветоват гл. „саветовати”; Га

саветовал.

совит в. савит.

сšга прил. „сада”; вар. с.5кa;

Од сâјала да малземо бвце; Чак

са га је стигал и он.

сок узв. „тако ти и треба”.

c3ка в. сЗга; Câка утекал неки

роб.

сокáт, соката мн. сокати, со

кáте прид. „сакат”; син. улбг;

Сакат од руке.

c5кнут прид. 1. осушен, шупаљ.

2. исцрпљен, уморан; Opé сак

нут, Ка нема снагу, је сакнут.

сакрин в. сакрин.

салата в. салата; Салата од

pбитке.

солáш в. салаш.

c3лsa мн. сšлse »к, „суза”; вар.

c3лза, сЗлнsa.

c3лза мн. c.3лзе в. сЗлsa.

c3лнsa мн. c3лнse в. сЗлsa; Ка

се вајкам, из бчи иду сâлнse.

c3лнце с. „сунце”.

салнч'оглед в. санч'оглед.

Сомбола ж. „име јуници ро

ђеној у суботу”.

сомљив в. самљиу.
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сон мн. сšнове, снбве м. „сан”,

Ја стијем ка ми је сан.

сандук мн. cзндуци в. сандук.

сандуч”5км. дем, „сандуче”.

санч'оглед в. санч“оглед.

санч“оглеђ” в. санч'оглед.

сопоњ мн. cзпоњи м. „велика

мотика”.

сопун мн. сапуње в. сапун.

c3спина мн. c5спине ж. „смет”;

Сáстина од снеја.

саставит гл. „саставити”.

сет мн. cèтове м. „саће”; вар.

сет; Цедим сат.

сбранишат гл. в. бранишат.

свадба мн. свадбе ж. „свадба”.

свадбашмн. свадбашéм. „сват“.

свак, свака, свако мн. сваки,

сваке зам, „сваки”.

свар в. ствар.

свáрит гл. „сварити”.

сват м. в. комуна.

свáшта прил. „свашта”.

све прил. „све“.

свежат гл. „свезати”; вар. шве

жáт; Он је свежал коња.

свéжен, свежена прид. „све

Зан”.

свеза мн. свезе ж. „веза”.

свекармн. свекровем. „свекар”,

вар. свекор.

свекар в. свекар.

свекрва мн. свекрве ж. , све

крва”.

свет м. „свет”.

светšц мн. свеци м. „светац”.

светер м. „џемпер”, вар, цве

тер.

Свети Вас3ља м. „Свети Ва

силије”.

свети дух м. „свети дух”.

Свети Илија м. „Свети Или

ја”.

Свети Јован Крститељ м. „Све

Свети Јован Сеч?оглаум. „Усе

ковање”.

Свети Микола м. „Свети Ни

Кола”.

светиња ж. „светиња”.

Свети Петар м. „Свети Петар”.

Свети Ранђел м. „Свети Ар

хангел”.

Свети Сава м. „Свети Сава”.

свéћа и свећа мн. свćће ж.

„свећа”.

свéшник м. „свећар“.

сви зам, „сви”.

свијала ж. „бојажљивост”.

свила ж. „свила”.

свилара ж. „свилара”.

свилен, свилена, свилено прид.

„свилен“.

свиљујет гл. „пуштати свилу”

(о кукурузу); Свиљује куку

руS.

свинар м. „свињар”.

свинда ж. „пашканат”.

Свиница ж. „Свиница”.

свини „ки прид. „прил. „свињич

ки”.

свин ка ж. мн. - „назив дечије

игре”.

свински, свинска, свинско

прид. „свињски” ;Свинско месо.

свиња мн. свиње ж. „крмача”.

свињак м. „назив неке биљке”.

свирајка ж. „свираљка”.

свирит гл. „свирати”; Се сви

рило, Свири у лист.

свитка ж. „свитац“.

свићка ж. дем, „свећица”.

свјаштање с. „свештање”; вар.

свјаштење.

свјаштит гл. „свештати”.

сво прид. „све“; Марко иде сво

време за мене.

свој, своја, своје зам, „свој”.

свраб мн. сврабови м. „свраб”;

вар. сврап.

ти Јован Крститељ”. сврап в. свраб.
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сврач“Зк м. „сврачак”.

сврбит гл. „сврбети”; Ме сврби

кбжа.

сврдал мн. сврдлове м. „сврд

ло”; вар. сврдал, сврдел.

сврдел. в. сврдал.

свршетак ж. „свршетак”; вар.

сврш5так.

свршетак в. свршетак.

свpшиват гл. „завршавати”;

Свршујем орање на један крај.

свршит гл. „свршити”; в. и

свpшиват.

свуде прил. „свуда”.

се зам. „се”, Деце, не лените се

оде, У чºкoлу деца се игру, се

шалу и не се кару.

сéват гл. „севати”; Ме сева зуб.

сéга в. сšга.

сегмент мн. сегменци м. „прc

тен” (на мотору).

седам бр. „седам”; вар. седам.

седамдесет бр. „седамдесет”;

вар, седамдесет.

седамнаест бр. „седамнаест”;

вар, седамнаест.

сéдат гл. „седети”; в. и седет;

Ја ћем седат.

сéдом в. седам.

седамдесет в. седамдесет.

седамнаест в. седамнаест.

седенка ж. „седељка”; вар, се

дéњка.

седењка в. сeдeнка; Седењка за

пређу, Седењке се чину ниiде,

па иду девке, па дођу мокање,

па се иналу.

седéт гл. „седети”, Седел поред

мене, Седим на стол, Свак чo

век си седи у ижу његову, Не

седим на приповетку.

сéдит гл. „седети”.

сéдлат гл. „седлати”, Седлам

коња.

седми члановано: седмијен бр.

„седми”.

седница ж., седница”, син, ше

динца.

сéднут гл. „сести”; Седнем на

земљу. Дошла и седла на место.

сéјање с. 1. сејање. 2. сађење;

вар, сејање, céјење.

сéјат гл. 1. сејати. 2. садити;

Сéјем брашно, Сејем жито, Се

јем винбрад.

сéјање в. сејање; Пролетно се

јање.

сéјење в. сéјање; Свјење јесење.

секира мн. секире ж. „секи

ра”; вар. сикира; Секира ве

лика; Секира минечка.

секретар в. нотарош.

секретара ж. „секретарица”.

секунда мн. секунде ж. „се

КУНДа.

селешћ” в. салаш.

селиште с. „селиште”.

село мн. села с. „село”.

сéлско прид. „сеоско”.

сељак м. „сељанин”.

сéме мн. сéмена с. „семе”.

семеника мн. семенике ж. „сми

ље”.

семн м. „Знак“.

семнират в. потпишат; Ја сем

нирам.

сéно и, с. „сено”.

сентинца в. пресуда.

септембар м. „септембар”; вар.

септембер.

септембер в. септембар.

cépa ж. „грушевина”.

сержент мн. серженти в. фи

рер.

сестра мн. сестреж, „сестра”.

сет гл. „сисати“; Јапанци су, Ја

си сем буse, Му да да се, Ждребе

Сé.

сет в. сат; Сет од ćce.

сéтит гл. 1. сетити се. 2. осетити;

Се сетил за тебе, Сетим све.
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сетка ж. „велика мрежа за ри

болов”.

сетљив прид. „осетљив”; Сет

љив, фин човек.

сећ” гл. „сећи”, Сечем дрва, Сам

сéкал.

сећат гл. „сећати се”.

сéцало с. „сецало, кремен”.

сéцат гл. „кресати кременом”.

сеч“ мн. céч?ове м. „место на

салашу где се затварају овце

после муже”.

сечен прид. „исечен, сечен”.

сéченица мн. сеченице ж.

„боквица”.

сечина мн. сечине ж. 1. сече

ње. 2. млада и густа шума. 3.

CeЧИВО.

си зам, „свој, своја, своје” (крат

ки облик); Узми си кошуљу,

Дам тате си, Ако идеш код

сина, ти узми си и нбвци, Мама

си, Узми си руку, Сам си про

бал и ја стрећу.

сив в. сиу.

Сивбњ м. „име телету сиве боје“.

сигурно в. цигурно.

Сида ж. „име кобили”.

сија ж. „Муња“.

сијат гл. „севати” (о муњи); Веч

ер почело да сија, Сија нулице.

сика-сика узв. „за вабљење ко

За”. -

сикира в. секира.

сикулé-сикуле в. сика-сика.

сила мн. силе ж, „сила”; На

силу не можеш да ме чинеш да

идем.

силит гл. „силовати“; Ју силал.

силна девка, члановано: сил

нáна девка ж. „велика девој

Ка”

силнáна с6ба ж. „соба за госте“.

силниен, силна, силно прид.

„силан”; вар. силнијен, си

силно прил. „силно”; син. јако,

силовито.

силовит, силовита, силовито в.

силниен.

силовито в. силно.

симбрија ж. „плата за слугу“.

симет гл. „звати се”; Ми симе,

Је симе.

син мн. синове м. „син“; Син

силнијен, Синове силнини.

синатор в. пресединте.

синаторов, синаторова прид.

„кнежев”.

синћић” м. дем. „синчић”.

сињ, сиња, сињб мн. сињи,

сиње прид. „плав”; Сињ кбно

небо.

сињен камен м. „плави камен”.

сињб затворено прид. „модро“.

сињб отворено прид. „плаво

отворено”.

сипљат гл. „сипати”; в. и сип

љујат, Сипљем, Сипљам.

сипљујат гл. в. сипљат, Сит

љујем из џакам.

сирaвaтка ж. „сурутка”; вар.

сироватка, сироватка.

сирак мн. сираци, сироци м.

„сиромах“; Он је сирак, iол

опућен.

сирак мн. сирочета м. (у мн.

c.) „сироче”.

сирак одéрен м. „богаљ, про

сјак“.

сираштво с. „беда, сиротиња“;

син. сиротиња.

сироватка в. сироватка.

сироње с. „сир”; вар. сирење,

сирње, сириње.

сир3ц мн. сироци м. »дивља

свиња”; вар. сурЗц. -

сирење в. сирање.

сириње в. сирање; Сириње од

краве, Сириње пресно.

сириште мн. сиришта с. 1.

ловит. сириште, 2. стомак.
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сирње в. сирз ње; Сирње непосб

ЛbeН.

сироватка мн. сироватке в. си

раватка.

сирово прил. „сирово”; вар.

сироWo.

сиромуо в. сирово.

сиротиња в. сираштво.

сироу, сирова, сироWo прид.

„сиров”; Сироzvo месо, Човек

сироу.

сит прид. „сит”.

ситан, ситна, ситно, члановано:

ситнијен, ситнана и ситнона,

ситноно прид. „ситан”; вар.

ситан.

ситон в. ситан.

сито мн. сита с. „сито”.

сиу, сива прид. „сив“; вар.

сив, Ка је сиу по главе, је
старац. z

скáкат гл. „скакати”; в. и ско

чит: Бик скака на краву, Он

скака на јену нбју.

скакавац мн. скакавци м.

„скакавац”; вар. скакавац.

скáковац мн. скакавци в. ска

КаваЦ.

скамија ж. „скамија”.

скáндало с. „брбљивац”.

скарица мн. скарице ж. „сте

пеница на седлу”.

сконтеја ж. „искpa“.

скижа ж. „комадић”.

скилиукат гл. „скичати”.

скинет гл. „поцепати, покидати”.

скинет, скинета прид. „поце

пан, покидан”; в. скинут, раз

дéрен.

скинут прид. в. скинет.

склепнут гл. „ћуљити”; Склепне

уши.

склепнута мн. склепнуте прид.

„велике и отегнуте” (о уснама);

Буse cKлетнуте.

склупчит гл. в. клупчит.

скобац мн. скопци м. „јастреб”;

вар. скоб5ц.

скоб5ц в. скобац.

сковарда мн. сковарде ж. „па

лачинка”.

скок м. „воденични жлеб”.

скбљка мн. скбљке ж. „шкољ

Ка”.

скбро прил. „скоро“.

скбруш м. „оскоруша”; вар.

скоруша.

скоруша ж. в. скбруш.

скрајник мн. скрајници м.

„окрајак“; Скрајник о дрвб,

Побрим скрајници.

скраљушта мн. скраљуште ж.

„крљушт”; вар, скраљушти

На•

скраљуштина в. скраљушта.

скремат гл. „плакати” (о малом

детету).

скремовац м. „плачљиво дете”;

вар. скрéмовац; син, скри

вала.

скреч”ит гл. „уганути”; Сам си

скреч“ил руку.

скривала в. скрéмовац.

скрипци м. мн. „назив врсте

гљиве”.

скришка ж. „кришка”; Скриш

ка од сирње.

скроб м. „скроб“; вар. cроб.

скрббит гл. „скробити”; вар.

срóбит, Скрббим убаћ“.

скрбјит гл. „скројити”.

скрц узв. „кврц”.

скрчит гл. 1. крчати. 2. шкри

пети (зубима); Зуби скрчу, Скр

чу чирева, Тбчак скрчи.

скршен прид. „скршен”; Скрше

на ноја, Из грбинам скршеном.

скршит гл. „скршити”; Böће се

скршало од ветрове.

скуп, скупа, скупо прид. „скуп”.

скупо прил. „скупо”.

скупоћа ж. „скупоћа”.
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скурт м. „кратак спој”.

скурта ж. „мицина”.

скутан, скутана, скутано прид.

„скривен”; Скутано у нику

ћ“бику.

скутат гл. „сакрити, скрити”;

Сам скутал шашир брату ми,

Ја се скутам од кише.

скућ”áла ж. „кров”.

скучит гл. „урликати”.

слабанбг прид. „немоћан”.

слабина ж. „слабина”; вар, сла

бина.

слабо прил. „слабо”.

славина мн. славине ж. „сла

вина”.

славичка мн. славичке ж.

„славуј“.

сладиња мн. слaдиње ж. „слат

ко”.

слáзит гл. „силазити”; вар. сле

зит; Слаза низ бреј.

слама ж. „слама“; У постељу

под мене је слама.

слан, сланá, слaно прид. „слан”.

слана ж. „слана”; Ванбрад удрен

от сланг, вар. слона.

сланина ж. „сланина”; вар. сло

нина.

слап, слаба и слоба, слабо мн.

слаби, слабе прид. „слаб”;

Месо слап, Слабо млекб.

cласно прил., прид. „масно”.

сласт м. „масно јело”.

слáтак, слатка, слатко прид.

„сладак”.

слатко прил. „слатко”.

слаћак в. слaчак.

слaчак м. „хрен”; вар. слаћак,

слач”5к, слачак.

слач“Зк в. слачак, Сос од сла

чака.

слона в. сланá.

слонина в. сланина.

слaчак в. слaчак.

слéзит в. слазит.

слéит гл. „згрушати се, згус

нути се”.

слéјен прид. „згрушан, згуснут”.

слéме мн. cлемена с. „слеме”.

слепиња ж. „слепоочица”; Сле

тиња бчи.

слепчица мн. слепчице ж.

„Длето са округлим врхом”.

слива мн. сливе ж. „шљива”;

вар. шлива.

сливар м. „шљивар“; вар. шли

вар.

слика мн. слике ж, в, фото

графија.

слобода ж. „слобода”.

cлббодно прил. „слободно”.

cлбва мн. cлбве ж. „слово”;

вар. cлбуо.

слóжит гл. „сложити”; Сложи

добре.

cлбуо мн. cлбуе с. в. слова.

слуга мн. слуге ж. „слуга”.

слугин прид. „слугин”.

слулбдна ж. „пљусак”.

служба мн. службе ж. „служ

“ ба”.

службаш м. „службеник”.

служит гл. „служити”; Служим

св2tПац.

слушат гл. „слушати”.

слушкиња мн. слушкиње ж.

„слушкиња”.

смањит гл. „смањити”.

смањуват гл. „смањивати”; Ме

сец се смањује.

смЗкнут гл. „смакнути”.

смЗлзат гл. „мерити овце”.

смзлзет гл. „чупати”; вар. смл

Зе“T".

смеј м. „смех”.

смејат гл. „смејати се”, Се сме

је коно кобила.

смéора ж. „малина”; вар. смеу

ра, змеyра.

слез м. „слез“. сметана ж. „скоруп, кајмак“.
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смéтат гл. „сметати”.

смéтет гл. „смести се“; Он се

смел по глау.

смећен прид. „сметен”; Смећен

на главу.

смéура в. смеора.

смéчен, смечена прид. „из

груван”.

смида мн. смиде ж. „мала пла

нина”.

смлзет и смлзет в. смЗлзет.

смок мн. смбкове м. „смук“.

смокиња мн. смокиње ж.

„смоква”.

смбла ж. „смола”.

смбтат гл. „смотати”.

смрад м. „смрад”.

смрадит гл. „смрадити”; Из

твојом рибом смрадиш ижу.

смрдаљáча ж. „смрдибуба”,

вар. смрдељача.

смрдељача в. смрдаљáча.

смрдет гл. „смрдет“, Смрди.

смрдљиу прид. „смрдљив”.

смрзнут гл. „смрзнути”; в. смр

зујет.

смрзујет гл. „смрзавати”.

смркнут гл. „смркнути се”, Се

смркује, Се смркњује, в. и спо

мрчит.

смртка ж. „смрт”.

смуђ. м. „смуђ.

снаж. „снаха”; вар. снаá, снаја.

снаá мн. снаје в. сна.

снага мн. снаге ж. „снага“.

снажан прид. „снажан”.

снаја в. сна

снабдит гл. „каприцирати се“.

снег мн. снеговé м. „снег“.

снесет гл. „снети”: Кокбика

снесе.

снит гл. „снити”.

сноваљка ж. „сноваљка“.

сновање с. „сновање”.

сноват гл. „сновати”; Сам сно

вал.

сноп мн. снбпове м. „сноп”.

снужден прид. „снужден”.

сóба мн. cб5е ж. „соба”.

coблaчат гл. „свлачити се”; вар.

coблaчит, соблачит, собле

кат, соблечит.

coблéкат гл. в. соблачат; Ce

соблекал до кошуле.

coблéкнут гл. „сусрести”.

соблеч”ит в. соблачат.

соборен прид. „оборен“.

соборит г. „оборити”.

собиват гл. „изувати”.

собут гл. „изути”; вар. субут.

сóва мн. cбве и соуе ж. 1. сова.

2. процеп, син. шпајц.

сóда ж. „coда”.

сокак мн. сокаци м. „сокак“.

сокач”5к мн. сокачкове м, дем.

„сокачић”.

сокотит гл. „окотити”; Сокоти

лci.

сол м. „co”; вар. сољ.

соланица ж. „сланик”; вар. со

ларица, соларица.

соларица в. соланица.

сóлат гл. „солити”; вар. cблит.

солáта в. салата.

соларица в. соланица.

сóлдат мн. cблдати М. „солдат,

војник”; вар. cблдат.

солдачина ж. „војна служба“;

вар. солдачина.

сóлдачка прид. „војничка”.

cóлдат мн. cблдати в. cблдат.

солдачина мн. солдачине в.

солдачина; И тога мокана су

узели у солдачину.

сóлит гл. „солити”.

солуција ж. „раствор“.

сољ 6, сол.

сом мн. cбмове,

„сом”.

сопáсат гл. „опасати се“; Сопd

Иle/f.

сопољак м. „вргањ“.

сöмови м.
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сóрлица ж. „орао“.

сбрта ж. „судбина”; Така ми

била маја сорта.

сос мн. cбсове м. „сос“.

сочиво мн. сочива с. „сочиво”.

спаија м. „спахија”.

спаински, спаинска прид. „спа

хијски”.

спајлЗк м. „спахилук“.

спáјма ж. „страхота”.

спање с. „спавање”; Cóба за

стање.

Спасовдан м. „Спасовдан”; вар.

Спасовдан.

Спасовдан в. Спасовдан.

спат гл. „спавати”.

спау м. „део разбоја”; Спају од

натрак. „“-.

спац мн. спацове м. „изаткано

платно које се навија на предње

мотовило”.

спик мн. спикове м. „клас”.

спикáт гл. „пуштати клас“; Спи

кује.

спица мн. спице ж. „спица“.

спицелник мн. спицелници м.

„свpдло којим се буши тру

пица точка“.

сплау м. „сплав”.

споморчење с. „помрчење”;

Спомарчење санцета.

спомрчило с. „сутон”.

спомрчит в. смркнут.

спопци м. мн. „кајгана”; вар.

стöпци.

спопукнут гл. „пукнути”.

спопуцат гл. „попуцати”.

спор м. „напредак“; Ка се ради

полако и без спора.

спрегаш м. „ортак на орању”.

22 ,

спрема пред. „према”; Је поја

вил млбiо част спрема лудје

стари.

спремат гл. „спремати”; Девке

треба спремат дрзаље, Ја се

спроти пред. „против“.

спysa и спуsă мн. спуse »к. „врућ

пепео“.

cрбат гл. „сркати”.

Србија ж. „Србија”.

Србин мн. Србље, Србљаци м.

„Србин”.

Срббјка ж. Српкиња.

Срвијанка мн. Срвијанке в.

Српкиња.

срдан, срдна, срдно прид., прил.

„срдит“.

сpдит гл. „срдити”.

Срдита Марија ж. „Огњена

Марија”.

срéбран прид. „сребрн”; вар.

стрéбран.

сребро в. стрéбро.

средâ ж. „среда“.

Средаја ж. „име јуници рођеној у

среду”.

средак м. „срндак”; вар. cрн

дак.

средина ж.

стредина.

средњи, средња прид. „средњи”.

Средбњ м. „име телету рође

ном у среду”.

срећа ж. „срећа”; вар. стрéћа.

срећ?бм прил. „срећом”.

срна мн. сpне ж. „срна“.

срндак в. средак.

cроб мн. сpóбове в. скроб.

ср6бит в. скрббит.

срп мн. сpпове м. „срп”.

Српкиња ж. „Српкиња”; в. и

Србојка, Срвијанка.

српски, српска, српско прид.,

прил. „српски”.

срце мн. срцета с. „срце”.

ста м. „страх”; вар. стра.

стаб5л м. „стабло”.

став 6. стау.

стáвен прид. „састављен”.

ставило мн. ставила с. „ста

„средина”; вар.

спремам за смрт.
вило”.



220 МИЛе ТОМИћ

ставит гл. 1. ставити. 2. саста

вити.

стáдат гл. „стајати”; в. и станут,

стањувáт, стат.

стаклар м. „стаклар“.

стаклен прид. „стаклен”.

стáкло с. „стакло”; вар. стак

лб.

сталожит гл. „сталожити”.

станут гл. „стати”; в. и стадат,

стањувáт, стат.

стањуват гл. „стајати”.

стапанин м. „најстарији овчар

у бачији”; вар. стопâнин.

стар, стара истора, старб прид.

„стар”; Старбно селб.

старац мн. старци М.

рац”; вар. старац.

староц в. старац.

старешина мн. старешине в.

родитељ.

старини м. мн. „преци”; вар.

старињи.

старињи в. старини.

старост м. „старост”;

од староста.

стат гл. „стати”.

стат м. „узраст“; Маначак у

ciЛatП.

стау мн. стаове и ставове м.

„зглоб“; вар. став.

стафиђа в. стафиџа.

стафиџа мн. стафиџе ж,

„суво грожђе”; вар. стафиђа.

стЗгнут гл. „стегнути”.

стáгнут, стЗгнута прид. „стег

нут”.

стакло мн. стаклета в. стакло.

стакнут гл. „подстакнути”.

стЗлба мн. стšлбе ж. „стубе”.

стоница ж. „стеница”.

статура ж. „стас”.

ствар мн. стваре ж. „ствар”,

вар, свар; Он сам ма кажал

како стои ствар, Два ствара.

„СТа

Дркће

стeжар м. „колац о који је

везан коњ при вршидби са

коњима”.

стелаж м. „стелажа”.

стена мн. стене ж. „зид”.

стeњање с. „стењање”.

стењат гл. „стењати”.

степавац мн. степавци м. „врста

крушака”.

стет гл. „хтео сам”; Ја стет чут,

Ми стелимб чут.

стигнут гл. „стићи”.

стижат гл. „стезати, стискати”.

стинет гл. в. стигнут.

стискат гл. „стискати, стезати”;

в. и стижат, стиснут.

стиснут гл. „стиснути”.

сто бр. „сто”.

стоб мн. стоборе м. „стуб”; вар.

стоп.

стоват гл. „стајати”; в. и стбит;

вар. стбуат.

стог мн. стбГове м. „стог”.

стöит гл. „стојати”; вар. стČјат.

стојат в. стбит.

стол мн. столове м. „столица”.

столић” м. дем. „столичица”.

стомак м. „стомак”; вар. сто

мз к.

стöмак мн. стомаци в. стомак.

стонбга мн. стонбге ж. „сто

нога”.

стоп в. стоб.

стопâнин в. стапанин.

стопање м. мн. „чланови једне

бачије”.

стопци в. спопци.

стотина и стотина мн. стотине

и стотине ж. „стотина”.

стбуат в. стоват.

стра в. ста.

страдат гл. „страдати”.

стража в. комуна.

стражњи, стражња мн. страж

њи, стражње прид. „Страж

њи”; вар. стражњи.
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страмица мн. страмице ж. „ст

раница”; вар, страница.

страмит гл. „срамети се”, Се

страмим.

страмота мн. страмотеж. „сра

мота”; вар. страмота.

страмоћ”ита ж. „назив неког

Цвећа”.

страна и страна мн. стране ж.

„страна”; вар. страна.

стране прил. „по страни, са

стране“; Овца што иде стране.

страница мн. странице в. стра

мица.

страш5н, страшна прид. „стра

шан, ружан”; вар. страшен.

страшен в. страш5н.

страшило с. „страшило”.

страшит гл. „плашити”, син.

пудит.

страшљив прид. „плашљив“.

страшљивац м. „плашљивац”.

страшно прил. „Страшно”.

стрзмотâ в. страмота.

строна в. страна.

стрéбран в. среброн.

стрéбро с. „сребро”; вар. cреб

ро, штрéбло.

стреда мн. стреде в. среда.

стредина мн. стредине в. сре

дина.

стредопбшће с. „средина вели

ког поста”.

стређ” мн. стрéђеве м. „дуга

која се ставља изнутра преко

дна”.

Стрекења ж. „Сретење”; вар.

Стрекењија.

Стрекéњија в. Стрекéња.

стрељка мн. стрељке ж. „стре

ла”.

стрéнут гл. „срести”.

стрећан прид. „срећан”.

стреш в. киђ”.

стрéшина ж. „стреха”.

стригат гл. „стрићи”; в. стри

Жа”T.

стрижат. в. стpигат, Сестрижу

бвце, Бербер стриже.

стрижарачка в. стpижеpá

ч“ка.

стрижење с. „стрижење, ши

шање”.

стрижеpáчка ж. „јеленак,

рогљаш”; вар. стpижарачка.

стрижерица в. фризерица.

стрм прид. „стрм”; вар. стрмЗн.

стрмšн в. стрм.

стрмина ж. „стрмина”; вар, стр

мина, стрминâ.

стрбжак мн. стрбжаци м. „сла

марица”.

строп мн. стрбпове в. кап.

стрбпуват гл. „прскати вино

град”; вар. штрбпуват; син.

шприцуват; Стрблујено.

стрбшен прид. „строшен”.

стрбшит гл. „строшити”.

стрпење с. „стрпљење”.

струг м. „струг”; вар. струнг.

струга мн. струге ж. 1. в. при

лаз. 2. раздаљина између два

предња зуба. 3. ретки део тка

нине. 4. преграда од прућа.

стругат гл. „Стругати”; в. и

стружат; Стружем.

стругбтина мн. стругбтине

ж. „талог који се сакупља на

дну лонца приликом кувања

урде”.

стружат в. стругат.

стружњак и стружњак мн.

стружњаци м. „стружњак“;

син, шáфељ.

струк м. 1. струк. 2. в. пос. 3.

стрећа в. срећа. в. праш.
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струна ж. „струна”.

струнг в. струг.

струнгар м. „стругар”.

стршан м. „стршљен”; вар, стр

шањ, стршен“.

стршањ в. стршан.

стршен” в. стршан.

студен, студена, студенб, прид.

„хладан”; Böда студена.

студенб прил. „хладно”.

студент мн. студентове, сту

денци м. „студент”.

студират гл. „студирати”; вар.

штудират.

студит в. ладит.

ступарај в. кошничарâј.

ступит гл. „згазнути”; Си ме

ступил на нбју.

стушћен прид. „снужден”.

стушћено прид., прил. „там

Но”.

субзистенца ж. „намирнице”.

суббта мн. суббте ж. „субота”.

субут в. собут.

сув, сува, суо мн. суви, суве

прид. „сув“.

сувељка мн. сувељке ж. „чу

нак”.

сувнут гл. „скокнути”; Се сувни.

сувöн м. „вео“.

сувбњкав в. сувбњкау.

сувбњкау, сувбњкава прид. „та

нак, слаб, сув“; вар. сувбњ

КаВ.

суд мн. судове, судовим, „суд“.

сударац м. „судија”; вар. су

дарац.

сударица ж. „жена судија”.

судбина мн. судбине ж. „суд

бина”.

судират гл. „летовати, завари

вати”; син. швајцуват.

судит гл. „судити”.

судура ж. „летовано место”.

суђеница ж. „суђеница”.

сysa 8. кабуз.

суздишат гл. „задувати се”.

сукало мн. сукала с. „чекрк“.

сукат гл. „сукат”; в. и вртит.

сукна ж. „женска хаљина”.

сунђер мн. сунђери м. „сун

ђер”.

суница мн. сунице ж. „јагода”.

сунча глеђ” в. санч“оглед.

супа ж. „супа”; вар. зупа.

сур, сура, суро прид. „суp”.

суpšц мн. сурци м. „дивља

свиња”.

суpват гл. „дотерати, спустити”;

Сурви гуске доле.

Сурбњ м. „име суром телету”.

сурупат гл. „одвалити се, сру

шити се”; Ка иде киша млбio

земља се сурутује.

сурупено прид., прил. „одваље

но, срушено”.

суспект прид., прил, „сумњив“.

суспик м. „сутон”.

суспин мн. суспиње м. „узди

caj”.

суспињат гл. „уздисати”.

сусправит гл. „усправити”, Се

сусправи, в. и опрет.

cуставит гл. „зауставити”.

cустанут гл. 1. сустати, умори

ти се. 2. престати; в. и сустâт.

cустанут прид. 1, уморан. 2.

прекинут.

cустат гл. в. сустанут, Сам су

стал, Сустала киша.

сутијен в. лајбер.

сутра в. цутре.

суша ж. „суша”; вар, шуша.

сфат м. в. комуна.
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та зам, „то”; Ако ники може, та

буде он, Избог та.

тáбара ж. „летовалиште”.

табач”ит гл. „табачити”.

табла и табла мн. табле ж.

„табла”; в. и плек.

тāја зам. „та”.

тáјка м. 1. отац, син. тата. 2.

ујак (само ако је старији од

оца).

тајутре прил. „прекосутра”.

такšј, такáја мн. такија, такеја

зам. „такав“.

такнут гл. „такнути”; вар. тЗк

нут.

тáко прил. „тако”; вар. тока.

тáкса ж. „такса”.

тал мн. талове м. 1.

мираз.

талоз мн. талози м. „талас”.

талиграм м. „телеграм”; вар.

телиграм.

Талијан мн. Талијање м. „Ита

лијан”.

Талијанка ж. „Италијанка”.

део. 2.

талог м. „талог”.

тáлпа мн. талпе ж. 1. јон. 2.

СТОПаЛО.

талпица мн. талпице ж. „подно

жак” (на разбоју); вар. тол

пица.

талпишат гл. „пенџетирати”.

таман прил. „таман”; вар. тз

МаН«

тамбура ж. „тамбура”.

тамбураш м. „тамбураш“.

Тамишвар м. „Темишвар”; вар.

Темишвар.

тамјан м.

ЊaH.

тамњан в. тамјан.

тамњаника ж. „тамјаника”.

„тамјан”; вар. там

Т

тáне мн. танета с. „тане”.

тањир мн. тањире м. „тањир”.

тáпкат гл. 1. тапкати земљу. 2.

мешати. 3. тапшати; Тапкам

земљу, Тапкам кашу, Тапкам

руке.

тарга мн. тарге ж. „носила”.

тарице ж. мн. „трице”.

тас мн. тасове в. каук.

тáта мн. тате в. тајка 2.

тáта мошћа м. „очух”; вар.

тáта машћ?бњ.

татар м. „просо”.

татика м. „татица”.

тáтин прид. „татин”.

тáтовина ж. „очевина”.

тáфлаж. „саобраћајни знак”.

тáшта ж. „ташта”; вар. тЗшта.

тšга прил „тада”; вар. тега.

тај зам, „тај”; вар. теј, тиј.

тока в. тако.

тЗкма ж. „припрема младе коју

врши њена мати у суботу уве

че, уочи свадбе”; вар, тЗк

моба.

тöкмоба в. т.3кма.

тЗкнут в. такнут.

талпица в. талпица.

тзлћ“áт в. тзлч”áт.

талцалник м. 1. млатило. 2.

аВан.

толчат гл. „тући”; вар. тзлћ'āт.

тама ж. „тама”.

тамáн в. таман.

тāмница ж. „тамница”.

тЗнацак прид. „танак”; вар. тз

начак, син. тзнки.

тšночак в. тЗнацак.

тáнит гл. „тањити”.

тЗнки Мн. тзнки в. тзноцок.

торнакбп мн. тзpнакопбве м.

„трнокоп“.

тамо прил. „тамо”. тост м. „таст”; вар, тошт.
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татар мн. тзтаре м. „хељда”.

tз iiit 6. то ст.

T3шта в. ташта.

тšштове м. мн. „родитељи су

пруге”.

тви в. тфи.

твóи, твоја, твоје мн. твби,

твоје зам, „твој”; вар. твој.

твој в. твои.

тврд, тврдâ, тврдо прид., прил.

„тврд“.

тврдица мн. тврдице ж. „назив

врсте трешања”.

тврднут гл. „тврднути”; Се твр

дњује.

тврдоглавац м. „тврдоглавац”.

тега в. тзга.

теглач м. „коњ који добро ву

Че”.

теглит гл. „вући”; TéiЛиш из

зуби, Тејлим јену бразду, Теј

лим из бKo, вар. тегљит, тек

лит.

тегљит в. теглит; Téiљи да

умре.

тезга ж. „тезга”.

теј в. тај.

т”éјка в. ћејка.

тек прил. „тек”.

теклит в. теглит.

теле мн. телета, телци с. „теле”.

телеграф м. „телефонски стуб”.

телеграфират гл. „телеграфи

сати”.

телећак в. раница.

телећно прид. „телеће”; вар.

телећ?о.

телећ?о в. телећ?но.

телефбн мн. телефбње м. „те

лефон”; вар. телифбн.

телефонират гл. „телефонира
55

ТИ“.

телиграм в. талиграм.

телит гл. „телити”.

телифöн в. телефбн.

телица ж. „јуница”.

тело мн. тела с. „тело”.

теме мн. темена с. „теме”.

Темишвар в. Тамишвар

тенгерица мн. тенгерице ж.

„Место где се прикачује руда

на колима”.

тених. мн. тепици м. „крпара”.

тепсија ж. „тепсија”.

теран прид. „теран, гоњен”.

терат гл. „терати, гонити”.

терéн с. „терен”.

терет м. „терет”.

теретина ж. „астма, сипња”.

тесан, тесна, тесно прид. „те

сан”; вар. тесан.

тесон в. тесан.

тесто мн. теста с. „тесто”.

тет Гл. „ХТети”.

тет3к мн. теткбве м. „тетак”.

тетница ж. „стадо”.

тећ” гл. „тећи?“; Течу бчи, Тече

буре, Вода тече.

теч”éње с. „ток реке“; Течење

реке.

тешкоћа ж. „тешкоћа”.

ти зам. „ти”.

ти мн. тија зам, „ти”; Ти сви.

тив, тива, тиво прид. „тих”.

тиво прил. „тихо”.

тигања ж. „Тигањ”.

тиј в. тај.

тиква мн. тикве ж. „бундева”.

тиква турска ж. „турски дулек“.

тиквица ж. „Тиквица”.

тимбра в. марка.

тина ф. „најситнији песак“.

т?инћат Гл. „Тискати”.

типса ж. „стипса”.

тирарц м. „ветеринар”; син, ве

теринар.

тиса мн. тисе ж. „тиса”.

тискат гл. „тискати, гурати”; в.

тиснут.

тиснут гл. „тиснути, гурнути”.

Тисовица ж. „Тисовица” (село).

тић“ка мн. тић?ке в. тичека.
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тифос м. „тифус”; вар. тифус.

тифус в. тифос.

тичат Гл. „ТИЦати”.

тичат гл. 1. вредети. 2. пона

шати се, Сетича да ме слушаш,

Добре се тичºа.

тичка мн. тичке ж. „птица”;

вар. тић?ка.

тишлер мн. тишлери м. „сто

лар”.

тиштČк мн. тиштоци м. „рам

на вратима”.

тјаск мн. тјáскове м. „преса за

грожђе”.

ткат гл. „Ткати”. Жена која тке.

тбар мн. тоари м. „товар”.

тöба мн. тобе ж. „добош”.

тобџија мн. тобџије м. „тоб

ција”.

тоблар мн. тобларé м. „скло

ниште у шуми за људе или за

стоку”.

тоблењача ж. „овчарска коли

ба”.

тобошар мн. тобошарé м.

„добошар”.

товаљат гл. „ваљати се”.

товаљуг мн. товаљугове м.

„ваљак”.

тбвар мн. тоуари в. тоар.

товаран, товарна, товарно

прид. „тежак“.

товарош мн.

„друг”.

товароша мн. товароше ж.

„другарица“.

товарит гл. „товарити“; Товарим

К0лid.

товараши м.

товарна жена ж.

жена”.

товарно прил. „тешко”.

ток м. „потпетица”.

тöкат гл. „сецкати“.

тöкица мн. токице ж. „Кле

„ТрудНа

тöлки, толка, толко мн. толки,

тöлке прид. „толики”.

тöлко прил. „толико”.

топ мн. топове м. „топ”.

тöпен, топена мн. топени, тб

пене прид. „топљен”.

топило мн. топила с. „место

где се потапа кудеља”.

тöпит гл. „топити”.

топлица ж. „жега”.

топло прид., прил. „топло”.

топола мн. тополé ж. „топо

Ла”.

тополичар м. „тополик”.

тор м. „коњско ђубриво”.

тор трул м. „ситно коњско ђуб

риво”.

торак м. „први изројени рој”.

торина мн. торине ж. „непоје

дени остаци сена”.

тбрит гл. „ђубрити”.

тбрник мн. торници м, „уторак”.

торбх м. „назив неке биљке”.

тоцило мн. тоцила с. „тоцило”.

тöчак мн. точкове м. „точак“;

вар. точак.

тöчак в. точак.

тöчков прид. „точков”.

тр в. Ђ'a.

трава и трава мн. траве ж.

„трава”; вар. травá.

трава пучибса в. пучибса.

травно прид. „травно”.

траг мн. трази м. „траг”.

тражит гл. „тражити”.

трајат гл. „трајати”.

трајета мн. трајсте ж. „торба”.

Фалење велико је трајста празна.

трајстикар м. „тршчар“.

трактбр м. „трактор”.

тракторист м. „тракториста“.

трандафир мн. трандафирове

м. „ружа”.

транцат гл. „рашити, распара

пало”.
ти”.
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трап м. „трап”.

трахбма ж. „трахом”.

трова в. трава.

трзнгорм, „трут”; вар. трнтор,

трутор.

трбáн м. „трбух”.

трбунал м. „суд“.

трвит гл. „растурати”.

тргнут гл. „тргнути”.

трговат гл. „трговати”.

тргбвац мн. трговци м. „трго

вац”.

трговина ж. „трговина”.

требат гл. „требати”; Мокање

треба да се жену, Ми не треба

ништа; Ми треба да пођемо на

вашар, За ова треба да ви вре

вим, Треба да се чешле.

требит гл. „требити”.

требунк мн. требунци м. „ко

ларски струг”.

трéгер мн. трéгери м. „траке

које држе панталоне”.

Трејераше м. „Три јерарха”.

трек м. „отпаци од кучина”.

трем м. „трем”.

трен м. „воз“; Свак дан иде трен

камо села наша.

трен м. „трем, настрешица“; Трен

за бвце.

трепат гл. „трептати”.

трéпка мн. трепке ж. „баса

мак”.

трепнут гл. „трепнути”.

трéпушка мн. трéпушке ж.

„трепавица”.

трес узв. „трес”.

тресат гл. „трести”; в. и трест;

Земља се тресе.

трескало мн. трескала с. „грм

љaвина”.

трескаљка ж. „тресак”.

треснут гл. „треснути”.

трест гл. „трести”.

трестика ж. „трска”.

трет гл. „трти, трљати“; Ја се

трем по грбине.

трећи,трећа, трећо мн. трећи

треће, члановано: трећијен,

трећа на интрећини, треће

не бр., прид. „трећи”.

трећина бр., ж. „трећина”.

трéфит гл. „трефити”.

трзат гл. „трзати”.

три бр. „три”.

три пута бр. „три пут”.

трибла ж. „ручица на буши

лици”.

тридесет бр. „тридесет”; вар.

триест.

триест в. тридесет.

триести бр. „тридесети”.

тринаест бр. „тринаест”.

тринаести, тринаеста бр. „три

наести”.

трист прид. „тужан”.

тристбkºа ж. „туга”.

трита в. брита.

трифбј в. трфбј.

трице ж. мн. 1. трице. 2. перут.

3. струготине.

тркат гл. „трчати”.

тркољичар м. „рупчасто место”.

трлит гл. „тpлити”.

трн мн. трнове, трње м. „трн”.

трномет м. „метла од грања”.

трнбсит гл. „влачити за собом”.

трнтор мн. трнтори в. трЗнтор.

трнујет гл. „одвајати ситнију

сламу”; Трнујем.

трнут гл. „одвојити ситнију сла

му”;

трњар мн. трњаре м. „трњар”.

трöва мн. трóве ж. „мрва”;

вар. трбwa.

трбwa в. трбва.

троица бр., м. „тројица”.

трóја бр. „троје”; Трбја врати.

трöјка ж. „тројка”.

трöка мн. трбке ж. 1. лобања, 2.

ТИКВа.
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трблав прид. „који има кијави

цу”; вар. трбнав.

трбна ж. „кијавица”.

трбнав в. трблав.

трбпкање с. „трупкање”.

трбшак мн. трбшкове м. „тро

Шак”.

трóшит гл. „трошити“; Ја трб

шим млбiо нбвци, Трбиним питу.

трошљив, трошљива прид.

„трошљив“.

трпење с. „стрпљење”.

трпија м. и ж. „ждера, ждеро

ња”; вар. трпијаш.

трпијаш м. в. трпија.

трпит гл. „трпети”.

трсит гл. „трсити”.

трт узв. „марш”; в. и марш.

труба мн. трубе ж. „труба”.

трубит гл. „правити трубу”.

тругла ж. „сандук на колима”.

труд м. „труд” (гљива).

трукуан прид. „штампан”.

трул прид. „труо”.

трулачина ж. „трулеж”; вар.

трулаћина.

труп мн. трупове м. „труп”.

труп5ц мн. трупци м. „трупац”.

трупица мн. трупице ж. „тру

Пица”.

труса ж. „набојн,ача, торба за

алат”.

трутит гл. „оборити”.

трутор в. трЗнтор.

трућен, трућена, трућено

пред. „оборен, полегнут”.

трфбј м. „детелина”; вар. три

фój.

трфорај м. „место засејано дете

лином”.

трш м. „жбун”.

тршовина мн. тршовине ж.

туа прил. „ту”.

Тудоркбњ м. „Свети Теодор”;

вар. Тудоркбња; син. Тудо

póвци.

Тудорбвци м. мн. в. Тудоркоњ.

туђ, туђа, туђо мн. туђи,

туђе прид. „туђе”.

тужба ж. „тужба”.

тужен гл. „тужен”.

тужит гл. „тужити”.

тужно прид., прил. „мучно”;

Ми је тужнб.

тулуз м. „Тулуз, кукурузовина”.

тунел мн. тунелове м. „тунел“.

тургоњ мн. тургоњи м. „назив

Врсте шљива”.

турjáк мн. турјаци м. „џомба”.

Туркбјка ж. „Туркиња”.

турн мн. турновé м. „торањ“.

Турска ж. „Турска”.

турски, турскамн. турски,тур

ске прид. „турски”; Тикве тур

ск62.

турски прил. „турски”.

турта ж. „обга”.

Турчим мн. Турцим. „Турчин”;

вар. Турчин.

Турчин в. Турчим.

тута в. зч”.

туткбво мн. туткбва с. „смола

са дрвећа”.

туфбњ м. „џбун”.

туц узв. „туц”.

туце с. „туце”.

туч“ м. „туч”.

тучан м. „котлић од туча”.

тушћ”éн прид. „послат”.

тфи узв. „тфи” (опонаша пљу

вање); вар, тфиј, тфуј, тви;

Tфи, да не се уречеш.

тфиј в. тфи.

„истршено место”. тфуј в. тфи.
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ћа узв. „ћа”.

ћај в. чај.

ћ”áка мн. ћ”áке ж. „канија за

сабљу”.

ћ”áпа в. ч”áпа.

ћар м. „чар“.

ћаск м. „ступа”.

ћафа в. чафа.

ћ”áшка в. чашка.

ћ’éјка мн. ћ“éјке ж.

вар. тејка.

ћелар в. челáp.

ћ?елула мн. hºелулеж. 1. ћелија.

2. чаура; Ћºелула о” сетове.

„тетка”;

ћемéр мн. hºèмери в. чемер.

ћеpéре с. „молба”, син. молбе

ница.

ћеркул де регрутаре м. „зграда

у којој се врши регрутација”.

Ћ'écKa ж. „Чехословачка”, син.

Пéмска.

ћ”ест в. чест.

ћетера ж. „врста виолине”.

ћ’éшаљ в. ч“éшал“.

ћешљање с. 1. чешљање. 2.

рендање; Ћºешљање даску.

ћивија в. чивија.

ћижма мн. ћижме в. чизма.

ћикбра в. чикбра.

ћинда мн. ћеинде ж. „предсоб

ље”

ћинћајка ж. „гвоздена шипка

којом се шири платно на раз

боју”.

ћ”ипка мн. ћ”ипке в. чипка.

ћирés м. „буљина”; вар. ћурés,

ћуреш.

Ћ

ћирéшња в. чирешња.

ћирикат в. чирикат.

ћирилица ж. „ћирилица”; Слб

ве ћирилица.

ћић"орка в. чич?орка.

ћ°ића 8. чич“a.

ћок м. „ћок за брус“.

ћ?окрлија в. ч?окрлија.

ћорав, ћбрава в. ћ?брау.

ћ“opáпа мн. hºopáпе в. чарапа.

ћ?брау прид. „ћорав”; вар, ћеб

рав; Ђ“брау на јено бко.

ћ"брба в. ч“брба; Ћорба од па

суља, Ћорба од кромпири, Ћор

ба од зеље, Ћ”брба од меса.

ћ?бсау прид. „ћосав”.

ћ”6шак м. „ћошак”, Се мету

нике ствари, јена глава о” петла

ги нико цвећеу ћ“бинак код истока.

ћук мн. ћукове в. чук.

ћук-ћук в. чук-чук.

ћ?укат гл. „кљуцати”; Тићке

ћуку грбомсђе.

ћ“укур мн. ћукури в. чукур

ћула ж. „ћула”; вар. чула.

ћулит гл. „ћулити”, Коњ ћули

уши.

ћумâг в. чумаг.

ћупа ж. „ћуп”.

ћупау в. чупав.

ћурés мн. hypesи в. ћирés.

ћурéш в. ћирés.

ћуукат гл. „викати” (о совy
Y

љаги).

ћуш м. „сова”.
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у пред. „y”; Дете иде у чколу,

У време животу је бил добар,

Се преместимо у другу страну,

Седи у постељу, Њега га боли у

норам; У глау асталу, Идем у

Тамишвар, у jбдине, У полак,

Седи у нбiе, IIут у поље.

y-y узв. (имитира глас голуба).

убиват гл. „убијати”.

убијен, убијена, убијенб и уби

енб прид. 1. убијен. 2. ожу

љсн.

убит гл. 1. убити. 2. ожуљити.

убöдат в. обóдат.

убóст гл. „убости”.

убрисат гл. „убрисати”.

убут гл. „обути”; Се убујем.

ува зам, „ова”.

увáбен прид. „иступљен, туп”.

увáбит гл. „иступити, тупити”.

увиђат гл. „увађати”.

увлажан в. улажан.

увлака ж. „гаћник”.

уво мн. ува, уши с. „ухо”.

увредит гл. „увредити”.

уврнут гл. „ушкопити”.

уврнут прид. „ушкопљен”.

угар м. „угар”.

угаришат гл. „угарити”; Ујари

1448420.

угледач“ка в. огледачка.

угрижен прид. „пијан”.

угризат гл. в. гризат.

удавит гл. „удавити”; вар, удо

вит.

удевит в. удавит.

удират гл. „појавити се”.

удица мн. удице ж. „удица”.

удовЗц мн. удовци м. „удовац”.

удовица мн. удовице ж. „удо

вица”.

удрен прид. „ударен”.

удрит гл. „ударити”.

уждреље с. „зарез на пантало

V
м

уждригат гл. „подригнути се”.

ужина ж. „ужина”.

ужица ми. Ужице ж. „узица”;

син. врпца.

уз пред. „уз“.

узајмéње с. „узајмљење”.

узајмет прид. „узајмљен”.

узšјмит гл. „узајмити”.

уздице ж. „узде”.

уздишат гл. „уздисати”.

уздравит гл. „оздравети”.

уздржат гл. „одржати се“; Ја се

уздржам млад.

узет гл. „узети”.

узглав мн. узглаве ж. „пред

нsи део кревета”.

узимат гл. „узимати”.

узној м. „зној”.

узнојен прид. „ознојен”.

ујáнут гл. „узјахати”.

yjбање с. „рудокоп за угаљ”.

ујка м. „ујац”.

ујна ж. „ујна”.

ују узв. (за вабљење коза).

ујум мн. ујмбве м. „ујам”, син.

вáма.

укричат гл. „дирнути, афекти

рати”.

улáp мн. уларé м. „улар”; вар.

уpлар.

улажан, улажна, улажно прид.

„влажан”; вар, увлажан, вла

2Ж3. Н.

улажно прил, „влажно”; син.

умедно.

улазит гл. 1. улазити. 2. пузати

се; Мачка улази уз дрво.

улејм.

улéст гл. 1. ући. 2. попети се;

Ја се улезeм уз дрво.

улог в. сокат.

улук м. „жлеб”.

„уље”.

нима, шлиц”. уљ мн. уљове м. „кобац”.
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умéт гл. „умети, знати”.

умедно в. улажно.

умéкчат гл. „умекшати”.

уместо прил., пред. „место”.

умиђу прил., пред. „међу”.

умка мн. умке ж. „хумка”;

вар. унка.

умбрит гл. „убити”.

умрет гл. „умрети”.

унифбрма ж. „униформа”.

унка ж. в. умка.

унтура ж, в, сало.

унук мн. унуци м, „унук”.

унук од брата м. „синовац”.

унука мн. унуке ж. „унука”.

унука од брата ж. „синовица”.

унутра прил, „унутра”.

унуче с дем. „унуче”.

уншлаг м. „облог”.

упалит гл. „упалити”.

упáнут гл. „стати, имати места”.

уп5рт гл. „опрети се”.

упоље прил. „упоље”.

упрат в. опрат, Ју упере, Ћем

упрат.

упрет гл. „зауставити”.

упростит в. опростит.

упудит гл. опудит.

урак мн. урци, уркове в. лов.

уpвиште в. урниште.

уpвит гл. „уништити”.

урдар мн. урдаре м. „кашика

којом се вади урда”.

ypsáла мн. уpsáле в. основа.

уpsöјка в. јарица.

урезник мн. урезници м. „урез

ник (у ткању)”.

урéкнут гл. „урећи“; Уречем.

уркáч“ мн. уркáч?е м. „хајкач”.

уpлап в. урлаф.

уpлар в. улар.

урлаф мн. урлафове м.

суство”.

урлујет гл. „оплодити кобилу”;

Уpлује кобилу.

урматор м. „наследник”.

урниште с. „прокоп“;

уpвиште.

» »ОД

вар.

урбј м. „прекрупа”.

урукат гл. „крчати” (о цреви

ма), Уруку чирева.

ускрајак м. „окрајак (хлеба)“.

успеглат гл. „испеглати”.

успињат се гл. „пузати се”.

успут прил. „успут”.

уста ж. „уста”.

усук мн. усукове м.

штина из вуне”.

утер м. „шеширџија”

утећ” гл. „утећи”; Да утече,

Утекал читау.

утичат гл. „спасавати се”.

утбре мн. утбрета с. „шанчић

на дно бурета у који улазе

дуге”.

уторњак мн. уторњацим, „алат

ка којом се прави шанчић на

дно бурета за дуге”.

утраг м. „песак и брашно које

ИЗЛaЗИ ИЗ ВОДенице ПОСЛе ОТКи

вања камена”.

утрина мн. утрине ж. „утрина”.

уфатит гл. „ухватити”.

уфаћен, уфаћена, прид „ухва

ћен”.

уфугловат в. исфугловат.

ух узв. „ух”.

учен прид. „учен”.

учера прил. „јуче”.

учинет, учинета прид. „учи

њен, направљен”; вар. учи

њéт.

учинут гл. „учинити”.

учињет в. учинет.

учит гл. „учити”.

„Прљав

учитељ мн. учители, учите

љи м. „учитељ”.

учитељка мн. учитељке ж.

„учитељица”.

учитељов, учитељова прид.

„учитељев”.

ушањест прид. „клепав”.

ушће мн. ушћ?ета с. „горњи

део лонца”.



Говор Свиничана
231

фабрика ж. „фабрика”; Смо

дадили по фабрике, Има и от

фабрике, и има човек што чине.

фабрикант м. „фабрикант”;

Фабрикант од ножеве, Фабри

кант од клбтоти.

фагадоват гл. „обећати”.

фагадување с. „обећање”, Га

забунил из фагадување; Не држи

фагадување.

факла ж. „бакља“.

фактор м. „поштар”.

фáла ж. „хвала”; Фала лепо.

фаламотбк м. „свежањ сламе”;

Један фаламотбк од сламе.

фáленгаж. „недостатак”.

фалење с. „хваљење”; Фалење

велико је трајста празна.

фалија мн. фалије ж. „кришка”;

вар. фалика.

фалика в. фалија; Фалика од

каше.

фáлит гл. „хвалити”.

фалишан прид, „са грешком”;

Фалишан у бчи.

фáлка мн. фалке ж. „вилица”.

фалосират гл. „употребљавати”;

Се сабере, и та фалосира на

Н{{iffift 0.

фаљивац м. „хвалиша“.

фамелија мн. фамелије ж. 1.

породица. 2. родбина.

фантерија ж. „пешадија”; вар.

ифантeриjа.

фантерист мн. фантеристи м.

„пешак” (војник).

фанфараж. „дувачки оркестар”.

фāрба мн. фарбе ж. „фарбе”;

Фарба сиња.

фарбант м. „бандажа;

фарбар ж. „фарбар”.

фарбат гл. „фарбати”; вар. фар

завој”.

Ф

фарбоват в. фарбат; Ја фарбу

јем јајца,Фарбујеш у чарна.

фармак м. „чар“.

фармаковат гл. „чарати”; Те

фармакује.

фат мн. фатове м. „хват”.

фáтат гл. „хватати”;Фатам рибу

из удицом,Фатам волбве на ко

ла, Јена до другој се фату за

греде, Сам уфатил, Волбве се

фату, два од напреда, два одо

страја.

фатбв мн. фатове м. в. цеплига;

Чинем фатове од дрво.

фáша ж. „пелена”; в. цблкове.

фашија мн. фашије ж. „узак

комадић земљишта”.

фзгодуáње с. „обећање”.

форкица ж. „виљушка”; вар.

фуркица.

ф3скат прид. „врскав“.

фзурâр м. „фебруар”, син. фе

бруар.

федерштил мн. федерштила,

федерштилове м. „писаљка”.

фéла ж. „фела, врста”.

фенер мн. фенери м. „фењер”.

феранга мн. феpáнге ж. „за

веса”.

ферастрамн.феpáстреж, „жљеб

на воденици куда пролази

брашно”.

фереструјка ж. „отвор на кош

ници куда пролазе пчеле”; Ce

затвори фереструјка.

фериз м. „тестера”; вар. фи

риз.

фериз велики м. „велика те

стера”; вар. фириз силнијен.

фериз за железо в. бомфајер.

фериз у грбину м. „кичма”, син.

боват; Фарбам јајца. грбњача.
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фермбр м. „патент-затварач”;

син. ресбрт.

фештило с. „фитиљ“.

фигура мн.фигуреж, „фигура”;

Чине фигуре.

фиjбка мн. фијоке ж. „фиока,

чекмеџе”.

филм м. „биоскоп”, син. кино

матограф, Сам бил на филм.

филоксера ж. „филоксера”.

филмен мн. филвени м. „кум“;

То ми не знамо, ми кажемо ча

филен украл сламу од кума, и

падала слама је је прбинал из

кбла.

филвéна мн. филвéне ж. „ку

ма”; вар. филења.

фин прид. „фин”, син, сетљив.

фино прил. „фино“.

фибр м. „језа, дрхтавица”; Ме

прошли фибри бСтра.

фирер м. „наредник”; вар. син.

сержéнт.

фириз мн. фиризи в. фериз.

фиризана ж. „пилана”.

фириз за руку м. , тестерица“.

фириз малијен м. „столарска

тестера”.

фириз силнијен в. фериз ве

лики.

фирцат гл. „фирцати”.

фитил м. „фитиљ свеће”.

фић"кат гл. „звиждати”,Фићкам

кроз зуби;Фићкам у прсти.

фифељка ж. „звиждаљка”; вар.

фифољка.

фифољка в. фифељка.

фишко прил. „брзо”; вар. фри

LIKO.

флаута ж. „флаута“.

флаша мн. флаше м. „флаша“;

Је напалнула флаше из воде ми

нерале.

флек мн. флекове м. „флека“;

Се чине флекове на њу.

флекат гл. , флекати”.

флéкау прид. „флекав“.

флизура ж. „фризура”.

флбкав, флбкава, флбкаво в.

флóкау, Флбксво плат б. Он

је јако флбкав.

флбкау прид. „длаков, маљав”

вар. флбкав.

флура мн. флуре ж. „фрула”.

флура на нбгу ж. „цеваница”.

флура на руку ж. „кост руке од

длана до лакта”.

флурит гл. „звиждати”;Флурили

у флуре, Човек што флури,

Флурим испрсти.

фљак м. „ништавна ствар”.

фљос узв. „фљос”.

фоја ж. „обга”.

фојервéктер м. „ватрогасац”,

син. ватрогáсац.

фóрма мн. форме ж. „форма”;

Све козе јена форма; Ми ла да

вревимо макар у каку форму.

форт прил, „непрестано”; Ако

иде киша форт, не знам како

ће бит.

фотографија ж. „фотографија”;

син, слика.

фотографисат гл. „фотографи

сати”.

фотографист м. „фотограф“.

фрајлица ж. „госпођица“.

фрајтер мн. фрајтери ж. „десе

тар”, син. фpунташ.

Франција ж. „Француска“; син.

Француска.

Француз мн.

„Француз“.

француз м. „француски кључ”.

Француска ж. „Француска“.

Францускиња ж. „Францус

киња”.

фрбöнк мн. фрббнкове м. 1.

крстина на колима. 2. предњи

део уздица.

фризерица ж. „фризерка”, син.

стрижерица.

Французи м.
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фришак прид. 1. свеж. 2. жи

BaХан.

фришко в. фишко; Нема жалч”,

беја фришко, Пофришко би ти

чинул зло неiо да те помбине,

в. и фишко.

фркат гл. „гасити прстима” (о

свећи); Фркам свећу.

фркољиу прид. „слинав”, син.

тронав.

фркбци м. мн. „слине”.

фрлаток мн. фрлаци м. „крупна

пахуљица снега”.

фрлбга стара ж. „дроља”.

фрљат гл. „бацати”; У место да

препозна његову преинку, а он

фрља на други, Фрљам од мене

цбле калне, Мачка се фрља, Ја

се фрљам у човека; Нека фрља,

Фрља пушку, в. и фрљит.

фрљит гл. „бацити”.

фрнит гл. „зујати” (о вретену);

Вретенб фрни.

фронт м. 1. фронт. 2. страна

куће окренута ка улици, син.

ликцé; вар. фрунт.

фрскат гл. „прскати”.

фртаљж. „фртаљ”;Фртаљ сата,

Фртаљ месеца,Фртаљ киле,Фр

таљ литре.

фрула на ногу в. флура на ногу.

фрунт в. фронт.

хај-хај в. ајда-āјда.

халат мн. халати в. алат.

хам мн. xáмове в. ам.

харк в. арк. Држак на харк.

хо узв. „хм”.

хојс в. зјc.

Хо ШI 6, 9 III.

фрунташ мн. фpунташи в. фрај

тер.

фруштук м.

фуштук.

фруштукат гл. „доручковати”;

вар. фуштукат; Ја фрушту

кам мало рано и пођем на рад

Но62.

фрц узв. „фрц”.

фршáлунг м. „даска на ралу”.

фудамент мн. фудаментбве

м. „фундамент”; вар. фунда

мент и фундамент, Прво се

чини фудамент.

фундамент в. фудамент.

фундамент в. фудамент.

фунтуши М. (постоји само облик

за множину) „пахуљице сне

Га”.

фурка ж. „преслица”.

фуркица мн. фуркице ж. „ви

„доручак”; вар.

љушка”.

фуркбњ мн. фуркбњи м. „ро

гуље”.

фуртуна мн. фуртуне ж. „олу

ја”.

фуруна ж. „пећ”; Не залепи се

за фуруну, ча с изгорици.

фусекла мн. фуcéкле ж. в. ча

páпе; У ципеле без фусекле.

фуспод м. „патос”.

фуштук в. фруштук.

фуштукат в. фруштукат.

Х

хиљада ж. „хиљада”; вар. иља

да; Преко хиљаде човека.

хо в. ћ”5е.

ход м. „ход”; Ми је драјо ход

ума коњу.

xбит узв. (којим се тера коњ на

лево).

хоргéла в. ергела.
хоп-хоп узв. „хоп-хоп”.
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xбре ж. мн. „живина”.

хрб в. 3рба.

Хрж 6. орж.

хржет в. зржет.

хркбћат гл. „хркати”.

цáлит гл. „теглити, вући”.

цамбал м. „цимбал”.

цамбалист м. „цимбалист”.

цáндар м. „ивер”.

цáпа мн. цапе ж. 1. колац, 2.

плева. 3. мотке којима се при

везује сено на колима.

цар м. „цар“, Цар Константин и

царица Јелена.

цараж. „држава”; син, држава.

царак м. 1. пласт. 2. колац. 3.

капуљача, 4. страшило; вар.

царок.

цáрок в. царак.

царина ж. „ораћа земља”; Цa

pина је је сејемо и неје слободно

да бди нитко из марве.

царица и царица ж. „царица”.

царство с. „царство”.

царуват гл. „царовати”.

цЗнта м. „клин”.

цЗрцарица ж. „грахорица”.

цоц3на мн. ц3ц5не ж. „леде

ница”.

цест м. „квасац”.

цв3шкат гл. „прскати, шикља

ти, избијати”.

цвекла мн. цвекле ж. „цвекла”;

Двекла чрвена, Место за цвек

ле, Цвекла за марву, Цвекла за

шећер.

цвелит гл. „оплођавати крмачу”. -

цвет м. „цвет”; Цвет од лана,

Цвет на сврдел.

цветат гл. „цветати”; Цвеће

цвети.

хрт мн. хртове в. зрт, Хрт од

Off2fHKCI.

хумка мн. хумке в. умка.

хубт узв. (којим се тера коњ на

десно).

цветер м. „џемпер”.

Цветнице ж. мн. „Цвети”.

цвеће с. мн. „цвеће”; Цвеће на

шашир, Јесењи цвеће.

цвикере ж. мн. „цвикер”.

цедило мн. цедила с. „цедило”;

син, цеђак, цéђак; процеђ'āк

проциђак.

цéдит гл. „цедити”; Млеко се

цеди, Њему му се цеду бале.

цéђак мн. пéђ?ове м. в. цедило.

цéђак в. цедило.

цел прид, „цео“; син, целоку

пон; Цела вална, Вална цело

купна.

целéнит гл. „узорати ледину”;

Земља се целена.

целер м. „целер”.

целина мн. целинеж. „ледина”;

Орем целину.

целиндер м. „стакло на лампи”;

вар. цилиндер.

целокупан, целокупна прид.

„целокупан”; в. и цел.

центиметар м. „центиметар“;

син, центли.

центли в. центиметар.

цéњик м. „суд за цеђ”.

цеп5к мн. цепци м. „део разбо

ја за ткање”.

цепериг м. „шевар”.

цéпит гл. 1. леускати пасуљ. 2.

цепати дрва. 3. рушити, Цепим

постајке, Цепим дрво, Цепим

кућу, в. и ипепит.
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цеплига ж. „цепаница”, син.

фатбв.

цербвина ж. „церовача”.

цев в. цéу.

цéу мн. цеви м. „цев”; вар. цев;

Čе чину цеви ка жене тку у

флуре.

цивил м. „цивил”.

Циганин мн. Цигањé м. „Ци

ганин”.

цигански, циганска прид. „ци

гански”; Циганска ижа.

цигански прил. „цигански”.

цигара мн. цигаре ж. „цига

рета”.

цигареста прид. „са крецавом

вуном”; Овца цигареста.

цигла ж. „цреп“.

цигурно прил. „сигурно”; вар.

сигурно.

цику-цику-бр узв. (за дозивање

оваца).

цилар м. „циљач”; Он је добар

цилар.

цилиндер в. целиндер.

цилит гл. „циљати“; Ја цилим из

пушком, в. и цилуват.

цилуват в. цилит, Сам стар,

слабо цилујем.

циморман мн. цимермање м.

„дрводеља”; вар. цимерман.

цимента мн. цименте ж. 1.

пехар. 2. шоља за воду. 3. суд

за мазало; Цимента од литре,

Пијем исциментом, То је ци

мента повелика.

цимерман в. цимерман.

цимет м. „цимет”.

цимпор м. „сумпор”, Се меша

вода и посе цимпор, и се пере.

цимпуришат гл. „сумпориса

ти”; Буре се цимпурише.

цин м. „цинк”.

ципела мн. ципележ. „ципела”;

На нбiе нбси ципеле.

цирит гл. „сирити”; Млзéм бв

це, цирим и чинем сириње.

циркељ мн. циркели мн. „ком

пас”.

циркулар м. „механичка тес

тера“; Точак на циркулар.

циркус м. „циркус”.

цифилист м. „сифилис”.

цицка мн. цицке ж. „сиса”;

ЛМатка мета јајца од цицке.

цкéла мн. цкéле ж. „скела”.

цбла мн. цбле ж. „одело, ха

љине”; Иде у цблу, Цбла за

спавање, Цбле за ношење, Цбле

нбве, Цбле старе, Цбле ма

„{{2H62.

цолкбве ж. мн. „пелене”.

цоловање с. „љубљење”.

црвен, црвена прид. „црвен”;

вар. червен, ч“pвен.

црвенит гл. „црвенити”.

црвеноперка ж. „црвеноперка”.

црква ж. „црква”.

црквењак м. „црквењак”.

цркнут гл. „црћи”; Краве цркну

ка једу премлбiо трфбј, На цркла

крава, Ми цркла јена овца.

цркнут прид. „цркнут”; Цркну

та овца.

цркњуват гл. „цркавати”; Црк

њује марва, Ја цркњујем за ње

ја, в. и цркнут, црцат.

Црна Гбра ж. „Црна Гора”.

црноботка прид. (овца), са црн

ном главом”.

црномањаст, црномањаста

прид. „црномањаст“; вар. чар

номањаст, чарномáњост.

црпет гл. „црпсти”.

цртат гл. „цртати”.

цртано прид., прил. „цртано”.

ципар мн. ципарé м. „јегуља“. црцарица ж. „крупа, град”.
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црцат гл. „цркавати“, Црца мар

ва, Јој је јако драг, црца за њеia,

в. и цркнут, цркњуват.

цyг м. „промаја”; Тејли цуј, син.

луфт.

цукнут гл. „пољубити”, Се цук

нул иж њом, Ја цукнем некога.

ча вез. „да”; И видел он, и се

чанул ча не и види, Местиснул

за душу ча сам мислил ча се

задавим, Видим ча има млбio

муве.

чаб5р м. „чабар”; вар. чаб5p,

ч’еб5p.

чај м. „чај”.

чак прил. „чак”.

чаканац м. „чаканац”; вар. чо

канац, чокáноц.

чакшире м. мн. „чакшире“.

чапаж. „црни лук”; вар, ћáпа,

ћ”áпа; Врања чапа, Чапа ис

сирње.

чарабара мн. чарабаре ж.

„сврака”; вар. чоробара.

чарапа мн. чарапе ж. „чара

па”; вар. чарапа, ч“opáпа,

ћ?opáпа; син. фуcéкла.

част м. 1. част. 2. весеље.

частит гл.„частити”;Ја частим

сата, Сам га частал добре.

чаука ж. „чавка“.

чафа мн. ч“áфе ж. „потиљак”,

вар. ћ”áфа.

чаша ж. „чаша”; вар. чашка,

ћашка.

чашка ж. 1. чаша. 2.

Дај једну чашку вбду.

ч’зб5р в. чаб5p.

чарапа в. чарапа.

ч’зрв мн. ч”5рви м. „црв”; вар.

ч“рв; Чарв од дрво.

IIIОЉa;

цурик узв., прил. „цурик, на

траг”; вар. цурук.

цурук в. цурик.

цžтре приј. „сутра“; вар. сутра;

јутре, Јутри, осутра.

цуцкаљка ж. „цуцла”.

Ч

ч’зрвéн в. црвен; Чарвено затво

рено.

чарн, чарна прид. „црн”; вар.

ч“рн; Чарн отворен, Крава чар

на.

чарнšц м. „гавран”; вар. чºp

н3ц.
5 * » » . 5

чарнина ж. „тама”; вар. чºp

НИНа.

ч”3рно прил. „црно”; вар. чрнб.

чорномањаст, чарномањаста

в. црномањаст; вар. чарно

мáњост.

чарномáњост в. црномањаст.

чарстЗу, чарства прид. „чвр

ст” Вар овај је пречарстау.

ч”5ртало с. „цртало”; вар. чºp

ТаЛО.

чвор м. „чвор“.

ч’еб5р мн. чебрбве в. чаб5p.;

Метам у чебар.

ч’ебрéњак м. „чабрењак”.

ч?ебрица ж. „чабрица”.

ч’éкат гл. „чекати”; Да не чeку,

Смо те чекала, Тебе сам те

чекал, Мокани чеку девке.

ч’éкет мн. чекети м. „чекета

ло”, Му иду уста кбно чекет.

чекмеж мн. чекмежове м.

„фиока, чекмеџе”; вар. чек

мéже; син. копчег.

чекмеже в. чекмеж.

ч’éла мн. ч“éлеж. „пчела”; вар.

пчела.
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челар мн. челарé м. „пчелар”,

вар. ћелар.

челик м. „челик”.

чело с. „чело”; Чело конско.

челофан м. „целофан”.

чемéр мн. чемерове м. „че

мер”; вар. ћемер, кемер.

чеп мн. чепове м. „чеп“.

ч’éпит гл. „чепити се, кезити се”;

син. кривит; Он се чети, се

криви.

чеpáк мн. чеpáци м. „чирак,

свећњак”.

ч?ервéн в. црвен.

черевć мн. черева с „црево”;

вар. чиревб.

чермук мн. чермуци м. „жиле

које расту на површини зем

ље”.

чест, честа прид. „чест”; Чес

та шума, вар. ћ?ест.

чест ж. „део“; Чест изисе, вар.

ћ?ест.

честâрка ж. „честар”.

честитат гл. „честитати”.

ч’écто прил. „често”; Тај човек

дбђе често код нас, Је лишал

често фамелије, Мене ме боли

често глава, Ти и видиш често.

честура мн. честуре ж. 1.

честар. 2. жбуње.

четвбрица бр., ж. „четворица“.

четвртак мн. четврци м.

„четвртак”; вар. четвртЗк.

четвртЗк в. четвртак.

четврти, четврта бр.

врти”.

четвртина бр. им. ж. „четвр

тина”.

ч’éтка мн. ч“éтке ж. „четка”;

Четка за цбле, битра четка

за перање собу, Четка за ва

pбишање, Четка за чишћење.

ч’éтир бр. „четири”; вар, че

„чет

четири в. четир.

четрдесет бр. „четрдесет”; вар.

четресет.

четрнаест бр. „четрнаест”; вар.

четрнајест.

чешал” м. 1. чешаљ. 2. ренде.

3. чешањ белог лука. 4. гpe

бен, вар. ћешољ, ч“éшал“,

чешаљ, ч”éшел“.

чешање с. „чешање”; Чешање

6áЛНе.

ч’éшат гл. „чешати; чешљати”;

Чешам валну, Вална се очевини и

се влачи; в. и чешљат.

ч’éшзл” в. ч“éшал“.

ч’éшаљ в. чешал“.

ч’éшел” в. ч“éшал“.

ч’éшљат гл. „чешљати“; Он се

чешља свак дан, Чешљам го

веда.

чивија мн. чивијеж. „чивија”;

вар. ћивија.

чизма мн. чизме ж. „чизма”;

вар. ћижма, чижма.

чии, чија зам, „чији”.

чикбраж. „цикорија”; вар. ћи

кóра.

чикур ж. „задњи део сељачке

сукње”.

чим вез. „чим“; син. како.

чинут гл. „радити, правити, чи

нити“; Сам вси кажал да не

учинете ништо без мене, Ми

се чине, Чинем јену ижу, Два

и четири чине шест, Се чину

коже за чизме и ремење, за ам

и за уздице, Ка се чину се да

код ледера, Дома чину ручак.

чипка ж. „чипка”; вар. ћипка.

чиревó мн. чирева в. ч?еревб.

чиpéшња мн. чирешње ж,

„трешња”; вар. ћирéшња;

Има дома млбiо чирешње, Чи

péшње чарнице, Чирешње жал

тири.
тене,
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чиpикат гл. „црвкутати”; Тићке

чарику.

чист, чиста прид. „чист”.

чистит гл. „чистити”; Чистим

обор, Чистим пања; Чистим

кожу.

5 jћ“ - 55чистоћа ж. „чистоћа”.

читање с. „читање”; Cóба за

читање.

читат гл. „читати”; Пбла ја

чита, Учу да читају и да

пишу.

чић?орка в. чичорка.

чича м. „стриц”; вар. ћића.

чич?орка мн. чичорке ж.

1. водопад, 2. жлеб, вар, чи

ћарка, чић?орка, ћић?орка.

чишолница ж. „три конца на

мотовилу”; По тра, то је чи

tиалница.

ч’кола мн. ч“кôле ж. „школа”;

Он седи на чколу, Сам бил у

ч’кблу.

ч’колар мн. чºкoларé м. „уче

ник”.

ч’коларица мн. чºкoларице ж.

„ученица”.

чкблски прид. „школски”; вар.

школски.

чоá ж. „чоха”.

чоб мн. ч“.6бове м. „цреп”.

чоб5лкнут гл. „мљацнути”.

чобркат гл. „бућкати млеко”.

човек в. чоувек, Човек брез

краја, Човек из два ликцета,

Човек без страмоте, Човек из

ч’ервенбм киком, Човек за ижу,

Човек соборен.

човеки прид. „човечији”; вар.

човеков, човеку; Оваја је чо

веки.

човеков прид. „човеков”.

човеку прид. „човеков”.

човечански прил. „човечан

ски”, Се водил човечански.

човркат гл. „чепркати”; Кокби

ка човрка.

човртија мн. човртије ж. „че

врнтија, вртлог”,син. вртљиг.

чоvéк в. чоувек.

ч?бка мн. ч?бке ж. „брег”; Сан

дбинал из ч“бке.

чокан м. „кочањ купуса”.

чоканац мн. чоканци в. ча

кáноц.

чоканац в. чакáнац; Несам

нашал ниiде чоканац, Чоканац

за ковање.

ч?бкат гл. „куцати”; Ч?бкамо

чашке.

ч?бкица ж. дем. „брежуљак“.

ч?окрлија мн. чокрлије ж. „ше

ва”; вар. ћ?окрлија.

ч?опања ж. „валов”.

ч?бпор мн. ч“бпори м. „чопор“;

Ч?бпор од бвце, Ч?бпор од го

веда, Ч“бпор од марве, Ч“биор

од тићке, Ч?бпор од курјаци,

Ч°бпор од гуске, Ч”бпор од луђе.

ч“opáпа в. чарапа.

ч’брба ж. „чорба”; вар, ћ?брба;

Ч°брба се употреба у свако

јело.

ч?брда ж. „чорда”; Ч?брда од

iоведа.

чоробара в. чарабара.

чоувек мн. луђе м. „човек“;

вар, човек, чowéк; Чоувек

кој чува коњи. ----

чоутања ж. „жљеб за воду на

тоцилу”.

ч?оушљугарка ж. „чешљугар,

штиглиц”.

ч?офрњáт прид. „крњав“.

ч'рв мн. ч“рви в. чарв; Ч'рви

што једу кромпири.

чрвéн в. црвен.

чрвенило с. „црвенило”.

чрљив, ч“pљива прид. „црв

љив”; Јаболка чрљива.
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черн, ч“рнá в. чарн; члановано:

чернијен, ч“рнана; Чрнијен

пост; Чрн на душу, Коњ ч“рн.

чрнšц в. чернац.

чрнó прил. „црно”; в. ч”5рно.

чернина в. чарнина.

чрномањаст, чpномањаста в.

ч’зрномањаст.

ч”рњáло с. „црнило”.

ч“рпéт гл. „штипати”; син. шти

пат; Ја га штитам, ја га чртем.

ч’ртало в. ч”5ртало.

чување с. „чување”.

чувар м. „чувар”, син, горњик;

Чувар од винбуради.

чуват гл. „чувати”; Чувај се,

Сеје чувалот пута,Петал чува

кокошке.

ч”увикаљка ж. „совуљага”.

чувбн м. „наћве”.

чудит се гл. „чудити се”; Ce

чудили.

чудљиу прид. „чудан”.

шак мн. Џакове м. „џак”; вар.

Платнб за џакове.

цакуљéц м. дем. „џакчић“.

цандар мн. Џандари м. „жан

дарм”; вар. Ђандар, ђендар.

џандрљив прид. „џандрљив“.

џ’вéкау, џевекова, џ“векаво

прид. „мочваран; пун воде”;

вар. ћ“вéкау; Џвекава земља.

ц“векавица ж. „необрадива зем

ља”; вар. ћ“вéкавица.

чудо мн. чудеса с. 1. чудо.

2. инат, љутња, срџба; Имам

чудо на јенога.

чук м. „кљун”; вар. ћук.

чук-чук узв. „чук-чук”; вар.

ћ?ук-ћ?ук.

чукнут гл. „чукнути”.

чукур мн. чукури м. „кићан

ка”; вар. ћ?укур.

чула ж. в. ћула.

чума ж. „чума“.

чумâг м. „буџа”; вар. ћумáг.

чупав, чупава прид. „чупав”;

вар, ћупау; Ч'утава овца.

чупат гл. „чупати”; Ч'упам пера

од кокбинке закољеној, Чупам

кокбшку, Чупам пилићи.

чуст гл. „чут”; вар, чут.

чут в. чуст; Ја ћем чут, Што

сам чул, сам рекал, Почел да

не чује на једно уво, Ћем бил

чули ја.

чутура ж. „аван”.

чучит гл. „чучати”.

целáт м. „џелат”; вар. ћелáт.

цеп мн. Џ'éпове м. „џеп”; вар.

ђеп, Сат за џеп.

џигерица белене ж. „плућа”;

вар. Ђигерице белене.

цигерице ч”3рнене ж. „црна

цигерица”; вар. Ђигерице ч“3-

pнене.

Ш’ојан м. „име јунцу рођеном

у четвртак”.

IJ”ојáна ж. „име јуници рођеној

Ц’éза м. „име коњу”. у четвртак”.
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шáјер м. „трем”

шајка м. „шајка”.

шáка мн. шáке ж. „шака”.

шакш м. „назив врсте грожђа”.

шал м. „шал”.

шала мн. шале ж. „шала”;

вар. шала.

шáлит гл. „шалити се”.

шаљиу прид. „шаљив”.

шамар м. „шамар“.

шампане м. „шампањ”.

шанац мн. шанцове м. „ша

нац”; вар. шанац.

шанац в. шанац.

Шандор м. „име коњу”.

шантер м. „градилиште”.

шапаја ж. „мочвар”; вар. ша

пája.

шапутат гл. „шапутати”.

шарагла мн. шspáглеж. „ша

рагља” вар. шзрагла.

шаран мн. шарање м. „ша

ран”; вар. шаран.

шарат гл. „шарати”; вар. ша

рот.

шарен, шарена мн. шáрени,

шарене прид. „шарен”.

Шарен м. „име коњу”; вар.

Шарбњ.

Шарена ж. „име кобили”, син.

Шаруља.

шарен човек м. „курвар”.

шарена жена в. покварена

жена.

шарке ж. мн. „шара“.

Шарбњ в. Шарен.

Шаруља в. Шарена.

шасиу прид. „разрокаст”.

шáтвасер м. „тврда вода“.

шáтра ж. „шатор”.

шáфељ в. стружњак.

шáшав прид. „шашав”.

III

шашир мн. шашире м. „ше

шир”; вар, шошир, шешир.

шала в. шала.

шапаја в. шапаја.

ш5пћат гл. „шапутати”; Шап

ћем.

шарагла в. шарагла.

шаран в. шаран.

шешир в. шашир.

Шваба в. Немац.

Швабица в. Немица.

швајцуват в. судират.

Швапкиња мн. Швапкиње в.

Немица.

швежáт в. свезат.

шврк мн. швркове м, 1. брада

вица, 2. раздаљина између до

њег краја воденичног жљеба и

точка са лопатицама”.

шéгзрт м. „шегрт”; вар. шегрт.

шегрт мн. шегрти в. шегарт.

шездесет бр. „шездесет”; вар.

шездесет.

шездесети бр. „шездесети”.

шéнет гл. „шенути, скренути”;

Да не се именемо от пута.

шéнут прид. „шенут, скренут”.

шéнут гл. в. шенет.

Шéрка ж. „име овци.”

шеснаест бр. „шеснаест”; и ше

снаест.

шест бр. „шест”.

шестáк м. „шестак” (буре).

шéсти бр. „шести”; Шести пут,

ДШести тал.

шетаљка ж. „шеталица“.

шéтане с. „шетање”; вар. ше

тање; син. шетња.

шéтат гл. „шетати се”.

шéтање с. в. шетане.

шетња ж, в, шетане.

шећер мн. шећери м. „шећер”;

Жалтијен шећер.
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шеф м. „шеф“, Шеф од кбра.

шешир мн. шеширé в. шашир;

Од сламе од оваска се чину ше

шире.

шиба мн. шибе ж. „прутић”;

син. шибица.

шибица мн. шибице ж. в. ши

ба.

шибој м. „шебој”.

шија ж. „подгушњак”.

шијење с. „шијење”.

шијотина мн. шијотине ж. „по

pуб“.

шила мн. шиле ж. „шило”.

шилт м. „шилт“ (на капи).

шиљбок мн. шиљбоци м. „стра

жар”.

шина мн. шине ж. „шина”.

шиндра мн. шиндре ж. „шин

дра”.

шиндрарски прид. „шиндраш

ки”.

шиндрила ж. „шиндра”.

шинтер м. „шинтер”.

шип м. „шип“.

шипарица ж. „шипарица”.

шип5к мн. шипци м. „ши

пак”.

шипка мн. шипке ж. „шип

ка”.

шипкат гл. „ставити шипке на

кућу”.

шипкујет гл. „стављати шипке

на кућу”; Шипкујем.

ширбк мн. ширбки прид. „ши

рок”; вар. широки.

широки в. ширбк.

шист гл. „шити”; вар, шит.

iiiит 6. iiiист.

шифонер мн. шифонери м.

„орман”; вар. шифоњер.

шиц узв. „шиц”.

шишка мн. шишке ж. „кому

шина”.

школски, школска в. чекбл

шкбрпија ж. „шкорпија”.

шкpбdbна мн. шкрбфнеж. „крај

ник”.

шлáјер м. „вео“.

шлајфер м. „оштрач”.

шлáрфа мн. шларфе ж. „па

пуча“.

шлаф мн. шлафове м. „гумено

црево”.

шлива в. слива.

шливар в. сливар.

шливовица ж. „шљивовица”;

син, шљивка.

шлипер м. „железнички праг”.

шлитобел м. „назив врсте

столарског ренда”.

шлиц м. „шлиц”.

шлог мн. шлбгове м. „парали

за”.

шлбсер мн. шлбсери м. „бра

вар”.

шљанк мн. шљáнкове м. „чла

нак”.

шљеп мн. шљéпове м. „шлеп”;

IIIљет треба да је вежен за

данимф.

шљивка в. шљивовица.

шмак мн. шмáкове м. „не

пријатан мирис вина”.

шмéкер прид. „вешт”; Шмекер

од коњи.

шнајдар мн. шнајдери м. „кро

јач”; вар, шнајдер.

шнајдер в. шнајдер.

шнајдерâј мн. шнајдерајове м.

„кројачница“.

шнајдерица мн. шнајдерице ж.

„кројачица“.

шнбла ж. „квака”.

шнуфтикла и шнуфтикла в. ба

тиста.

шобол мн. шобоље м. „пацов”.

шолд мн. шблдове м. „крстина”.

шöља мн. шбљеж. »шоља”.

шóрлица мн. шбрлице ж.

ски.

„орао“.
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шóтер м. „шљунак”.

шофер м. „шофер”.

шпајц м. „остава”; вар, шпајс.

шпалир в. лозник.

шпанáк м. „шпанаћ”.

шпарат гл. „штедети”; вар.

шпарат.

шпенадла. ж. „иглица”.

шпијун м. „шпијун”.

шпилxбз женска хаљина са

нараменицама”.

шпиpт м. „шпиритус”.

шпитаљ м. „болница”.

шпóгот м. „канап”.

шпóпел м. „чеп”; вар, штопел.

шпóрерт м. „штедњак”; вар

шпóрет, пшорхерт.

шпрајц. мн. шпрајцовé м. в.

сóва 2.

шприц мн.

„прскалица”.

шприцуватв. стрбпуват, Шпри

цујем.

шпулка ж. „конац са калема”.

шравнутер в. шраунцигер.

шрапнел м. „шрапнел“.

шраунцигер м. „шрафцигер“;

вар. шравнутер, шурубел

ница.

шраф м. „шраф”; вар, штраф.

штала мн. штале ж. „стаја”;

IШтала за поведа.

шталин прид. „стајин”; У под

шталин.

штампила мн. штамшиле ж.

в. печат.

штан м. „место за чекање” (при

лову); вар. штант.

штáнга ж. „мотка на ђерму”.

штаницлаж. „фишек”.

ШТаНТ 6. IIITaH.

Штапци м. „Велики медвед”;

син. Велики кбла.

штација мн. штације ж, „ста

ница”.

шприцове м.,

шт3њка ж. „кључњача”.

шт3пка ж. „петљица” (трешње,

вишње).

шторб прид. „шкрбав”; вар.

штрб, штроп.

штело с. „тело”; вар. ште

лунг.

штелунг в. штело.

штенглер в. клóфнер.

штенглерица ж. „жена ли

мар”.

штета мн. штете ж. „штета”.

штиглиц м. „штиглиц”.

штипат гл. „штипати”; вар.

штипат.

штирк м. „штирак”.

штиркат гл „штиркати”.

штица мн. штице ж. в. канџа

што зам, вез. „што“, Што ми

чинеш? Чинем што чинеш и

ти, Човек што је најбогат код

нас у селб.

штбпел мн. штопели в. шпo

Пe.JI.

штоф м. „штоф”.

штранг мн. штранге, штране

ж. „штранга”.

штрањика в. обљага.

штраф в. шраф.

штроп в. шторб.

штрб, штрбá мн. штрби, штр

бе в. што рб.

штрéбло в. стрéбро.

штрéка ж. „колосек”.

штрик мн. штрикове м. „штран

Га”.

штрикуват гл. „штрикати”.

штрк мн. штркoвe м. 1. рода.

2. обад.

штрбпуват в. стрбпуват.

штроф мн. штрбфове м. „каз
55

На“.

штрбфоват гл. „казнити

штрбфуват.

штрбфуван прид. „кажњен”.

штрбфуват в. штрбфоват.

53 .

; Вар.
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штрудла мн. штрудлеж. „шт

рудла” (врста колача).

штрумпадла ж. „Подвезица за

чарапе“.

штруцат гл. „храмати”.

штудират в. студират.

штука мн. штуке ж. „штука”.

штукауз в. арéст.

штуле ж. мн. „штуле”.

штурâц мн. штурци м. „зри

кавац”; вар. штурéц.

штурéц в. штурЗц.

штуцање с. „штуцање”.

штуцат гл. „штуцати”.

шћ?омп м. „стуб”.

шувак м. „шуваклија, левак“;

вар. шувач“ило.

шувак прид. „леви”.

шувак прил. „лево, на лево, Са

леве стране”.

шувач“ило м. в. шувак.

шувачица мн. шувачице ж.

„левакиња”.

шувéја прид., прил. в. шувак.

шуга мн. шуге ж. „шуга”.

шугав в. шугау.

шугау, шугава прид. „шугав”;

вар. шугав

шулек м. „шуљак”; вар. шу

љек и шуљек.

шуљек и шуљéк мн. шуљци в.

шулек.

шума мн. шуме ж. „шума”.

Шумадија ж. „Шумадија”.

шумар мн. шумарé м. „шумар”.
д”

шумина прид. „шумска, шy

мина”; Мама шумина.

шумит гл. „шумити”.

шупа мн. шупе ж. „шупа”.

шуперски фиpиз м. „ручна

тестера”.

шура м. „шурак”.

шурубелница в. штрауцигер.

шустер мн. шустери м. „обу

ћар”.

шут, шута мн. шути, шуте

прид. „шут”.

шуша ж. „суша”.

шушан” м. „шушањ”; вар, шу

IIIа Њ.

шушањ в. шушан”.

шушит гл. „сушити”; вар. шу

шит.

шушкат гл. „шушкати”.

шушњар м. „шушњар”.



ДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ

Текстове које доносимо у наставку снимили смо на магнето

фонску траку у Свиници 9. новембра 1963. године.

Јуна 1965. вршили смо већи број снимака. Ову другу серију

трака нисмо транскрибовали, са њих смо само бележили примере за

анализу говора Свиничана.

Траке се чувају у Институту за лингвистику у Букурешту.

Ж

Велимировић“ Коста, сам рођен у иљаду бcaм стотине деведес бcму,

деветнајсти новембер, и сад имам шездесет и пет године, и живим у

село Свиницу, Оршау.

Служим свет3ц, свети Миколу. Се саберемо сви комшије, сви фа

милија наша и се преведемо лепо. И сад чекамо да ни дође Божић”,

така да се прођемо па добре.

И оде код нас јоште не така рђаwо време. Је време лепо, се орé за

жито, се спрема дрва за дома. Дође време да се заколу и оне, и после

живимо добрé ми, преко целој зиме. У пролет” па па се уфатимо да оремо,

сéјемо кукуруS, копамо, награћамо. И така, дође жито да се жње. И

саберемо, површемо. И така прођме ми наши дана оде у село Свиницу.

Кад сам бил млад, ка сам исп5лнил седамнаес године, сам узел осам

нáес, сам ошéл у рат. Четрнаесту годину сам бил у рат три годину дана,

и сам бил на фронт руски. Од фрунта рускога сам бил у Италију. И така

сам провел цел тај рат. Бил тежак, товаран јако. И до у осамнаесту го

дину. У осамнаесту годину се опчинула револуција, се учинула револу

ција, и ми смо дошли свак на свој дома. И сам седел дома до у двадесету

годину. И у дваесту годину сам ушо“л у солдачину код Румуна. И код

Румуна сам чинул једну годину и шес месеца. И посе сам доша“л дома и

сам радил на ујбање у мину. Тамо сам радил јединаес године. Сам радил

седам године на Козал, дока је стигло време да будем и ја стар. С3га

имам шесдесет и пет године, и с“áнга имам пензије бсам стотине осам

десет и два леја и сам лепо задовблан, фала лепо државе нашој.

У четрнаесту годину, ка је почел рат, прво је почела Аустро-Угар

ска на Србију, и улезли трупе аустринске у Србију до једно место. И
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после ка је Рус почел рат у Галицију контра Аустрије, посе Аустријаци

па се потеглили нулице из Србије док се спремала војска повише. И

после улезли у Србију по други пут. И у Србију су терали док ју убили

целу. Само остало један крај мало од њој. И у Русију па така. И Герма

нија је дошла да помогне. Је дошла да помогне и Турска и Бугарска,

четири били завезника. Сутерали, су ударили, били у Русију до у осам

наесту годину. А у осамнаесту годину у, у седамнаесту годину у Русију се

подигла револуција. И после тамо је стал фрунт, више не се били. Аустри

jáци улезли у Русију млого тамо, ал брез рата, брез ништа. До у осам

нáесту годину. После осамнаесту годину се потеглили натраг, зашто

Аустријаци пофрљили пушке, и је било готово.
-

Ка се почел рат, ка сам бшол на марш, смо ошли у Галицију. Тамо,

ка" смо се приближили до фpунта, смо стали мало и рапаос. Тамо смо се

соблекли сви, и смо си перали кошуле. Смо си прали кошуле и судове,

смо си спремали све што треба. И дока ми тамо седимо, један пут видимо

ча бегу цивили од фрунта. Бегу натраг и деца, и старци, и сви. Плне

кочије, се вајку и бегу. Кажу, зашто иде Рус брез нас. Ка је та било

говор, после наш командант бдма је комендирал аларма, и ми смо се

спремали. Све смо узели на нас, и пушке, и све, и сâмо напреда. И ми

идемо напреда у линију, а цивили бегају, и се вајкају, натра“. И један пут

ка се уфатило нуме, зашто та један шпијун учинул. Та неје била истина,

фрунт је бил далече јоште. Рус не ишал брез нас. Само један шпијон

преварил да учине туа комедију. И шпијона га уфатили и га завежали

за телеграф. И он тамо седел завежен. И колко народ тамо проодил,

сви га плували, га плували и га били. И ми после па смо стали у репаос.

Смо седели туа млого дана, дока дошла заповест да идемо па напреда.

И пос смо стигли напреда у фрунт. И ка смо стигли тāмо, ми смо чували

топове, смо чували топове, наша ифантeриjа. И после, дока Рус бије у

наши топове, мене ме удрил шрапнел, меранил у главу, и ја сам дошалу.

шпитал“. После, ка сам се оздравил, ме пушћали месец дана дома, на

уpла“. И бдома па сам бшол. И там сам се учил. Сам седел мало на ка

дер. И од кадера ме зашли, и сам бшел пак тамо. И сам ош5л тамо и сам

седел дока се чинуло револуција у Русију, седамнаесту годину. И после

ме потеглили натраг.

Кад смо ми пошли у рат, из нашој куће су пошли пет персоне, че

тири брата, три брата мојму тате и ја, унук, сам бил пет. Смо били по

рату тамо. И дома стале снаје, и мајка, и деда, сви. И мој брат стал дома.

И дона је била велика сиротина. Била година рђава. Не се родил куку

руs, не се родило жито, ни крумпири. Ништа не се родило. И они несу

имали шта да једу. Они су ишли чак у Белу Цркву, у Темешковин

чак, су тражили да једу и о што да живу. И су патили јако зло дока

смо ми сви дошли дома. Ми смо сви дошли живи и здрави дома.

У четрдесет прву годину, дваес други јуни, почело рат. Ја сам

добил телеграм дома, да се одма јавим у Лугож, у Лугож на ћеркул де

регрутаре. Тамо се учинул баталибн од есплотâре, нумера два. И ме

узели на фронт. Смо чували постове и смо алиментирали трупу што је

требало. И ја сам бил место фактор на пошту милитару. Сам имал један
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лукс минече“к, сам имал шофера. И ја сам бил, сам носил коресподенцу

цело време. И тамо сам, та сам ја држал преко месец дана. И после је

дошло време и ја да дођем дома, зашто и ја сам имал фаленгу на ногу.

Сам бил на визату код велики доктори, и ме нашли да сам фáлешан. И

ме пушћали дома.

Кад сам бил минече“к, сам ишол на чºкoлу пет године дана пет

класа сам чинул. И посе сам бил овћар неке године. И посе сам бил

лађар на друштво мађарско, емертијер. И тамо сам служил три године

дана. Најпрво, ка сам там уш5л, шес месеца дана, те“ј корманош, што

бил мој комадан“, он ме сосмевал млого од мене. Он ме мене бил шес

месеца дана. Скоро свак дон сам добил бионицу од нéга. И кад је било

два месеца, шес месеца готово, бнда кад, ка ме он мене па бил, ја сам се

уфатилиж њега, ка сам га улупил, сам га тумбал као да сам га пуцал ис

пушком. И посе мене ме узели и сам бил два месеца у затвор. И ка сам

дбшал натраг из затвора, сам добил друг шлеп, ко другог корманоша.

Тој је бил Шваба, поштен ћувек. И тамо сам живел ресто, она време

цело истога чоувека. И теј човек је бил јако поштен. Имал бабу стару,

и он стар. И сам добро живел.

»k

Ми, оде у наше село, така се окупирамо. Ако не иде снег јако, нема

снег велики, ми теглимо тор. Носимо на ниве ге год имамо. Чистимо

камен, ча код нас је јако рђаво место. Код нас је више камен него зем

ла. И ми тамо чистимо, си рôстимо и носимо тор. И кад дође пролет,

поoрeмб. Најпрво метамо ов5ст и пролетно жито. И после оремо за ку

куруS, метамо кукуруS, крумпири, пасул”, све штогод треба. И посе

ц“éло лето ми кôпамо, награћамо, сва те ростимо лепо. И ка буде скоро

јесен, да се бере, па с беремо. Саберемо га лепо. И у јесен бригамо па да

метамо жито, да оремо за жито. И дрва спремамо, и така све штогод ни

треба, док се офати зима. Ка се уфати зима, посе немамо да радимо ништа.

Само ранимо марву, волбве, бвце, шта имамо ми на наши дома. И така

радимо и живимо дока дође блет пролет”.

Жито што га метамо, најпрво пооремо. И бтка пооремо, га посејемо.

И отка га посејемо, га исбранишемо. О ка буде да он излезе, ондак га,

треба да идемо да га плевимо. У нега има траве а ми треба да оплевимо

така лепо да он буде чист, да нема у нега ништа. И јако га орбстимо лепо.

Сигуран ствар ча посе можемо и да се радујемо, да добијемо јену

реколту од њега, добру. Отка га оплевимо чекамо да порасте. Ка по

расте, га жнемо. Ми немамо оде машине да жњемб, ми жњембис српа

јел искосом. И бтка га пожнемо, лепо га соберемо искола, искочије,

кој што има. И га донесемо у вра. Ка га донесемо у вра, ка дође ред,

улезeмо на машину и га површéмо. Га донесемо лепо дома, нега и сламу,

све. И посе, жито га оперемо у воду, ча он је каван, он неје чис да га

јемо така. И бтка га оперемо, га лепо ошумишо и га метамо у на место.

И чекамо од нега да јамб.

У пролет оремо за кукуруS. Прво пооремо и посе учинемо шан

цовé. Метамо бопке, па га заровимо. И ка излезе он, да има барам три
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листа, се уфатимо да га копамо. Ка га ископамо, мало имамо рапаос. Ка

стине, посе га награћамо. Čтка га нагрнемо, га лепо разредимо, да не

буде така чест. Ка буде велики и дође време да се он ошуши, посе га

беремо. Идемо искола, га беремо и га донесемо дома. И посе осеч?емó

тулуз. И тулуз донесемо дома. И кукуруS стои јено време, та“кá, у под.

И бтка се он ошуши, ми га лепо искоран”емо и га метамо у магазину. И

чека дока му дође време да идемо у воденицу.

Крумпири така и метамо. Пооремо и учинемо бразде и посејемо,

така, ретко, на неки четрдесет центиметера, триес центиметера јенога о

другога, и зарбимо. И ка порасте, после га лепо ископамо и га нагрнемо.

И имамо бригу да не дође неки гондак на нега. Та ала што га је нега,

ако дође, има, ми на сват, отуде добимо јену солуцију и тāмо штропу

јемо лепо. И та умру, све те але. И после излéзу крумпири лепи, ако

има киша. Ако нема киша, не излезу лепи, ди што код нас је рђа“о

место. Више је камен него земља. И така, ако нема киша, не се учине

ништа.

Ми да вревимо сŠга за виноград, како га сéјемо. Ми виноград како

га ја радим, га сејем у две форме. Га метам на рангу. Чинем дупку ис

рангом, и га пушћам посе тамо. И поре него метам, тока, ситну земљу,

лепо. И него га мáнем нулице из јено бко сâмо. И та бко ја му покријем

и земл'ôм. И после, ка буде тамо камо Петровдан, која се “уфати, она

пушћа мало лист. Која не, таја остане сува. А га сејем и другијаче. Чи

нем шанац и тāмо положим туа лóзу. И јој манем, па така, сâмо један

око нулице. И, па тока, метам земљу брез нега. И ка буде камо Петров

дон, тамо, а он, која се уфатила, пушћа лостар. Кöја не, таја не пушћа. У

пролет, ка буде да бни, да он роди, да излази, имамо бригу. Ка порасту

ластаре, учинемо лико и га вежемо колко иде на вр. И ако прође на

вр кол, та га орéжемо. Не д иде по на вр, сâмо колко је кол. И за цело

време имам бригу, ако пушћа други лостар, што су јалови, тија морам

да и скинем, да не буде он та“кá чест јако, ча, ако је чест, не се роди

посе ништа. Се “упали грожђе на нега. И посе неко, некол два пута,

је“ три пута, треба да га стрбпујемо с каменом син?еногом, да не би га

онáја бтр°ва покварила. И то"ка, после можемо да добијемо јено грбжђе

лепо, да ју дође време да га беремо, и да се раду емо за вино и мост,

што било.

Ја код мене, ка берем виноград, мој виноград је далече од дома,

тāмо нигде у брег на вр. Ја не мо“ да носим тамо бурета. Ја берем у кбла,

у тpуглу. Имамо тpуглу велику од кубика, од куби метара. И ја тамо, на

беремо све и донесемо дома. Тамо га метамо најпрво у једа“н мине“ча°к

ч”еб5р, и га дробим. Дрббим добро док остане коно смути та“кá. И посе

метамо у јену велику кацу, та то“кá, форт по мало, по мало, дока се та

сврши. И ка буде да га метам у кацу, тамо он седи нико три дана. Ви

димо ми, потриимо, два, три дана, јели четири дана. И посега, га прото

чимо у бурета. И га проточимо кроз јено сито, да би та било чисто. Га

метамо у бурета. И колко је мост, седи у тија бурета. И ка буде да се

сварил, и рампа“ш се учинул од нега, и све се “чинуло, тšга га прото

чимо и га метамо у бурета. И остане он вино за време негово.
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После, што остане материјал, таја вожбине што остану, што несу
добре, што ми извадимо вино чисто, и после ова остане, та метамо у

јену кацу, и метамо мало воду, и манемо тамо да седи, да се та сваријено

време, та“ка. И отка се та свари, га метамо у казан, и из казана чинемо

ракију. А казан, он је очињет од аламе. Он је формиран тока коно је

дЗ“н котЗл, и после, озгоре има капак. Се лепо затвори. И има неке луле

што се пушћа о туде од нега, и то иде у јену кацу. Теја луле су тамо,

така, засукане, ковејате. И тамо, она ракија пође по то. А у туа воду, у

кáцу има вода, и она студи да можда излезе ракија добра. Ако неје сту

дена вода, тŠ°га ракија млого се губи и не излезе како треба. Ако је вода

студена, ракија излезе редовно и повише.

О сливе така чинемо. И лепо наберемо и донесемо и метамо у кáцу.

И тамо у кацу и газимо николико пута и и манемо. И оне се, дока се оне

вару, ми и манемо. Форт имамо бригу за ни. И отка једампут се вару, су

стале, не се вару, манемо јено парче мало, а имамо бригу да не се по

тöпу, ча озгбра има, се чине јена кора. Цол мат“pјал теј дебел буде

осгора. И ако држимо млого, тока, не буде ракија добра, него морамо

бдма да га печемо па то“ка у козан. Носимо тамо и варимо. Ка пође

острага слаба ракија, тога с уставимо и колко излезло, излéзло.

Врéвимо за рибу, како се она фата. Риба се фата на млого фелове.

Риба, како се код нас фата има, иду из лађе, па има јену честарку тамо.

И она је учинета од конци. Така има бица мин“ечки, од неки центи

метер може бит. И се пушћа у воду и иде то“кá полака низ Дуне на дол.

И ка они сету ча дође риба унутра, изваду нулице и узму. А се фата

риба и другојаче. Код нас се чину, има врше. Су чинете, у старо време

чинули од врбе. Суплели, то“кá, кôно кото“рице. А после, отка прошло

та, дошло је нбно модел. С3га они иму и чину све така форма, сâмо по

велики. И чину о железа тéја врше. И они мету тамо у Дуне. У Дуне

учину, тока, неке јаруге тамо, им кажемо ми олук. И тамо мету по јену

вршу о теја. Мета вечер и от сутра рано, ка иде тамо, и вади. Ники

пут нађе, ники пут не нађе. А се фату јбште и из удицом. Има тока

крлици формирани. Мету неку рану на ни, питу јел кашу, што било,

јел неку глисту, неки чрв, то“кá. И ка дође риба, она та огризе, и та

поглне, и посеју уфату. А се фата риба код нас, има и нап, што се каже.

Ми имамо, то“кá је та учинето па от конци, лепо оплећено. И са стране

има плумб, олово има. И у фрлимо то“ка у воду, и ка потревимо да пане

брез рибе озгбра, и уфатимо.

У мој дома имам волове и коња. И имам бвце и свине, и имам код

мене, имам кола велики, имам кола мин”ечки. Имам плуг, све што треба

за нега. Имам мотике, имам косу, имам срп, плук, како га ми кажемо оде

код нас. Он има прво гредел“. На гредел“ има штел от плуга, и посе има

кóрман. И има равник, и има трупица, и има два рога. И има посе два

тöчка, јена бсија и руда негова. И с та ми оремб.

Кóла су учинети, најпрво кажемо руда и два дрика. Јадан дрик,

како кажемо ми, један дрик, има бсија и два точка. Точкове су учи

нети, главине су учинете од багрина и спице од јесена и, и наплати па
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од јесена. И после има панта. Се лепо стисну. И има изик на ни, и тāмо

бсија. Формирана така, има краци на ну. И туа, на стражњи дрик, тамо

дође руда. И посе имамо тpуглу, учинета од дâске, која може бит, држи

земљу, кубик. А после ка треба да носимо сламу, јел тулуз, јел сено, тЗга

шéнемо тpуглу и метамо лојтре. Лојтре су формиране така: има и о три

метара, има и о четири метара. И лојтра је формирана од две греде, и

има, така, причекбве. Овеја о три метара, те иму седам причека. И онéја

што су о четири метара и пол, иму десет, јединáес причºкá. Мотика је

формирана па о железо. Она има њојну мукију и после има држале.

Држале се учине јел от кленице, јел от маклена, тај најл"éко дрво.

. Секире имамо више сорте. Има секире велике, има секире минечке.

Има секире што деламо, чинемо дâске ижни, а има секире што само

сечемо дрво ижни. Она је формирана така. Она је о железо, можда

буде о челика сва, а можда ју учине код нас мајстор. Има она јену

мукију, и на ну се мета држале, јели од габра, јели од бука, од дрво јако,

да се, да држи.

Овеј трнакбпове имамо у две форме. Има што је трнакоп, така ши

póк, на дол има мукију, и му се мета држале на нега. А има посе, што

кажемо ми, килум, код нас како ми вревимо, кикум. Он има две стране.

На јено страну има јеpтато, може да буши.

Овија, фиризи, има више форме. Има што су за јену руку, да ради

ч”увек сам иж њега, и има арк. Па има и потесни, па има и пошироки. А

посе има фириз тесан, што треба да се чине врколато ништо, ка човек

ради иж њега. Тој треба да има негов штел од дрвета. Он је формиран

од дрвета, и после има један штрик, и с та се стŠгне добрé.

Врéвимо сŠга за бунарé, за воду од куде вадимо. Бунарé се чине у

више форме. Има бунар што има на нега један, јено дрво, има точак,

кбно от кола. Има ланац. И пушћамо ведро на дол, и на та ми вирамо.

И посе има и другу форму ге ми вадимо воду. Има, така кажемо ми,

кумпана. Има јено дрво гено бунар. Има јено дрво велики и на нега

друг длг, и он се кумпана. Има јено дрво, на један крај има ведро што

иде за воду. На један крај има, тока, јено потŠнко дрво, што држимо

ми за нега. И у та ми вадимо на ври на дол. И с та се радимо. Увеја

две сорте има код нас, извон што има изворове, посе иде сам.

Одé, овуа воду ге ми живимо, у Дуне, у Гребен има рибе: шаран,

нáсвица, плантике, бpчве, трењар, петлики, сомове има, камова.

Код нас у шуму има дрва овака: има гурун, има бук, има кленица,

има јáвор, има маклéн, има липа, има леска, има свињак, има рујово“ ц.

У шуму има овéја животине: курјаци, сарне, зајци, лисице, мачке

дивје, дворове, свињ је дивје, и кам ова има.

Овија тичке код нас има: вране, има скопци, има уљове, има бу

њице, има шбрлице онéја силнене што мож и јагне да узму, има кука

вице, пицигане, детлићи, осојке.

Оде у наше место, у Свиницу, имамо места из имена овија: од атара

Бржаскога пође прво Вртоп, па пође Габрéтина, пође Елешева, Чрни

вр, Ливадице, Старича, Поленске пол'āне, Изворе. Ондак дође Зе

лиште, Кöсниште, дође Рудине, Маслат, Старбно село, Преке пољане.
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Ја моју ижу кад сам лал да учинем из мојега татом, најпрво сам

спремал карамиду. Карамиду сам платил три иладе и пет стотине. И

посе та седело мало време. И посе сам си формирал грађу, штогод

треба. Дрво смо донесли дома, и та смо спремили. После, ја несам имал

право на плац. Туа сам имал јену гро“дину, и ја сам мислил ча та је

мóје. И ка сам се уватилда радим, мене ме, дошол вегмајстер и ме уп5рл,

и не ме манул да радим. И сам терал суд три године дана из државом,

дока сам добил право да си чинем ижу. И после, прво сам си чинул

фундамент од камена. И подрум, и порту сам чинул, све од камена.

И посе, обаду на вртам смо чинули од карамиде. И смо лепо метули

грађу и смо покрили исциглом. Имам две форме циглу. Јена страна

је врколата, јена је модел из Лугожа. И посе смо ју лепо измалтеришали,

и смо ју изварошали, и смо улезли у њу.

Јену собу држимо да ни је мало чиста, за нас. Тамо има пофине

стваре. У другу собу седимо ми. Та ни кôно и кујна за сšга, зими. А лети

имамо другу кујну, тамо на дол. Имам под озгбра. Имам по собе орма

ње, шифонери, имам астаље, постеље. Отка само сазидали с кармидом

озгбра, бна има греде. Има девет греде. И на сваку греду дођу два

póга. На крај греде, тамо се жлеби, а на рог се учине јена минечка

цоцЗна, и се забије у туа дупку. И на вр, па тока, се зажлеби, се стау.

И отка је на реду сви рôгове, после бије лаћеци. И за лаћ”éци острага

се мета лепо цигла и је готбу ствар тамо, озгора. И стране треба да се

зачели из карамидом.

х

Наше село неје така стар. Он можда има, т"ока, преко две стотине

године, мислим, несам цигуран. Он је бил формиран на три места. Ова

је бил формиран, ова је трећо место. Први пут он је формиран тамо

на нико место у шуму на вр, ге тамо кажу Старо село. А пáсе га сурвали

нá дол, на Дуне. Тамо сЗ°га се каже Стара Свиница. И посе, нега га

преместили оде. Они оде, бтка су дошли, дблго време су били, несу

имали цркву. А посе, на јено време, су учинули и цркву. И сš°га има

црква, има све. А ми така смо чули ча вреву лудје стари да Свиница

е премештена.

»k

Код нас има једа“н велики крш, му се име Тресковац. И тамо, та“ка

смо ми чули, ка биле оде трупе турске, тамо били неки лопови велики.

И тамо забили млого благо, млого злато и штрéбро тамо забили. И они

токá, имали тāмо неки тунелове, тамо нитко неје могал да улезе у та.

И су прошли неки лопови. И они су пробали тамо и несу могли. Све у

та време је бил неки министер српски, Карађорђа. И он је лал да убије

јенога краља у Србију, а он да улезе тамо, и несу магли да га уфату.

Он је побегел у нашу страну код Аустро-Унгарије. И он седел скутано

овамо код јенога човека из наше село. И дошли ники џендари из Србије
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да га тражу код нас. Они су чули ча је код нас у Свиницу. Га тражили

и неј могли да га нађу. Те“ј, неки Васа Мирча, тој га скутал н”ćга. И

посе отка они ошли, он га пушћали, све за јено време, он је прошол

тамо Карађорђа па у Србију. И полако така скугано је у ша“л у палат

и убил крала и остал Карађорђа. И он посе је подигал јену другу на

редбу тамо и живели другојаче посетија тамо. После, светој Васа Мирча,

што га је држал скуганога Карађорђа код нега, на јено време н”éму

му пушћал Карађорђа, му пушћал јену така наредбу да дође код

њега у Београд.

х

Код нас оде у село бил један Циганин, ми му кажемо Лајéц, и он

је бил код јенога човека и му нашол тамо тикве. А Циганин не знал

шта су та тикве, шта је та. А нему тај чоувек му кажáл: глеј море, на

овуа тикву, ако седиш три неделе дана, она клоче и извади једно ждребе

отуде. И та треба да идеш у јену вршин брéгу, га је стрмина јако. И тамо

да седиш три неделе на нега. И ка буду три неделе, отуде излезе јено

ждребе, леп ждребе. Од нега буде кон” леп. И посе Циганин узме тикву

и иде тамо у вршин брéгу. Ошо°л тамо у вршин брéгу и седал на тикву.

И седел тамо млого време. У тај време, нему му дошал мало да иде на

минечку нужду. А он ка се дигал да пође на страну, тиква узме да

иде на дол по стрмине. И она ишла јако и се удрила од јенога камена

и се разбила. И тија парчета учинули ларму на страну по честуре. И

отуде, чус, један зајец. Зајоц да бег и он мисли ча та излезел ждребе

из тикве, па вика: на, на, на, на, ждребе, на, на, на. Ама врагу, он је

ошéл врагу. Тај је бил зајоц и Циганин стал, с"дел бадава тамо.

Код нас је бил један попа. И он лал да има моточиклет. И ош5л

на фабрику да га купи. Ка ош5л он тамо да га купи, он неје знал да га

тера. Тија мајстори отуде, му појавили нему како треба да га тера, како

треба да нега води и све. Њему не му појавили како треба да га упрé.

И ка он улезал да иде на нега, га проба како иде та машина, он толко

је бегал, а неје знал да се устави. Та неје знал, не му кажали. И он морал

да иде, Бог зна колко ош5л, преко сто километера, дока је изгорело

бензин. Ка је изгорело бензин, је стал.

Код нас оде у Дуне, у нико време, ја несам бил ни рођен, моја мама

била минечка. Та време Дуне, оде код нас у Гребен, има кршове млого

и не могле лађе да иду. Ка је вода минечка, требало да стоју. И посе

дошла једна велика реперација. С учинули канал длбок, од нико бСам

метера, и широк од шесдесет метара. И туа је бил народ млого, страшно

млого. Су били преко иладе човека кој туа су радили из та. И млбго

róдине радили дока та свршили. И посе, отка свршили, су метули ники

балонове стране. Зато ума трепке млого, има у Сит, па има у Гребен,

има тамо на вр, у Ислаз. И та се чинул знакове, лађе, кад је мино“чка

вода, да иму бригу да не се убију тамо у канал.
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»k

Код нас ка је запошћане за Велик дон, тога се чину, тока кажу

код нас, Турци. Ко је мушка"тира"ц с облаче у женске кошуле, а која

је женска с облаче у мушке кошуле. Па си мету никé мáске на образ,

па узму по ники дрва у руке, ники ножеве учинута све о дрвета. И

пођу тока напре. И за ни острага иде велика грамада, па се смејé нá

род. Комедија нека страшна, јако лепо.

У наше село држу свет3ц свети Миколу, држу Божић”, држу свети

Јован, држу Думитровдан, држу свети Ранђел, држу Алимпију, држу

Петковицу, кам ова.

Ми овија празници што имамо, ми смо Србље, ми немамо из Власи.

Само имамо из Власи Спасовдан, Велик дон и Русале, ди што они нему

дан фиксиран ка треба да буду они. Ники пут су понапреда, ники пут

су понатраг. А овија другини празници ми увек имамо натраг истринаес

дана.

Код нас, за Божић“ вревимо, ка буде б5дни дон вечер. Ми тога,

жена која туа постара у кућу, она узме сламу и фрла по земле. И ми,

колко смо фамелија у собу, сви се уфатимо за ну и викамо пиу, пиу,

пиу, пиу. И она иде по собе и мета сламу. И ка је та готово, та остане

то“кá. Та је говор чºа за та мету, та да можд излазу пилећи. Ка доће

Божић”, от сутра рано, се лепо пременимо и идемо у цркву. Од ручка

дође мозика, лавтарé, се веселимо. И ноћом има бал. И другијен дон

на Божић” исто па та“ка све. Све вече, цел дон и целу ноћ“, дока прођу

тија два дана. Код нас, тога, на б5дни дан рано, ноћ ом, до дона, дођу

деца на пенџер, на путу, по помрчине и вику:

Оj коледо, коледицо,

Отварај врата, газдарицо,

Мети лопатицу у страјстицу,

Мéти лопатицу у страјстицу.

Ка сам радил ја у Козол на мину, код Власи, има друга наредба,

друг обичај. Тамо на б5дни дон, од сутра ноћ?бм, до дЗна, поред че

тири сата иду деца, партија велика, па иду од пенџера до пенџера.

Па бни тамо му певу јако лепо. Ја не разумим како му певу, то је влашки,

и ја не разумим теја рече, само ништо лепо јако. Пбсе газда излезе па

и поћасти, им да по ништо и тока пођу дале од врата до врата.

Ко нас на Велик дон је обичај овока. Од сутра рано, ка се дину,

се премени народ и пођу по селу. И ге се ставу, свак има јајце у ђеп,

и се ћ?бку из нега, да виду ко је појак, ко је послап, туа, отšга се смеју.

Посе иду у цркву, и дођу дома и ручу. И одручка су нулице пак, И

има један обићáј код нас, бију јајце искрајцара, јена монéда од новци

овија. И ако улезе у јајце, те јајце је негов. Ако не, толко га бије, што

год пане. Газда га јајце узме па у руке. Та је у неделу. У понеделник

па се иде у цркву. И посе излезе попа нулице из летије и се иде за летију,
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така кажемо, тамо нулице, у село. Има један крст гено пут, и тамо попа

чине тамо молитву, се моли лепо. И отуде се врнемо натраг и иде на

гроп. Тамо на гроп иде на свак крст, који га вика, а кој не, не. Кöји

га зактева, иде на крст, и му чине молитву лепо. И посе па пођемо и

дођемо у цркву и исцркве пођемо дома.

На Велигдон почему токице дабију од николико време, пре и после.

У петЗк га немéсту Кристоса тамо у цркву лепо на астал. И тамо има,

овија пумпери, и они, теја тамо, и они га чуву кoногод постове у солдач

ину. Га лепо чуву, и ка буде посе, у неделу рано га узму ноћом и иду

по селу, и попа, цел народ. Је говор чºа тога је он воскресал. И посе

дáђу натраг у цркву, и о та време почме да се попева Кристос воскрéc.

Ја имам свет3ц свети Миколу. И ми га држимо, така, два дана.

Прво у првни дон, имамо вечер. Саберемо нашу фамелију сву. Туа

се је и се пије. Се лепо частимо и та се каже вечерица. И после од

сутра па дођу лудје на фруштук и за руч”5к. Се брига руч”5к како треба.

Исто дођу цел народ тамо. И попа дође да осече колач“. Он сече ко

лáч”, учине јену молитву и отиде. Народ се лепо преведе туа. И ка буде

вечер, ка пођу дома, свакому човеку, кој туа бил, жена, што ће бит

било, му даву по један колач и свећу, и намену за фамелију која умрела.

Ов5ј наш свет3ц, ми му кажемо свети Микола.

»k

Ја у село ова, ге ја живим, ја имам селéшћ”, салаш, далече јако.

По путу царскому има јединаес километера, и вру шуму има седам

километера. И тамо имам ја салаш. Тамо има землу. Землу са имал

мало отпре, сâмо с"5га смо учинули окупацију, у осамнаесту годину,

ка је била револуција. Код Аустро-Угарске тамо смо, тога, ми смо били

либери, и смо учинули тамо млого зéмлу. И тамо ја живим. Тамо место

се име Габрéтина, та место ге ми живимо. И тамо живим, и имам тамо

бвце, имам волове, имам коња, и тāмо уживам. Хоћемо да чинемо

један пут, јер треба да идемо искола. Треба да спремимо цеужину,

киломову, мотике, јено друго, лопате. И да се уфатимо да радимо. И

ако је стрмина јако, и зло место, треба да чинимо прво зид оздбла. И

после теглимо землу да буде равно. Ако немамо камен тамо, тога ме

тамо брвна од дрвета. Тамо ми лепо учинемо, тока, крстове. И на та

теглимо земљу. И то“ка иде радња. И такá сâмо може да чине један пут.

Ја у мој живот сам радил на ујбање јено време. Млого сам радил у бKну.

Па посе, отуде сам се премештил, сам радил у Кöзал млого године.

Пóсле сам теглил у кирију из волове, сам теглил фатове. Па сам теглил

после из кони фáтове и блване. Па сам бил зидар, сам радил на путеве,

на зидове поред пута. Зидове у парапетове сам зидил. Сам млого радил

у мој живот. И оглене сам чинуло дрвета. Штогод требало иста сам

уживал ја у мој век.
-

Парапет, та смо чинули од јенога метара висок, и од педесет центли

дебел. Се зазида деведесет центли, се зазида искамена, и после озгбра

педесет центиметера се мета, така, сам цимент чист, битбн се мета. Та
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се име коронамен. Отка му чинемо коронамент, после ге год се ставу

камене, туа је све, кано, стои ружно. Ми та треба лепо да остpжемо

из лажицом. И очистимо лепо исчетком. И отка очистемо, посе очи

немо друг матерјал от цимента, један по један. И та после уфуглујемо

лепо исфуглујемо да мож да изгледа та лепо, да је чисто.

-k

Ми се потрефило сšга, ми се оженул један унук, унук од мојга сина

Божина. Он си нашол јену девку у наше село и лал да с ожени. Ми смо

кажали да не с ожени ча је премлад. А он неје лал да не слуша и, до

послетке, је морал да с ожени. После негов тата је бил прво тамо да

врéви иж нигови, иж нбноган татом, из мамом нојном. И се лепо разу

мени и се врéвили у коју неделу да иду да ју просу. И после, ка је дошло

време, смо били цела фамелија наша тамо, и ја сам бил. И тамо била

музика. Смоју лепо просили. Ју частили кој што могал, и сто леја, и

з дваес леја, и четрдесет, кој како је могал почастил тамо. И посе се

вревило лепо ка да буде свадва. И посе смо се лепо спремили за свадбу.

И девка си сабрала нојну сву фамелију, и наша сва фамелија. И су рано

били код нас свативе. Сулепо фруштукали, су пили и посе су ошли гено

дéвка дома. Ка ошли гено девка дома, тамо лепо, ју друге женске, ју

учинуле да је говија лепо, како треба. И свакому свадбашу му дала

пешкир, и посе су пошли. И прво су дошли на свату популар, туа прво

се венчали. И Јгка се венчали, су ошли у цркву. Тамо, посе, попа и

лепо венчал, по обичеју како иде. И ка излезли отуде, излезли прво

на плац, туа прво се сликали. Бил туа један фотографист, кој знал да

фотографира, и учинул млого слике, сваке сорте. И посе се почело

веселе. И се веселили до нико време пред мрака. И ка је бил близо

мрак, су ошли па гено девка дому. И узели нојни дарове што имала.

Су метули на један камион и су донесли код нас дома. И посе су ошли

по селу и сабирали из музиком гоћше, от краја на крај, сви. И ка и са

брали, лепо и донесли код нас дома. И после, тува су давали свак дар

напрет кума. Прво је дал кум и посе овија другини. Све лепо на ред

давали, свак шта је донесал. И бтка се забрали дарове, поседавали и

нóвци. Прво је метул кум тамо, не знам колко, и тока другини метали

сви за нега. И ка је та било готово, тзга се почела да се је и да се пије.

И целу ноћ“ се веселило, и от сутра добцкан доњом било готово. И су

ошли нулице и село ники километар, нулице из село, и тāмо су скршили

барјак. Ка су скршили барјак, су дошли натраг, и па смо јели, и па смо

пили. Смо се веселили већ до поледелник скоро вечер. И ка било

вечер, било готово. И свак с“ уш"éл на негови дома.

»k

Ми симе Илић Цвета, сам рођена у Свиницу, имам триес и четири

године.

Ја чинем питу овока. Метам воду да с омлачи и посе метам, на

силним. И отка насилним, манем да дође. И бтка замесим ка дође,
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учинем просет у пећ“. Ка се згори, манем пећ” да се сталожи. И отка

пећ” се сталожи, тзга измесим питу добре и ју метам на котарице. И

отка ју метам на котарице, ју носим на пећ“. И отка ју однесем на пећ“,

тāга угасим пећ“ из водом, гоч'истим лепо и метам питу у пећ“. И бтка

ју метам у пећ“, седи тамо један сат. И ка ју извадим отуде, тзга лепо

ју намокрим и ју завијам у чисте крпе, и ју манем да седи.

Ко нас се чину сарме овако. Семељемо напреда месо. Посе метамо

ћ”áпу да се динсује. У ћáпу метамо мало паприку червену. И ка је лепо

издинсована, помешамо из месо, метамо перинђ и сол за густ, и мало

бибер. И откá је све та готово, се мета један јајце и се измеша. И посе

се узму лишће од зела, лепо се осеч”é свак б5шка. И отка с осеч”é

свак б5шка, се плну лишће, се лепо завију и се мету у кастролу. И посе,

отка се мету у кастролу, се мета мало вода и се чине ајнпрeн. Се мета

у ајнпрен мало сало и мало брашно и мало ћапа. И откá је та готова,

се проље пре“ сарме. Ка је варен перинђ и месо, сарме се тргну. И мало

сос се мета озгора.

Ја закблем кокошку овако. Ју закблем и отка ју закблем, вода,

има вода варена, и туа воду варену прбљем през кокошку и лепо ју

очупам. И отка ј очупана кокошка, лепо се опере и се осеч”é на корЗм.

Се извади лепо из њој чирева, и пипота, и срце, ђигерице. Та лепо се

извади. Пáзимо да не се разбије желч“. И ка смо извадили та нулице

метамо све, свако б5шка, и пипоту, и ђигерице, и срце, и чирева се

фрљи. Код нас не се једу чирева, та се фрљи.

Сос од порадајке га чинемо тока. Метамо мало сало, и матамо у

cáло, метамо брашно. И ка је та лепо румен, метамо тамо сос и мало

шећер и сол за густ. И се да мало вари. И ка је готово, тргномо. Та

се је поре“ месо. И ако свак бkºе, ники пиреј, јел крумпир обарен поре“

та се мета. А другбно се, а другоно месо, све другбно, та се лепо учине

једбн, како се каже код нас, перинђ из месо.

Се мета ћапа да се динсује. И лепо, у туа ћ”áпу се мета мало пап

pика чрвена, и посе се мета месо. И ка је месо варено, се мета перинђ.

И та полако се динсује, по мало се мета вода. И ка је готово, се осече

млого меродија зеленâ. И та се каже гено нас перинђ из месо.

Ако бhºемо да чинемо зупу, тога ју метамо целу. Су сечу само

крила, и ноге, и глова, с осеч”é б5шка и ова другоно се мане цело за

зупу. Та метамо да се вари зупа. Метамо тамо мбркуши, метамо ћáпу,

бибер, целер и меродију да се вари. И ка је месо варено, тога се процеди,

зупа се процеди, месо се извади. Зупа се процеди и у зупу метамо ра

занице, чинете од нас, јел купенé. Јел се мету галушке чињете откриза.

Имбркуши метамо па натраг у зупу, а другбно се фрли. И месо лепо

се осеч”é на порчета и пород месо чинемо сос од парадајке јел друг

фел, како ни је драго.

Ми чинемо, та су п“арадâјке тока. Осечемо лепо, оперемо пора

дајке и осечемо. И метамо да се вару. И ка су мало, тока, варене, тЗга

имамо сито што се цеду порадâјке. И лепо процедимо и метамо па у

чист суд да се вару. И ка су тока варене, малко потривимо, колко бhºемо

да манемо за чорство. Т5га имамо лепо стакло оперени, што смо перали
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пре. И метамо, наплнимо свако стакло иссоса, и га завежемо ис Цело

фана. Целофан метамо мало у воду и свако стакло га завежемо б5шка.

И посега завијемо у душок, у перину јел, код нас други мету и у пећ“,

да се издинсује јбште једанпут из парадајке. Посе, ако се учине мато

чина озгоре, јел ако се поквари, тога значи ча неје свежен добре, јел

се раздрала артија и неје свежен добре, јел неје оперена флаша добрé.

Ја чорбу од рибе чинем овако. Ка добим рибу, лепо ју оперем и

посеју разбијем из водом лепо, ч“péва нулице, и се опере лепо. Ка је

нáсвица, тŠга се отребу тија трње што има она по грбине. Та се лепо

осече, и се осече лепо на парћета. Глава се разбија, да нема, теја, глисте

што има по главе. Лепо се разбија, се та лепо све опере, и се мета у грнšц.

Тамо се мета меродија, лепо ситно осечена, се мета чапа ситно осечена,

се мета кбпар и парадајке. Се мета и паприке, се мету и оц“éт, и сол, све

на јенпут. И сe мета да се вари. И ка је риба варена, тзга тргнемо. И

тока се чини чорба од рибе код нас.

Код нас се чине каша овако. Се мета вода да се вари, с опере лепо

котšл у што се чине каша. И ка се вари вода, тáга се мета брашно од

кукуруSá. Се мета мало из кочомака, се тока сложи и се мане да се кре

кéће. И отка се искрекећа, мало се вари, тšга се брчи. Не се мета тамо

ни сол, ни ништа. Ка ј избpчена готова, тога лепо се изгребе страна

и се истресе на један круг за кашу.

Се чину колачи много фела. Се чину торте, се чину колачи

суви, се чину банице, се чину крофне.

Крóфне се чину код нас овако. Се лепо просéје брашно у један

суд. Се мета мало сол, се мéта керм и млеко. Та се мета лепо, полак,

да дође. Се насилни, и ка лепо дође, се мéшу. Се мета једЗн јајце јел

колко имаш повише тесто. Се мета једбн јајце, јел два, и се мета мало

cáло, и та се лепо замеси. И ка се замеси, та дође. Тога лепо се узме,

се проље на дâску и почме да се друга. И та се учине једна плаука

тЗнка за прст. И посе се сечу крофне из једном чашком. У кастролу

метамо сало. И ка почме сало да се цврчи, метамо крофне тамо да се

печу. И ка се порумену, тога крофне су готове. Се посблу мало из ше

ћера самéљанога.

Та се чину овако. Се просеје брашно у један суд, се мета мало

сол, се мета керм и млеко да с омекће. Пак се насилни. И кад та дође

насиљнето, тšга се замеси. Тамо се мета пак јаја, је мету у тесто. Се мета

сало, се мета и мало шећер и се лепо замеси. Ка дође добре, тŠга се

мета тесто на дâску и се узме, се расподели за колко банице треба да

имаш. И посе та се издруга лепо на дбску. И ка се издруга лепо на до

ску, тзга се мéта, се мало измáже из сало. Се мета шта оћеш да меташ,

пекмез, јел меташ орéси, јел јаболке, што имаш да меташ. И бтка се

мета та озгора, теј фил, тзга се мета шећер пак. И сe мета ништć да

мерише и се па мета мало сало, тока, парчета от парчета. И ка је та све

лепо готово, тога се завија лепо тесто, се мета у јену тепсију која је на

мáжена из сало. И тока, дока се наплни тапсија. Мета две јел три банице.

И ка је тепсија плна, тšга се мета да се пече у рер јел у пећ“, ге имаш да

печ”éш.
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Торта од орéси се чини овако. Од колко јајцета 6ђеш да ју учинеш,

од осам јел од десет. Се узму јајца, се разбију. Се узме белутзк на страну

и жалтЗк на страну. И колко желтка имаш, толко ложице шећер меташ.

И посе, меташ, на десет јајцета се мету четрнаес ложице орéси. И тија

ж”лткове се лепо излупу дока порасту из шећера. И ка лепо порасту,

тöгата се мане и се избије белутЗк јако, дока се учине тврд. И кад с учине

тврд, тŠга се мета мало теј белутЗк у жлтöк, мало ореси, и тока форт

по мало дока је готово. Ка је та све лепо готово, тога се мета у тепсију

која је намажана из сало и се проље мало из брашно. И ка је та готово,

тŠга се проље тесто, та тамо, и се мета у рер да се пеће. И ка је готово

се извади. Ако бћеш да ју филујеш, с осеће на полак, бтка се oстуди.

И меташ фил од орéси. Фил од орéси се чину у повише форме. Једбн

што је најкратЗк се чине, се мета јено шездесет дека, се мета орéси и

шездесет дека шећер. И сe мета водâ мало да с омлачи и се стопи теј

шећер. И ка је шећер стопен, тšга се мету орéси и се мета две ложице

рум. И сe мету два белутка. Та се лепо све измеше и бдма се филује

тöрта. Ак ćћеш да ју облачеш озгора, тáга с облаче из путера. Путер

се мета колко имаш, колко тегли путер, толко треба да метеш и шећер

Мелен. Та се бије докогод се учине коно пена. И ка се учине коно пéне,

тзга лепо облачеш торту. Ако бћеш да је друга фарба, тзга меташ ко

кá“, јел мета макар каку фарбу, каку бћеш. И лепо се облаче торта

из та. Ако бћеш да чинеш цвеће, тзга ју шараш. Меташ и друге фарбе

поред теје, да је лепа, намешћена, шарена.

Код нас се мету зеле ситне за зиму, да се киселу, овако. Се узму

зеље, лепо се осечу лишће који су покварени. Се мало проперу да су

чисте. И с опере лепо чеб5р и се мету ножеве за зеље. Лепо се сечу

ситно, ситно се сечу зéље. Се мета мало сол на дно на чоб5р. Посе се

мéту зéље. Се мета тока добрé, се набију из ботом. Се набију зеље добрé

и посе се мета један ред зеље целе, тока, главице. С осече чокан и се

издлбе мало унутра и тамо се мета сол да не се поквари. И сe мета један

ред из теја главице, да има на зиму за сарму. И посе, па се мету ситне

сечене. Се сече и па се току из ботом, и тока дока се свршу, дока сусе

чу све. Ка с“ усечу све лепо се мета озгора лишће оперене. Се мету

озгора два круга, и на тије кругове се мета велики камен да и држи

сложене. Се мету порет фуруне и тока се држу неделу дана порет фу

руне да се окиселу. Ка су киселе, тзга извадимо поре“ фуруне нулице и

метамо у подрум и тока се чину зеље киселе код нас.

Паприке гогошарове се мету код нас овако. Се лепо одаберу гого

шарове паприке које су лепе, несу убијене. И се опере, се осечу лепо

опаши, који су, тока, покварени. И се спреме један стакло, у колко бћеш

да меташ повелике. Се мета јена литра и по вода, једна литра оцет и

два деца зејтин, и два деца шећер. Та се мета лепо да се вари, и мало

бибер. И ка почму да се вари, таја вода, се мету гогошарове паприке

колко се уфати на дно, да се вару. И ка се мало почму да се смрчу,

тога се лепо изваду, се мету на један суд и се мету другу да се вари, и

тока, дока су готове паприке. Ка су све сварене, тога лепо се нарéду
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у стакло и проље таја вода ка с” остуди, што се вариле оне, се мета бреж

њи. Се лепо завежу из целофана и се мету на студено.

Паприке за филовање се чину овако. Се лепо оперу, се изваду

од семене, се очисту од семене и се мало обару зводом вареном. Čтка

су обарене, тзга се чине сос, се вари сос од порадајке. И ка сос се вари

се проље тока сос прежњи вaрeн. И лепо се завежу из целофана и се

мету у душек, да се динсују, јел у пећ“. И така, бтка су динсуване, отка

се та остуду, се изваду. Та су паприке за филување зими из меса.

Ја умем да шијем. Ја напреда узмем штоф и га измерим, да видим

дал излезе мене та како бћем да чинем, теј модел. И ако ми излезе,

тŠга лепо си измерим и осеч”éм. И бтка је осеч”éм, тзга узмем игле

и лепо зафатим како ми треба, за колко сам узела меру. И тšга лепо

уфирцам. И бтка сам уфирцала, тзга дође жена на пробу. И ка дође

жена на пробу, тšга видим дал, ге ми је добро, ге не ми је добро. И

ка неје добро, тога јбште узмем. И ка је добро, манем текá. Т5га пре

терим из машином. И ка је готово из машином, јоште чинем што имам

из руке. И ка је готово из руке, тога лепо упéглим све и тока се чине

јена сукна код нас.

Х

Ми у нашу кујну имамо ножеве, имамо ложице, фуркице, соларицу,

шóле имамо за кафу, чашке за ракију. Имамо грнци да варимо и зупу,

и да чинемо паприкаш. И кастролу имамо да динсујемо, кастролу о туча.

Имамо бокање да пијемо воду, имамо тас, имамо декељ за сковарде,

имамо цеђ' да процеђујемо розанице, имамо канту за воду, имамо шпо

рет имамо тепсију. Имамо и пеглајз да пегламо, и ренду имамо да рен

дамо јаболке. И крљиг имамо да брчимо у фуруну. Ожćг имамо да

вадимо кабуз. Имамо и пиву, јел лаван, да тлчемб шећер и бибер. И

свашта што ни треба да варимо. Имамо кантар да меримо ка ни треба

да чинемо колачи. Имамо платно, везове по стене да ни седи лепо.

Имамо лампу испетролеја да ни гори, машину за мак, машину за ореси,

вáјлинг за, месимо питу, казан велики за кошуле, да перемо кошуле.

Имам астал, столице, креденц имамо.

»k

Ми остpижемо бвце овако. Има ножици ануме што се стрижу бвце.

Се лепо завежу бвце. Им се завежу две ноге предње на једно место и

ноге стражње на друго место, да не бију из нбге, да можда се стриже

како треба. И лепо с узму ножици и се зађе испод корма. Сестрижу

лепо, се соблач“é цела овца. И ка је острижена цела, тога и с одвежу

ноге и овца се пушћа. И тока, колко бвце имамо, с острижу све. И посе

вину ју узмемо и метамо у једа“н корито. И имамо мало воду млачну

и јогрејемо мало, и тува воду млачну прољемб през влну да ју оперемо.

Не смемо да метамо воду варену, че с обари и не се опере добре. Метамо,

и ка се омекчала, туа воду је исцедимо и ју фрлимо, и посе метамо другу

воду млочну и је оперемо. Посе метамо и пожешку дока год је влна
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кака треба. Кај оперена како треба, идемо иж њом на Дуне и се обистри

влна. И бтка се обистри, се донесе дома, се мета да се шуши. Ка је вална

cува, тзга ју узмемо и очистимо од чичкове и о турице што има, и уз

мемо да чешемо. Ју лепо почешемо, и отка смо ју почешали, узмемо

гребенци и почнемо да влачимо. И бтка смо повлачили, извадимо

мање на једну страну и влас на другу страну. И посе узмемо и метнемо

у фурку и предамб. И о та што попредемо, ставимо и учинемо клупчета,

исплетемб чеpáпе, јел блузе, и свашта од влне.

Чинемо и блузе од влне. Узмемо, напреда оплетемб грбину, јену

предњицу, посе оплетемб другу, и рукави, и гуљар и оплетемб. И ка је

та све оплећенб, тЗга зашијемо и се облачемо у блузу.

Ис разбој ткемó куч“ме шарене, кучуме беле, виг чинемо и

тепици. Разбој је очињет од дрвета. И њему му треба да има, на вратило

се навија. Вратила има, има брдо код којга прођу жичке, има нити.

Кроз њи па прођу жичке. Има брдила, истија се лупа, се тке. Има

талпице, теја мењу да се чине, да се чине спац, да се може да се ради.

И шувељка, таја носи жичке овамо и онамо. И посе има затка, таја

држи вратила да не иде овамо и онамо, да седи на место.

За тепици чинемо овако, од губаћа. Напреда измбтамо, изгЗлнемо

губаћ“, и та треба да си измеримо колко да пушћамо, колко имамо млого

И бтка га изглнемо на масуре, идемо да сновемб. На основаљку осно

вемб. И пушћамо колко ни треба дЗлго, и посе навијамо. Навијамо на

вратило. И отка смо навили, посе уведемо. Увиђамо како бhºемо за

широко. И бтка смо уведли у нити напреда и посе у брдо с уведе. И

посе се мета на разбој. И отка се мета на разбој тага имамо јену палицу

на коју завежемо један штрик. И на т”ај штрик намотамо на вратило

и почнемо да ткемб. И бтка смо си учинули мало, једЗн парче пове

лики, заткемó, заврзамо за вратило. Тšга извадимо тува палицу, извá

димо теј штрик и почнемо да тремо на дале.

»k

Кошулу за лудје ка шијемо на машину, чинемо овако. Узмемо

пл°атно, искрбимо напреда предњице, и посе грбину и посе искрбимо

платку. Зошијемо напреда грбину за платку, и посе зашијемо пред

њицу за платку. И бтка та је зашијенб, тšга је скрбимо рукави и учи

немо напреда манџ'éтле на рукави. И посе и зашијемо цели и зафа

тимо за кошуљу. После скрбимо гуљар, лепо га зашијемо, напреда

горњи гуљар и посе зашијемо долњи гуљар. И бтка је готов гуљар,

га зашијемо за кошулу. Отка је кошула готова, цела зашијена, учи

немо дупке, зафатимо бумбове и ју испегламо и је готова.

Код нас се нбсу жене у кошуле. Има на кошуле катренце, има

оплећка. Има једне кошуле што се мету под овеја кошуле, што се

нóсу озгора. Теја се опашу испаса, и се лепо мету кошуле. Овéја горње,

што су лепе, навежене, се мету напреда у кошуле и посе се мета оплећка.

С облаћ”é, и на оплећку се мету катренце. И посе жене старе носе
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конч“. Се лепо оплету два моца от кике, и се завија 6 страга у ћафу,

на главу. И сe мета једбн точак, тока, учињет од крпе. Се лепо задене

из армоље и посе се мета једна крпа. Лепо се завије да је та све равно

и се мета озгора крпа от свиле, и се жена обради. И на ноге се мета

черапе и ципеле и пође да се шете.

Лудје се носу у костум и гаће. Иму гаће, лепе гаће, оплећене из

чипке и чињети и на гаће, и на кошуле, на гуљар, вежене на груди.

Иму браци пак вежени на рукави. Човек се опаше из паса. Си узме

гáће и кошулу и си узме лајбер из Вига, навежени из мониста и свилом.

И на главу си мета шошир. На ноге си мета опинци од свиње и обљала

заврзани из обрвци. И си мета лепо један цвет на шешир и пође да

Се IIIeTa.

Ђk

Ми пролети метамо у градину свашта, да имамо. Напреда истреб

лишемо, очистимо камењи и све испреблишемо. И посе метамо тор. И

отка метамо тор, тáга скопамо. И бтка скопамо, па лепо изгреблишемо

и посејемо кромпири, меродију, копар, моркуши, пасуљ и овéј што иде

на пасуљбвине. Теј стиже подоцкан. И метамо ћ”áпу, краставци, пап

рике и парадâјке, и ридики метамо и, овеј, гра метамо.

Имамо и цвеће у градину. Имамо макотке, метамо зумбули, има

лáле, каранфилове, гергине, цвеће јесењи, босилак, шибоји.

Ми моркуши сејемо тока. Напреда ископамо земљу и лепо посе

изгреблишемо, учинемо шанцове, тока, поплитки. И посе у тија шан

цове метамо мало тор, ако имамо. И та да је лепо ситно, и посе метамо

сéме, тока из руком, и лепо покриемо из земл'ôм, да има ситно, да

мóжу тија семена да излезу. И ка излезе лепо, та излезе нулице, тŠга

лепо ископамо, исплéвимо о траве, ископамо и лепо разречимо да несу

тока чести ча ако су чести, тзга се учину моркуши манечки. Ако

су поретки, тšга се учину моркуши велики. И посе и манемо тока, и

они ка порасту и вадимо и метамо за јело.

А моркуши за семене, тија, се узму овија што има од зиме један

леп мбркуш велики јел повише, и се мету у земљу у пролет”. Се мету

у землу и тој па тока се скопа лепо, сваки пут се има брига за нега.

И тој учине семена. Порасте велики и рацвети, и учине семена. И тија

семена, ка се ошушу, и саберемо и имамо за другу годину да посејемо

мбркуши.

Крумпири и метамо тока. Учинемо напреда дупке, оџаци. И у

свак оџак метамо по четири, пет крумпира. Зависи каки су велики.

И наредим у свак оџак крумпири, и отка смо наредили у свак оџак

крумпири, узмемо мотику и лепо и зарбимо. И посе крумпири никну,

се скопу и посе се нагрну ка буде подбцкан, ка порасту повелики. И

пóсе крумпири цвету и порасту. И посе се ваду и се једу.

А порадајке сејемо тока. Посејемо семене јел у ники суд, у нику

сандук, у ники сандук, јел у гродину подбцкан, тока да неје зима да

смржњује. Отка тзје парадајке порасту повелике, се одабере једно ме
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сто сâмо за њи у градину и се узму парадајке, се изваду из тој расад

нице ге су, и се присáду. Се мету тока, једбн корак далече оџак од

другога. И посе се прољеву по мало да може да се уфату. И ка се уфату,

лепо се скопу повише пута. Ка порасту повелике парадајке, се мету

кóља на њи и се свежу из конци да не се растpвују, да седу токá лепо

на вр. И посе парадајке рацвету, чину парадајке зелене. И пoзрелу

и тока јемо.

Ми онамо у наше село имамо смокине. Ова је једна јако добра

воћа. Чинемо дулићацу од њој, и пекмез се чине, само је боље дулiћáца.

Дулћáцу чинемо тока. И но“беремо ка несу баш здрéле јако, да несе

разбију. Лепо и оперемо и измеримо. Колко имамо смокине, толко мé

тамо шећер. И посе метамо воду да се вари истога шећера. И ка се

учине, тока, једЗн доб5р сироп, да се тегљи, тога се мету смокине,

тöка, да се провару. И ка се свеже добре теј сируп, се учине тока да се

тегли кôно мед, тога се мета лепо у стакла, се завеже исцелофана, и се

мáне за зиму да седи.





Rezumat

Mile Tomici

GRAIUL DIN SVINITA

Lucrarea de fatá reprezintā o monografie a graiului sirbesc din locali

tatea Svinita, judetul Mehedinti. Eaeste constituità din urmátoarele sectiuni:

Introducere, Fonetica, Morfologie, Lista notelor, Texte dialectale si Dictionarul

graiului.

La inceput autorul face o clasificare a graiurilor sirbesti si croate din

R. S. Romania in citeva grupe, mai mult sau mai putin omogene, după

cum urmează: Graturile carasovene, Graiurile sirbesti de pe malul sting all

Dunării, denumite si Graiurile din Clisura, Graiurile „muntenegrene” din

Banat, Graturile stocaviene noi, Grailurile mixte, Graiul croat caicavian din

Checea si Gratul sirbesc din Svinita care nu poate fi inclus in nici una din

grupele de graiuri amintite. Structura lui gramaticalá se apropie cel mai

mult de graiurile carašovene si se deosebeste cel mai mult, in aceastä privintá,

de graiurile stocaviene noi.

După aceste precizári, autorul aduce o serie de date privind istoricul

localitätii Svinita si a locuitorilor ei, cele referitoare la anchetele dialectale

intreprinse da autor in Svinita, apoi lista informatorilor, sistemul de notatie

fonetică, Sintamintite portiunile din monografie pe care autoru11e-a publi

cat, sub formá de articole, in revistele de specialitate romanesti si iugoslave.

Urmează Lista abrevierilor cu care se incheie partea introductivá.

in capitolul de Foneticá sint analizate vocalele si consоanele graiului.

in grai existá urmátoarele vocale: a, e, i, о, и, а, о serie de variante ale

acestora precum si r si l silabic. Sint analizate variantele vocalice, vocalele

geminate, diftongii si triftongii. Urmează distributia vocalelor dependent

de locul accentului, a semivocalei u, a elementelor silabice r si l si alternantele

fonetice ale vocalelor.

Sistemul fonologic este format din sase foneme vocalice: (a), (е), (i),

(o), (u) si (o).

La Consonantism sint trecute in revistá principalele caracteristici ale

consоanelor si ale variantelor acestora. Distributia este datá numai in cazul
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consoanelor si a variantelor care prezintä in grai o serie da träsäturi specifice.

s, ć — ć, d — d&, 1 — lj, п — пј, ј, h, t", g", d", k". Urmeazä neutralizareа

corelatiei de sonoritate, acomodarea reciprocä a consoanelor dure si moi,

asimilarea regresivä si progresivä, asimilarea dupä locul de articulare, ana

logia, iotacizarea si palatalizarea consoanelor. Рentru identificarea fonologica

a fonemelor consonantice, seaduc o serie de perechi minimale si restrictive.

in continuare sint analizate grupurile consonantice (din douā, trei si patru

consoane) dependent de pozitia lor in cuvint (la initiala, in interiorul si la

finala de cuvint) cu toate transformärile fonetice la care sint supuse.

Sectiuneа Мотfologie cuprinde analiza urmâtoarelor pärti de vorbire:

substantivul, adjectivul, proпитele, питeralul, verbul, adverbul, prepozitia,

сопјипсtга $1 гnterjectга.

Sistemul morfological graiului din Svinita se deosebeste vizibil de cel

al limbii sirbосroate literare. In grai are loc, pe de o parte, simplificareа

sistemului morfologiciar, pe de altà parte, aparitia unor träsäturi noi care

se datoresc fie influentei externe, fie inovatiіlor propriі.

Sistemul flexionar in graiul cercetateste dotat cu o putere distinctivä

minimä. Relatiile exprimate prin desinente sint preluate, in majoritateа

cazurilor, de elementele analitice specifice graiului La plural, de exemplu,

am inregistrat un singur caz oblic (dativ) si un caz general, care reprezintä

de fapt forma de nominativ-асuzativ plural. Sistemul cazual al graiului cer

cetat prezintä o serie departicularitäti arhaice, printre care amintim desinen

tele: -е, —eve la nominativ plural al substantivelor masculine; —ат, -ет, –іт

la dativul plural al substantivelor masculine, feminine si neutre precum si

desinenta —e la dativul si locativul singular al substantivelor masculine.

О atentie deosebitä este acordatä articolului postpozitiv atestat numaila

adjective calificative si la numerale ordinale cu valoare adjectivalá de la unu

la zece.

Аdjectivele, Рromитеle si Nитеralele sint analizate dupä structuri obis

nuite insist indu-se, insä, asupre träsäturilorlor specifice in graiul cercetat.

Sectiunea privind Иerbul cuprinde o succintä analizä a sistemului ver

belor auxiliare, a sistemului de conjugare, a formärii modurilor si timpurilor

simple si compuse. Printre verbele auxiliare, in graiul din Svinita se intil

neste si verbul lat. in grai existä o puternica tendintá de fuzionare a temei

infinitivului cu tema prezentului, сеeа се duce la micsorarea numärului de

conjugäri verbale in afara trecerii verbelor de la o conjugare la alta, existä

si o serie de dublete (sau variante) verbale. Nu s-au pästrat imperfectul, mai

mult ca perfectul si gerunziul trecutiaraoristul are o frecventä redusä.

Аdverbele, Prepozitiile si Conjunctitle sint analizate in scurte contexte

insistindu-se asupra valorii lor sintactice. Capitolul de Morfologie se incheie

cu oscurtà prezentare a Interjectitlor intilnite in graiul cercetat.

Dupä Lista notelor (numerotate de la 1 in continuare) urmeazä Техtele

dialectale pe care autorul le-a inregistrat in Svinita pa data de 9 noiembrie

1963.

Ultima, si сеa mai mare, sectiune o constituie Dictionarul graiului care

cuprinde peste 6.000 de unitäti lexicale si peste 1.000 de variante ale acestora,
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in total circa 7.000 de forme dialectale. Сuvintele sträine inregistrate in

grai sint, in majoritateа lor, de origine romaneasсä si ele au fost analizate, in

mod separat, cu altä ocazie, iar cele germane, maghiare si turcesti sint bine

сunoscute specialistilor asa incit nu se indica etimonulacestora. Formele

verbale ale participiului pasiv sint glosate ca adjective. La un numär insem

nat de cuvinte se aduc si scurte contexte.

Lucrarea de fatä reprezintà prima monografie a unui grai sirbesc din

R. S. Romania publicatä in R. S. F. Iugoslavia. De altfel, dupä Graiul cara

sovenilor, Вucuresti 1935, de Emil Petrovici, ea este prima monografie de

acest fel publicatà pinä in prezent.
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