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УВОД

Од априла 1965. године непрекидно сакупљам све врсте усменог

фолклора на подручју мог матерњег, пиротског говора, који је Алексан

дар Белић у свом делу „Дијалекти источне и јужне Србије“ сврстао у

тимочко-лужнички дијалекат. Подручје са кога сакупљам доста је уско и

сведено је на општину Пирот. Од почетка 1988. године често боравим, по

службеној дужности, и у суседним општинама (Бела Паланка, Бабушница,

Димитровград), па и тамо понешто забележим. Иако је њихов говор

врло близак говору општине Пирот, ја сам уз примере из тих општина

наводио пуно име насеља да бих нагласио разлику. Скраћеницом „НМл“

означио сам примере из некадашњег села Нова Мала, поред Пирота,

које је сада саставни део града, али има своје посебности у говору и

обичајима. Скраћеницом „Зав“ означио сам само примере које сам

забележио на појатама расељеног Завоја (Средњи висок), као и примере

које сам забележио од стараца Завојаца из Новог Завоја (поред Пирота), и

то само од оних чији се говор и менталитет није променио упркос јаком

мешању са досељеницима са разних страна. Примере изван подручја

Пирота и суседних општина, осим неколико изузетака које сам назначио,

нисам бележио.

До сада сам објавио две књиге — Што има дума („Слобода“, Пирот,

1987) и Пословице и поређења у пиротском говору (СДЗб ХХХIV, Београд,

1988), и у њима се, нарочито у другој, налази много примера који би

могли, према својим основним карактеристикама, да буду саставни део

ове књиге. Фразеологију страха и наде бележио сам упоредо са свим

оним што ми се чинило да треба од усменог фолклора забележити и

она је само део укупне грађе. У највећем броју случајева бележио сам

неупадљиво, на терену, када су ми то околности допуштале или диктирале,

спонтане разговоре људи у разним ситуацијама. Само мали део сам

забележио на седељкама, на које су ме позивали они који су знали за моје

бележење и поштовали га („Ти дојди ка се зберемо на седенћу, па ниче си

преказујемо, а ти си писујкво ти требе“. Дој). Накнадно, после прве грубе

систематизације по врстама, проверавао сам грађу бележену у току врло

дугог времена на различитим местима и под различитим околностима,

тражећи слабе стране забележених примера, изоштравајући критеријум

и ближе одређујући границе између појединих врста. Да бих повећао
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степен верности, и лакше уочио и одбацио слабе варијанте, проверу сам

вршио на различитим местима на целом подручју, и то на организованим

седељкама и код поузданих информатора са развијеним осећањем за

аутентичност и за квалитет. Предност сам давао оним варијантама које

су архаичније и које говоре жене, конзервативније и мање писмене особе,

сточари и сл. Учесталији примери су, такође, имали предности, али сам,

мада у врло малом броју, унео и оне примере које сам само једанпут чуо,

па чак и ако су само део реченице који сам успео да забележим, када

сам проценио да они можда носе драгоцене информације. Достигнути

квантитет, као резултат дугог бележења, олакшавао ми је одабирање

примера. При даљој, прецизнијој систематизацији ослањао сам се више на

унутрашње, суштинске везе претходно грубо систематизованих примера,

него на уобичајене, стандардне критеријуме.

Границе између појединих врста (и одредница у случају „Сујеверја

и побожности“) тешко је одредити. Настојао сам да не вршим раз

граничавање по сваку цену, па сам граничне примере, који по об

лику припадају једној а по садржини другој врсти, сврставао без много

двоумљења било у једну било у другу врсту како бих омогућио да се

та граница, и „ничија земља“, јасније уочи. Има много примера који

истовремено припадају већем броју сродних и супротстављених врста

— клетва/благослов, молитва/благослов, здравица/бајалица/клетва и сл.

Да би примери сачували што више од своје аутентичности, како сам је

схватио у тренутку бележења и провере, настојао сам да их одбраним од

унапред познатих клишеа за разврставање и да их дам као рибе у води

(Да би били живи), али у мало воде (Да би се јасно уочавали!). Поједине

врсте (и одреднице) систематизовао сам тако да буду као предмети са

сенком, па побожност иде заједно са сујеверјем, Бог са безбожништвом,

примери страха са примерима наде, да би имали простор у коме могу да

пулсирају и живе између свих крајности, својих координата, као у језику

СВаКОДНeBИЦе.

Редослед циклуса, и појединих врста и одредница, дат је тако да

омогући само глобалну повезаност датих примера, који се, иначе, могу

и другачије повезати. Примери сујеверја и побожности груписани су

по одредницама, које су у датим примерима у мањој или већој мери

мистичне, испуњене очекивањем, најчешће страхом. У многима од њих,

вероватно, чуче многа заборављена, и због тога тешко уочљива, паганска

и друга божанства и чудовишта, разне персонификације страха (и наде),

у сенци искривљених или замењених имена. Поред своје негативне улоге

сујеверје и побожност су имали и важну друштвену улогу у обнављању и

обликовању традиционалне културе јер је помоћу њих вршен јак притисак

на младе стварањем утиска да иза сваког савета који се даје стоји, у ствари,

Бог. Тако су млади увођени у систем вредности старијих и без великог

ризика укључивани у веру, рад, друштво, старање о себи, плашећи се ока

које све види и руке која може да казни сваког. Бајалице теку као молитве

да би умилостивиле, припитомиле и отерале зло, или да би га, језиком

претње, натерале да побегне. Записивао сам их највећим ДеЛОМ ОД ОНИХ

б
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који су ишли код врачаре, а само мањим делом, и то при провери, од

неколико врачара. Обредне бајалице су по стилу као молитве, а иду уз

одређене обреде и прожимају се са њима. Отргнуте од обичаја и сврстане

уз бајалице, оне делују мање потпуно него иначе, у животу. Бајалице,

молитве, благослови и здравице појачавају наду а потискују страх, и чине

жеље стварнијим а будућност ближом и извеснијом.

Обрнуто је са клетвама и претњама: оне потискују наду и преносе

мржњу и страх са онога који говори на онога ко слуша. У случају клетви

казниће Бог, у случају претњи човек, најчешће онај који прети. Мушкарци

најчешће не куну. Само понеки од њих, када су дубоко повређени од стране

својих потомака или родитеља, куну, и при том куну најгорим клетвама.

Жене, чак све, куну када су љуте, и клетва им дође као олакшање, да им

прође љутња. Када се свађају, оне користе и покоју тежу клетву. Ретке

су жене које су се „специјализовале и усавршиле“ за сталне свађе са било

ким, при чему користе само најгоре клетве. То су оне које су склоне

свађи, разочаране, одбачене, брбљиве и неваспитане, губитнице — које

траже прилику да „равнају рачуне“ са Богом и људима. Међутим, њих

не прихвата родбина, стиде их се њихова деца, нарочито ћерке, а у селу

их се сви клоне и избегавају сукобе са њима. У клетве се верује, зависно од

личности, у различитом степену. Мушкарци верују мање, мада се и они

плаше најтежих клетви. Ипак, родитељских клетви се готово сви плаше

и сви избегавају да дубоко повреде родитеље и заслуже клетву. Људи

се, иначе, нерадо друже са онима које родитељи прокуну. У посебном

делу у оквиру циклуса дао сам, у ствари, уазбучени низ примера који

употпуњују представу о проклињању, заклињању и сујеверју. Мржња, коју

преносе претње, оружје слабих, мања је, али конкретнија, и више ослобађа

љутње онога који прети него што плаши онога коме се прети. Она је чешће

замена за тучу него увод у тучу. Они који туку, ако и прете, чине то без

много буке, кратко, пре него што замахну. - .

Све врсте у овој књизи имају велики број примера који су у већем или

мањем степену прожети шалом, хумором, вулгаризмима, двосмислицама,

посзијом, мудрошћу, мржњом или нечим другим, а језик им је знатно

архаичнији од језика свакодневице, и у њима је јасно омеђен систем

вредности наших предака.

Велики број информатора уложио је много стрпљења да ми омогући

бележење и проверу забележеног. Међу њима се нарочито истичу: Момчило

Јеленковић, 48, професор, Сопот (претње), Буба Петровић, 48, Држина

(клетве, сујеверје), Мирјана Живковић, 55, Паклештица (клетве, сујеверје,

бајалице), Предраг Вацић, 50, В. Лукања (сујеверје, благослови) и његова

супруга Добросавка, 45 (сујеверје), као и моја супруга, Марија Златковић,

наставник разредне наставе, која ми је много помогла у проналажењу

добрих информатора и у стварању повољне атмосфере при провери грађе

на терену. Користим се овом приликом да им се свима захвалим.

Посебну захвалност дугујем академику Павлу Ивићу, који је дао

подршку овом мом раду и који ми је дао низ врло корисних савета,

као и његовим сарадницима др Слободану Реметићу и др Недељку
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Богдановићу, који су ми помогли при акцентовању и при решавању низа

других проблема у току припреме књиге.

Пирот, 7. 1. 1989. године Драгољуб Златковић

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ТЕКСТОМ

l. Целокупна грађа не представља искључиво фраземе, већ су то фразеолошке

јединице, најчешће уклопљене у шири контекст. Намера је била да се да целокупна грађа

као дијалектолошки запис, који ће сведочити најпре о језику, а онда и о схватањима

људи једног краја, а стручњак ће лако разлучити фразем као сегмент (који се као такав

понавља) од осталог дела реченице (нпр. Здраво-живо, писује ли војникат).

2. Конструкција „Да бог да“ осећа се као једна реч, али са одвојеним сегментима,

зато што постоје и примери где је то сливање слабије.

3. Неки текстови који имају ритмичку структуру овде су дати са косим заградама,

које одвајају ритмичке целине.

4. Акценат појединих речи може се показати необичним са становишта самог

дијалекатског типа пиротског говора (бисери; орите). Међутим, у грађи су акценти

задржани онако како се на терену чуло.

5. Неке речи могу се јавити и различито наглашене чак и онда када то не мора

бити везивање акцента за пенултиму (това; това, поред това-је).

6. Код императива на -ај (Чекај! Гледај! Слушај) јавља се појава -aji--5°ј, а

затим долази до губљења -ј, после чега се слуху намеће утисак изговора ових облика

са непотпуним кратким -е, што се бележи као: Чеке! Гледе! Слуше!

7. У позицији: вокал +j-|-u Долази до губљења -ј-, а онда

прајмо). Дато је увек ј

Насеља у пиротској општини — списак и скраћенице

Бе — Бела

Бер — Беровица

Б3 — Базовик

Бла — Блато

Брл — Брлог

Брц — Бериловац

Бc — Басара

БЧ — Барје Чифлик

ВЈ — Велики Јовановац

ВЛк — Велика Лукања

Вој — Војнеговац

Вра — Враниште

ВРж — Височка Ржана

BС — Велико Село

BСв— Велики Суводол

Гњ — Гњилан

Гос — Гостуша

Гра — Градашница

Грш — Градиште

ДД — Добри До

Дој — Дојкинци

Држ — Држина

Зс — Засковци

Изв— Извор

Јал — Јалботина

Јел — Јеловица

Км — Камик

Кп — Копривштица

Кр — Крупац

Кс — Костур

Ку — Куманово

МЈ — Мали Јовановац

Мл — Милојковац

МЛк — Мала Лукања

Мр — Мирковци

МСв— Мали Суводол

НМл — Нова Мала

(део Пирота)

Нш — Нишор

Об — Обреновац

Ор — Ореовица

Орљ — Орља

Осм —Осмакова

Пет — Петровац

Пл — Планиница

Пн — Понор

Пок — Покровеник

ПРx — Пољска Ржана

При — Присјан

Пс — Пасјач

Раг — Рагодеш

Рас — РасНИЦа

Рос — Росомач

Pc — Рсовци

Py — Рудиње

СГл — Сиња Глава

Соп — Сопот

Сре — Срећковац

Ста — Станичење

ТД. — Топли До

Тм — Темска

Трн — Трњана

ЦД — Церевдел

Цр— Црноклиште

Црв — Црвенчево

ЧИН — ЧИНИГлавЦИ

и до стварања I (прајимо

Зав — Завој (стари) Ш — ШугринПк —Паклештица



КЛЕТВЕ, ЗАКЛЕТВЕ И ПРЕКЛИЊАЊА

КЛЕТВЕ

А Було, збулила се. Гра. (Крави Були).

А га не мануло, да бог даде Пир.

А, не мора да мре, (само) нек се окове. Пк.

А он га приватил, да му се привати џиђер, да бог даде. Држ.

А, Света Недеља те убила Гњ. (Блага клетва, најчешће мужу).

А ТЕ ЦРНА — изела. Гос Кр. (Страшна клетва). -

— не изела. ГосЈСоп (Врло блага клетва у љутњи).

А текá-де! Че пукнеш ти негде, (че даде бог). ДД

Аир да не видиш што-си-ми га узела. Пир. (Девојка девојци која јој

преотела момка).

АЈДЕ, АЈДЕ — додек углебале до тув отпадале, цл (Месиља лошег хлеба

куне своје руке).

— са пили и јели, до годину ексери вадили. Ста. (Дунђери газди на

опроштајној вечери, ако их не исплати).

Ајде да липчеш. Сук. (Коњу).

АКО, АКО, ОНĆ — бог све види одозгоре. Кр. (Ономе ко чини зло).

— те бог кажњава. Воденицата до крај меље. Ка су ти три черће

умреле до сâ, че умре и четвртата, истришчето, ако ђу мазиш. Држ.

Ако га увати некоја срчка, че види. Ниш. (Клетва, и упозорење).

AKö дČJДЕ КА УМРЕМ, С бЧИ ДА ДČJДЕ — без очи да излезне, слеп да

излезне. Гра.

Ако ђи је украл, да му ђи на појутрину изнесу, да бог даде МЈ.

АКО ЈЕ ТОВА — она напрајила, да си черкуту дом не затече. Бла.

— оно напрајило, да се надује, да бог даде. Рас.

АКО ЛЕЖЕШ, ДА БОГДАДЕ — видело да не видиш. Вој.

— да се ко жеравица мучиш, и глас да изгубиш, и видело да не видиш.

А ако ја лежем, нека мене стигне. Пк. (Клетва, и заклетва).

9
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АКО МЕ — тужиш, тужан по свет да бдиш. КмfВој.

— удариш, да ти отсену рућете; чети отпадну ручицете. Кр.

Ако ми дојдеш на сарану, да ти не буде леко. Кс.

АКО МИ ЈЕ МАЈЋА — ама ка сам пошел у вбјску рекла ми је:

— Куде си пошБл, да се не врнеш. Гра.

АКО МИ ЈЕ — оно украло овцуту, влци га изели, да бог даде. ВЛк.

— солат врнула, бчи да вој се посбле. Рас.

— това направила, никаквв аир више да не види. Вој.

АКО — ми мен не платиш, богу че платиш, бн ти нема опрости. Држ.

— можда те мћне, па да ти дојде памет. Рс.

— не дојдеш, слеп по свет да бдиш. При.

— сам ђи ја отрула да не видим видело. А ако несем, ти да га не

видиш што ме клеветиш. И тужна по свет да бдиш што ме клеветиш

за праву душу. Рос (Заклињање и клетва). -

АКО СИ — ми сол купила, бчи да ти се посбле. Гра. (врнула. дд).

— узела, руће да ти се згрче како това што си ми узела. Гра.

АКО — ти је малко, а ти отимај, па че дојде бог да му платиш. Гра.

— украднеш, ћопав че бдиш и руће чети се осуше. Кр.

АЛЕ ТЕ — изеле (Бер), однеле (Кр); подигле, да бог даде (Пир).

Але! Црвје ви изели, што ми упропастисте градинкуту. ВЛк.

Алело, багатело једна! Што ми детево удари, твојата че бог да унакази.

Тм.

Ало, ало, црна земља да се отвори па да пропаднеш у њу, да те свет не

гледа. Вој.

Ало божја! Умрло да бог даде. Пир.

АЛО — мижава (Вој), проклета (Кп).

АРАМ ДА — је; му је. ВојtПир.

АРАМ ДАТИ ЈЕ — и катран (Кр), што си појел (Јал), што си испили изел.

у моју кућу (Брц); све това што си узел (Boj).

Арам и катран. Вој.

АРАМ И КАТРАН ДА — му је све (Раг), ти је, све црно и проклето (Гра).

Арам те изело Пк. -

Арли да је, проклето да је. Кр. (Оном ко се љути због малог поклона).

АшБМ ТЕ — ватило, затрел. Кр. (Клетва, али и шала у облику клетве).

Ашен те ватило, (пипка те изела, там, чужда). Вој. (Истеривање туђе

кокошке). -

БАБА, БАПЦИ — ђу разнели, па тека на-живо да се распада. Вој.

— те распадли. Трчиш ми по децата ко јаре, с мотку да ђи бијеш.

Пир. -

Баба сас зета да си ђу изеде на мезе, да бог даде. Рс. (Ташти кажу.

Вулгаризам у виду клетве).
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БАБО — бабо, што не затвориш таја уста, бапка те ударила. Вој.

— бапка те ударила. Сук.

БАКСУЗЕ, БОЛКА ТЕ — баксуска изćла, изела баксуска. Вој. (Инаџији).

БАКСУЗЕ — да бог да ти крз очи мује пролатиле, а крз косу трава

проницала. Дој.
-

— душа ти излезла. Пк.

Башка му глава и трупина, да ббг даде. Пк.

Башта, башка му глава и трупина. Соп,

БАШТА, БАШТА, БАШКА — глава, башка му трупина (Рос), му глава (тм).

БЕз очи дА — бдиш (Ор), останеш (Вој). -

БЕзочи дА остAнв. пA — по свет ћбрав да бди (при), ћорав по свет да

öди, и да не знаје куде иде (Вој). (Отац сину).

Без бчи да останеш, и да немаш никакво здравје, што ме клеветиш да сам

ти ја това узела. Јал.

Без-руће да останеш. Ниш.

Бележило те, па по свет бележен да бдиш. ВЛк.

БЕС ГА — ватило (Boj); ватило, откуде дојде, па воду наврну, па ми све

сено потопи (Ре).

Бес га ватило, па га – затрело (км), не пуштило (вој)

БЕС — га затрл (Гос), те ватило (ДД).

бестE ВАТИЛО, ПА — горуту да ванеш (Пк), се не врнул (Јал).

БЕСТЕ — ватило, црвје те изели. Што мене да закопујеш, тебе да си

закопаш. И да си закопаш најмилото унуче. Гра.

— изело. Вој.
-

. Беснило те ватило. ВЛк.

БЛЕК ДА-И — ване, удари. Пк. (Козама).

БóГ ДА ГА — убије (Пир); не убије (БеplЦД).

Бог да жали лебацат што сам ти га давала. Гњ.

БОГ ДА ТЕ — заборави (ДД), згрчи, па да не мрднеш (При); накаже (Кр);

стлца још, ало стацана (Пк); убије (Кс Бла). -

БóГ ДАТЕ УБИЈЕ — па да те накаже, (па) по свет наказан да бдиш (Јал).

— само тропчеш бомбонете по устата, нема на децата да дадеш. Пир.

— што беснејеш ко бесно куче (Јел).

Бог да ти стица главуту што толко клнеш Пир.

БОГ ДАТИ СУДИ — рђо (Црн), на-главу (ДД).

БОГ — дал да ти устата отиду на тил. Ор. (Оговарачу).

— ли га убило. Војl IIир. (Блага неусмерена клетва у љутњи).

— му главу отceкал. Пн.

— неје врана па да ти одједнуш ископа бчи. Он бави, ал не заборави.
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Че се сети и за теб. Пк.

— нек га унакази. Пк.

— нека те казни, и нека ти наплати. При!Рас.

— све види, бнче ђи казни. Брц.

— слуша и види што ме мучите. Он че ви све наплати. Дој.

БОГ ТЕ — уалил, ало уáлена. Ама још да те уáли, па на ћишку да те

направи, кбла да се подмазују сас тебе. Пир.

— убил у мачкуту, што ми налока млекцето. Вој. (Мачки).

БОГ ТИ — 6чи извадил, па ћбрав по свет да бдиш (ПК), судил (ТД).

Бог чЕ ГА — убије (Вој), уклне, ја га не клнем (Бе).

Бог чети плати. Пир. (Клетва или благослов, зависно од ситуације).

БóЖЕ — ако те има, да оћоравејеш, што-ми мужа, најубавога у сви, узе.

Сук|Пир.

— дај на свекрву ми здравjе да живи још толко, да се мучи. Тм.

— мили, има ли те негде или те нема, овујалу да накажеш. Ниш.

— Света Богородичће, Света Петко, Света Трбјице, да га мficне у

-главу, да га утепа на место. Изв. (Клетва у облику молитве).

БОЖИЛЕ, БОГ — да те, Божиле, забележи, те, Божиле, забележил. Пир.

БóлВС ГА — изел (Пир), изела (Војпир), изело (Војвс). -

Болес да га вати, па да не можда се лечи, и од бригу да умре. Изв.

БóЛЕС ДА ТЕ ВАТИ, ПА БОЛАНДОМ ДА СИ — не најдеш, отидеш. Кр.

БОЛЕСДАТЕ — држи, па снагу да ти одузне, па да омршавејеш и испаднеш,

па сенћу да си не видиш (Кр); сарани (Сук/Кр).

БОЛЕСТЕ — ванул, па гору ванул, и никад се дом не врнул. Тм.

— ватила, па никад лек да не најдеш, и болан по свет да бдиш. ВЛк.

— изела, болести душу извадила (Кс), изело Км).

— испило, па те исушило, па ти се само очи виделе ко на булулеју.

Pac.

БóЛКА — га изела, чума га изела, ветар га однел у материну. Гос. (Клетва

и псовка).

— те изела. Ор.

БóЛКА ТЕ ИЗЕЛА, ПА — видело да не видиш, pђо једна (Сре); се

разгубјоcáло (Држ).

БóЛКА ТЕ — изело (Пир); напала (Орљ); нападла (Бе).

— ртнула, свињо једна (Дој), сввила (Вој), убила (Пир).

— уватила, и никад да се не олечиш. Пир. -

БóлКА ЧЕТЕ — ване (Сук); увати, па нема никад да те пушти (СГл).

Боље да сам цркла, него да сам те пукла. ДД. (Мајка сину).

БóЉЕ ДА СИ — је главуту отceкал, а не дрвото што је отceкал. Брл.

— умрело, па да сам те веч премукувала. Рс. (прежалила. Сук).

(Мајка свом детету у великој срџби).
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БóЉЕ — да те несем родила, боље камик да сам родила, боље би ми било

без теб. При. -

— је жену да си поштујеш, да те не кћцне нешто одозгоре. Пир.

(Сујеверје).

— мајћа ти да те закопа, него да те ожени. Пир.

БОРКО — болка те изела за-срце, да бог даде (Пк); мечће те бориле (Ор).

Бранко, ега-се збранил, да бог даде. Држ. -

Бошко, сине, да бог даде, ћбрав по свет одил што нечеш при болну мајћу

да наspнеш. Дојди, сине, дојди, бог да те не казни. Дојди, нешто че

ти дадем, и нешто има да ти кажем. При мен мрéчка веч стигла.

— Ако, нане, ако, бKaj и клни, не требеш ми ни жива ни мртва. Пир.

Бравчето, това што ми штету напраји, да бог даде, дом си не отишлб. СГл.

(дом ти не. Вој).

Брат, брaдва му главу отсекла. Јал.

Будале ти над-главу појале, какве ми виле спомињаш. Оне бБш па дошлé

теб да поју. Пир. (Лажову, који се хвали да су му виле певале).

Ватило те болка, па те не пуштило док душу не испуштиш. Брц.

ВЕТАР ГА — да-би-га (BojКр), разнело (Брл), однел (РС), однело (Км),

било-да-било (Пир). (Све клетве са „Ветар га Ветер га“ су благе,

неусмерене, и више су израз љутње него клетве. То су женске клетве,

замена за псовке).

ВЕТАР ЛИ — га (ВЛк); га однело (Вој). (Блага клетва).

ВЕТАР ТЕ — да-би-те (Гра), однел (Бла). (Блага клетва).

— Ружа, сцепи се жива док-њој помага. Бе. (Клетва-шала).

ВЕТАР ТЕ У — алуту. ЦД.

— нашти живот куде се најде, за ништа несмо, за ништа смо станули.

Пир (Клетва као стилско средство).

— сливаратога. Држ. (Клетва-шала).

ВЕТАР ТИ — деца, жену, живот; имање, мужа, паре, стоку, убавило.

Пир/Boj. (Благе и неусмерене клетве). |-

— здравје, голо здравје, ка немам ни кво да облечем ни квб да изедем

и испијем. При. (Јадиковање у облику клетве).

— мајћу, ветар ти черку. Пс. (Клетва, ублажена до шале и подсмеха).

— туја алу, што-га бог не прибере. Што-га очува с големо немање, а

öн са нече ни да ме чује ни да ме види. ЦД. (Сину).

ВЕТРУШКА ТЕ — да бог даде, однела, па те на колец наденула. BC.

— закачила, па ти памет однела. Држ.

ВЕТЊР ГА ДА — би-га (ВојЧин), је (ВРж). (Неусмерена блага клетва у

љутњи).

Вечита мука да те једе. Пир.

Вечито по путишта поодила и сâмо за здравjе бога молила. Пc{Кс.
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ВЕЧНА — га изела, па да нема мирку ни на овија ни на онија свет. Пк.

— мука да те изеде. Пк.

ВИДЕЛО — да не видиш, курветино једна, да се не наситиш сас живот, да

се не распаднеш у-земи. Јал. (Видало. Пир).

— не видел. Раг.

Видене, да ббг даде, видело да не видиш. Пк.

Видо, видело да не видиш. Вој.

ВИДО, ВИДО — видело да не видиш. ВЛк.

— да бог даде, да си децата на видело не изведеш. Пир (изнесеш.

ВЛк).

Видо га, влачи ногу! Ако Текá-је за текво! Ка ме не почитује, бог чега

казни. Брц. (Мајка сину).
-

Виле те растргле. Јал.

Вилу сам ти у двор забила, у-земи, нема ђу најдеш. Па како вилата трулеје

и рџавеје, тека и ти сас мужатога да трулејеш и рџавејеш, и текá да

се бодете. Гра.

Витко, видело те не видело. Гос.

Влајко, влци те развлéкли. НМл.

ВЛЦИ — му над-главу вили, да бог даде (Брц), те изели (Км).

ВЛЦИ ТЕ ИЗЕЛИ, ПАТИ СЕ ТРАГ — затрел (Тм), не видел (Тм), не знал

(BСв).

ВЛЦИ ТЕ — однели (Држ); разнели (ВЛк).

— разнели, па ти се не нашло ни стрв ни пометар. Сук.

ВОДА — да га однесе (ВРж), те однело (Вој! Пир).

Воденицата до крај меље. Ка су ти три-черће умреле до са, че умре и

четвртата, истришчето, ако ђу толко мазиш. Држ.

Böје, водâ те однела. БЧ.

Волбве да немаш. ГосЈТД.

Врана ти бчи извадила. ТмfЧин.

Вране кости да ти разносе, да бог даде. Рс.

ВРАНЕ МУ — мозак ишчовркале (Брц), бчи ископале (Држ).

Врéк те ватило. Вој. (Кози, која досађује мекетањем, „врека“).

ВРЕКАВИЦА — да ви ване (Пк), те ванула, па да не мрднеш (Вој). (Кози).

ВРЉАЛА МУ ГČВНА — на капију. Сас уста на спање да ђи гребе, да бог

даде. РclПир.
- -

— у двор. Море, на-мртво да ђи једе. Пир.

Вртели су како су остели, ама са че па њина деца болка да врти. Пир.

(Свађа).

ВРТОГЛАВИЦА ТЕ — ванула (Пир), уватила, па да не умејеш по пут да

öдиш (Држ).
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ВУКО — вћци те појели (Пк), пет метара у-земи да се вукнеш (Гра).

Гаврање те разнели. Брл|Сук. (Гаврање/Гарвање. Вој).
-

ГАЗДА – ако си је газда, мечће га газиле. Кс.

— Газиле Га мéчће, цепиле га свиње. Кс!ДД.

ГАЗДАТИ — главу изел (Boj), се с реп заћитил, што-мелајеш (Јал), (Псу).

Глава да му се осуши. Пир. -

ГЛАВУ — да му изедеш (Вој); му изел, вране те разнеле, што-га удари

(При). (Ономе ко без разлога удари пса).

ГЛАВУСИ —заорал (Држ.), изорал, да бог даде (При). (Ономе ко је преорао).

— строшило, што-ми стрбши стбвнуту. Раг.

— отceкал, Дојчо, Свндек ти напрајили од туја нашу сливу. НМл.

| Глас да изгубиш, па с прсти да оратиш, да бог даде Бч.

Гледвцат да ти се распадне. Пир.

ГЛЕЏ ДА СЕРЕШ — и да се не посереш (Сук), па да се не посереш (Гњ).

Говеда ти се у јеpšм обесила. ЦД. - |-

ГóВНА — да једеш, воду да не пијеш, да бог даде. Чин.

— поди теб да си једеш ка остарејеш, што лежеш. Пир.

Голубе, Голубе, црни Голубе, црне ти вране очи извадиле. Брл.

Господ ви убил. Пир.
-

ГóСПОД ГА — посекло (Јал), убил (При); унаказило (Брц).

ГОСПОД — да те убије, пачавро (Гос); му душу извадил (Брц), те посекло

(ВЛк).

ГОТУРАЧ ГА — ватил, разнел. Пир.

Готурач да га изеде. ЦД.

ГРАД ГА — ст/кал (ВРж); треснуло (Гос), ударило (Зав), чукнуло (Зав).

ГРЕ — му на-душу (Гос), ти на-душу (Пст). (Клетва или заклетва, зависно

| од прилике).

Грлица да и ване, размирише ми главу теја свиње. Пк. (Свињама).

ГРОБ ДАТИ СЕ — не знаје, с воду напћни, ка те копу (Пк), склопи (Пк).

— чере, с воду напћни, ка те закопам. Пк.

Грбб тува да си ископа, и прво дете да си закопа, тува, куде је преорал.

PC.

Грббови си, сине, напрајили на децата. Једен там, једњн там. Тува че

ђи закопаш куде си ми с кућуту пут пресекал, па црни барјаци да

се вију. Све на гробишта да идеш, никакво видело да не видиш. При.

(Отац сину, који поставља темељ за нову кућу).
-

ГРОМ ГА — убило (дој), убило, па му душу разнело (Брц) — спалило(Пир).

гPöм дА грмнв, трес ДА тРЕСНЕ, и њи дА — разнесе (Пир), убије

(дд).
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ГРОМ ДА — грбмне, трес да тресне, па теб да убије. СГл.

— ђу удари, черку ти, ко младу невесту. Изв.

ГРОМ ДА ТРЕСНЕ — тебе да погоди (Гос), у-земи да га набије (Брц).

ГРОМ — му душу извадило. Брц.

— по младу невесту. ВојCук. (Клетва-шала).

ГРОМ ТЕ — спалил (Тм), спалил из ведро небо (Пн).

— убил (Ор), ударил (Ста), утепало, да бог даде (Соп).

ГРОМ У — младу невесту (ДД), невесту (Гњ) (Клетва-шала на рачун

невесте, када иза ње зазвечи неки предмет).

ГРЧ ТЕ — збрало, па те не пуштило (Држ.), y-срце ватило(Брц).

Гутур те изело. Пир.

ГУТУРАЧ — га изел, па да му загорчи (Гњ); да га ване (Грш).

Гутураче, баксузе божји, име ти се не чуло. Дој.

Гутурачница те изело, па никада да не преглнеш, Ор.

ГУџул ГА — изел (Пир), изело (ВРж).

ГУЏУЛ ТЕ — изел, отрулте, да бог даде, изело (Дој).

Гуџур га изело Тм.

Гуџурица га изела, па му се изнутрица распадла. Соп.

Гbглом земљу да пропадне. Влк|Гос.

ГЊГЛОМ ЗЕМЉУ ДА ПРОПАДНЕШ — сто метара у-земи да отидеш (Км);

y-земи да штукнеш, више да те нема (Дој).

Да алтаво почуваш, повбзиш и поводиш. Ако ти је до са малко, још тека

да поживиш. Пир (Мајци изобличеног детета).

ДА ВОЈ СЕ ВАТИ КАКО ЧИЧЕК ЗА — јајце. Влк (Расклетва).

— пустињуту. Држ. (Скаредна шала у облику клетве).

ДА БОГ ДА — бело (видело) у кућу не видело: СГл.

— бревенецити да му оштуреју, да му пусти остану, па на плбт да

повису. Рас.

— венци му не завили, сватови му не пошли (Бе).

— ветар га однел. Гра.

— виле те однеле, па да не знајеш да се врнеш. Рас.

— врата своја не отворило и праг не прескочило. БЧ.

ДА БОГ ДА ГА — загушило (ВСв), запече, па да се не (мож) исере (Тм).

— у црно завили (БЧ); црвје поједу (Пс).

ДА Бог дA ГЛЕШ ДА — сереш (Пир), сереш док не признајеш (чин).

ДА БОГ ДА — грбм га спалило (Тм), гутур те ватило, па те задавило

(Пир).

— децата да ти се ненавиде, ка умреш (Гра); двата сина да закопаш

(Пк).
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ДА БОГ ДА ДА — закољеш това бравче за недајбоже. СГл.

— им бог покаже. Брл.

— му душата лута, да нема нигде место за њу. Пир.

— отидеш у Турско, па да ти главу (тамо) отhину. Рс.

ДА БОГ ДА ДА СЕ — влачи ка бди (ДД), укове (Пир).

ДА БОГ ДА ДАТИ СЕ СПЉЕШТЕ ИЖЉАКАТ — ка у њега улезнеш. Јал.

— па да не мож ни да улезнеш у њега. Вој.

ДА БОГ ДА — ђу живе ране распадле. Гра.

— залок леб да не туриш у уста. Пир.

— здравjе молил, и нигдева (га) не измолил, ни од бога. Вој. (не

нашел. Пир). . .

— змије ти бчи извадиле. Држ.
--

— и она да доживи туја судбину, (па) да је сâма, једна, да види како-је

ка човек остане сâм. ВЛк.

— излагало, па ти се уста изврнула. Дој.

— јалова била. Рос. (Младој жени).

— јединчето ти се из колевку не дигло. Пир.

— језик ти се тргал. Пн.

— ка умреш, да се укoвеш. Пир (оковеш. Чин).

— кад појдеш сас колата, у прву бандеру да удариш, мозакат на друм

да ти се расипе. Пир.
-

— кашљеш, па крв да пљујеш. Пир.

— коњи му у двор не заиграли на зимсђи Свети Јован. ЦД.

ДА БОГ ДА ЛЕБ НЕ — једнула, јела. Пир.

ДА БОГ ДА — кучће те изеле (РС), легла, па се јутре не дигла (Пн).

— љуљћу не врзала и не заљуљала. Пир.

— мажеш по стенете и по stanoвете, свет да не видиш. Бер.

ДА БОГ ДА МИЖАВ — да бди (Држ.), по свет да бди (Вој).

ДА БОГ ДА — мајмуну да родиш. Дој. (Трудници).

— мртав да улезнеш у новуту кућу. Пир.

— мртвога те не спомињали. Пк. -
м

ДА БОГ ДА МУ — не заблајало у обор, не заровало у кошару и не загpдело

у кочину. МСв.
-

— оштурело све што има по кућу. Бер.

— поцркало све у кућу. Да не види видело. Што је мене стигло, и

њега да не замине. Брл.

— свече на грбб изнела. ТД.

ДА Бог ДА МУ СЕ — барјак крз село не завејал (Пс), душа распадла (Бер).

ДА БОГ ДА МУ — тужна душа за најмило. Бер.

— тужно (детето) по свет полутало. ДД

— чавће крз кућу летеле, ка му жена врата отвори. Пк.

ДА БОГ ДА НА — крстачу да му изнесу това што је набрал да се заћити

из нашто градинче. Пир.
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— мужа-ми опћнцити однел, што га толко мртвога вређаш и једеш.

Пир. -

— најмило да му се врне. Рос. *.

— новуту кућу праг не прешла (Јал), нође не стануло (МСв).

— свет (дете) не донела. Пир. (Трудници).

Да бог да-не видиш никакво видело, ако сам ти ја нешто украла и ако

сâм те излњгала. Држ.

ДА БОГ ДА НЕ ДОСЕДЕЛО, НЕ СЋИНУЛИ СЕ САС — момчето (Вој);

мужатога (Бла). -

ДА БОГ ДА НЕ — задимил му комин (Пк); изедеш това што си украл (Пир).

— зачурило му на комин (Пс). -

— легла при младожењуту. Бер.

— могло на-нође да станеш. Кр.

— отишло мајћи здраво и читаво. При.

— отишБл куде си пошел. Пир.

— подржиш дете на колено. Ста.

— улезла у цркву за добро, него само по грббиштата да луташ и да
викаш. Јал. м

— чордоше што ми (је) њивуту узел. Брл.

ДА БОГ ДА — нема никога, па ђаволи му по кућу одили. Пир.

— нигде свpтиште да немаш. Вој. |-

— никад да се не провеселиш, све на грббје да идеш, па никад добро

да не видиш. Км. -

— никада се не доселил, видело не видел. Да не види аир од това

што ми је отел, кућу што не могу да си направим, немам куде. Пир.

— никакву срећу да немаш и никакво видело не видел. Пир.

— ништа му се не завртело. СГл/При.

— нож му се у-срце забило, што това напраји. Пир.

— њим се напело. ДД. (Туђој овци која је ушла у стадо).

— оглувćјеш и оћоравејеш. Пир.

— од пармацити сњндек да ти направе, у грбб да ђи однесеш. Што че

су ти те ђи кришома стураш једен по једен. Гра. -

— онемиш и с прсти да показујеш. Држ.

— пеленку да не савијеш, ДД. (Невести).

— пијано одило и за рећију помолило. Бла.

— плик на језик да му се дигне, па да не мож ни да једе ни да орати.

При. -

— покров да си купиш од теја паре што ми узе. Јал.

ДА БОГ ДА ПОЦРНЕЈЕШ, ПА — по пут да не умејеш да бдиш. При.

— црнб и зелено (понадвор) да идеш. Рас.

ДА Бог дA пРоцњBТИШ КО ДРЕНЋА — на дупе (РС), у дупе (Тм).

ДА БОГ ДА — распало се. ДД

— ргнеш, па да си бчи избијеш, што си (ми) фгнул преко сред лозје.

Boj.
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ДА БОГ ДА РУЋЕ ТИ — отпадле (ВС), се згрчиле, што-га удари (Вој).

ДА БОГ ДА — с црну ћитку да се заћитиш. ПкiВЛк.

— свекрва-ми жива у-земи да иде. Пок.

ДА БОГ ДА СЕ — ваљал ко труп ЦД.

— згрчи, па да му се нбђе и руће скукбље и ишчепе, и да не види

видело док је живо. Брл.

— мајћи не оженило, и чужда деца чувало. Брц.

— народ сас тебе саирил. Дој Рос.

ДА БОГ ДА СЕ НЕ — веселиш у кућуту што си ми ђу отел сас адвокати,

и никад да не заиграјеш у њу. БрцJПир.

— врне. Држ.

— оженило, и мужа не видело, и видело не видело. Брл.

— раскапете у кућуту, и друђи да ви седу у њу. Пир.

ДА БОГ ДА СЕ — ни у грбб не смирил. Кп.

— оковал на земљу, земља да те не прибира. Рос.

— оковало и душу не испуштало док ти ја воду не дадем и док ме не

молиш да ти опростим, и душу у-зуби да влачиш. Рс.

— оковеш, па никада да не умреш, на онија свет да не отидеш. Пир.

— осушил ко дрво, душу у-зуби да носиш, по путови да се влачиш,

мир да не најдеш. Брл.

— разнижеш ко буре. Вој. -

— разнизало. Девет године да лежиш и (све) да се разнижеш. Пир.

— расплул, па се не дигал бд-земи, Брц. -

— у грбб преврнул. Пир.

Да бог да семе да ти се затре. Бc.

ДА БОГ ДА — си у кућуту бчи повадили. Кр.

— сине, па да тресне, па да те у црну земљу набије. Дој.

— синко, све това што си ми отел, на лекове да издадеш. (дадеш). Пир.

— сиње те муње опрлиле (Гра), срце да ти прсне (Брц).

— сен да немаш ни ночњам ни дњњам. Пир.

ДА БОГ ДА ТЕ — алтаву (напрај), па да не можда мрднеш док ми се не

помолиш. Рс.

— заглуши, па ништа да не чујеш. Пир.

ДА БОГДАДЕ ДА ТЕ ЗАКОПАЈУ У — меџуту, ка бчеш чуждо да притиснеш.

— туја земљу да ти не буде малко. ВЈ.

ДА БОГ ДА ТЕ — закопамо у туја земљу што си ми ђу узел. Малко ти

твојето, него бчеш и чуждо да узимаш. Пир/Изв.

— занеми, па да не можда кажеш ништа. Сре.

— занемило, па те завуштило. Држ.

— запече, па да не можда се исереш. Брц.

— згази воз, па да ти пребије и нође и руће. Брц.

— змија за језик изело. Пк.

— љута клетва стигла (Мр); моје слзе стигле (Гњ).
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— пшета разнела (Сук); убије некој (Раг).

— утепа некој по путиштата. Вој.

ДА БОГ ДАТИ — душа на дупе испадне. ДД.

— жито кусала, да бог да те у споменик писала. Пир.

— земља кости не прибере (Дој), камик на-главу турила (Пир).

— куче при-главу постојало (Пир), очи искочиле (СГл).

— по кућуту вили све црни барјаци. Км.

— се глас не чуло. (чул). Сук.

ДА БОГ ДАТИ СЕ ИМЕ — затрело (Вој), затрло (Рос).

ДА БОГ ДАТИ СЕ — језик осушил, што това рече. Изв.

— нбђе исушиле, па како клечку стануле. Гра.

— рбгове на-главу надиsáли (Пир), руће унаказиле (Брц).

— уста искривила, на тил ти постојала. Пир.

ДА БОГ ДАТИ — Турци њиве поорали, ливаде покосили и дреје поносили.

бч.

— Цигање дрéјете поносили. Сре.

ДА БОГ ДАТИ ЧАВЂЕ ГЛАВУ — провpтеле, бчи извртеле, па ћбрав по свет

да одиш (Пк), прокљуцале (Зав).

Да бог да ти чавће искљуцале бко. Пир.

ДА БОГ ДА — това имање не дочекало твоје дете да га узне, све пусто да

остане, па утрина селска да буде. Соп.

— у гушу ти запело, из гушу ти се поврнуло. Тм.

— у-земи да отидеш, и земља да те изеде (ДД), у земљу пропадло

(Брл).

— у немци отишло, па немо да будеш. ДД.

— у постељу девет године да лежиш, и да се разнижеш. Пир.

— угнилејеш и иструлејеш, па да смрдиш и да не мож од голем смрад

нигде да побегнеш. Држ.

— уковало се (Пир), Цигање ти по кућу ковали (Пк).

— цркал, име да ти се затре, свpтиште да немаш. Кп.

ДА БОГ ДА ЦРКЛО, ПА СЕ — надуло (Ор); не пукло (Кр).

— пукло, и у гушуту ти се недача дигла, па се не поминула. Држ.

Да бог да цркло, што ме толко једе. Рс.
-

ДА БОГ ДА — цркне, па да не можда си опенцити однесе. Брц (доћине.

Pc).

— чавће му бчи извадиле. Тм.

— черка ти се не оженила, и ковчег војне прокарали крз село. БЧ.

— черкуту не оженил. Јал.
-

ДА БОГ ДА, ШТО МИ ЈЕ — обрало и однело, на грббишта да му изнесу.

Бла.

— отсекло дрвцето, руће да му отпадну.Пир.

Да бог да што оно мен помислило, тов да га од-бога стигло. Сре.
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ДА БОГДАДЕ, БЕСНО КУЧЕ ДА ТЕ ИЗЕДЕ — и да лајеш ко бесно куче.

PC.

— па лек да не најдеш. Пк. -

ДА БОГДАДЕ — ветрушка да те носи (Дој), видело да не видиш (Вој).

, — вода га однела. Пир. -

— воду да сереш, зуби да си плакниш. Кр. (Вулгарна шала у виду

клетве).

ДА БОГДАДЕ ГЛАВУ — си отhинул (Дој), ти на дрвник отсекли (Пс).

Да бог даде, госјети кућу исплнили, а ти-ђи не служила. Изв.

ДА БОГДАДЕ ДА — га не мане. Мл. (Болеснику).

— дојдеш на моја врата да се молиш, тегај че ми на-срце лекне. Пир.

— му нођете исену, како је могло да ми мине преко градинкуту и да

ђу згази. МЈ.

ДА БОГДАДЕ ДА НЕ ВИДИ ВИДЕЛО — од њега, што га је узел, у грбб га

однел. Држ. -

— по свет куде иде. Сук. - -

ДА БОГДАДЕ ДА НЕ — видиш бело видело од њега, све по грбоје да бдиш.

Држ. - - -

— процњвтиш. Гра.

— чардоше на својето, а камо ли на туђо. Пк. -

ДА БОГ ДАДЕ ДА — останеш по мене ко тенец, па сам да се слушаш. Пок.

— фгнеш, па spкалата да си искараш. Вој. -

ДА БОГДАДЕ ДА СЕ — врнеш ка се камењето врне што по тебе врљам.

Пк. -

— дома никад не свртиш. По свет да идеш, с тојагу да просиш, деца

да-не видиш, жену да не помилујеш и не чујеш. Км.

— живо не роди, него детето с куће и конопци да ваде. Пк.

— и она тека усмрди, како што (су) њој се устата усмрдела, што ђи

не отвара. Пет. -

— не сhинете. Дој. -

— по свет влачиш, и трн да не закачиш, и ништа да не стекнеш, него

све прошљак да си, Брц.

— утенчиш, па да се оковеш на овија свет, и да не мож душу да

испуштиш. Пет.

дА Бог дAДЕ, ДА СинE ДОЋИНЕш дFEJETE — ало белосвецка, рђо

скапана. Јал.

— пусте да ти остану, па Цигање да ђи влаче. При.

Да бог даде да си сас туја машину, што си ђу од мртвбга ми мужа отел,

покров сашијеш. Пир. (Удовица, мужевљевом ортаку).

ДА БОГДАДЕ ДА ТЕ — занеми. Вој. -

— земља не прибере, и да се не раскáпеш док ти поп не очита. Изв.

ДА БОГ ДАДЕ, ДА ТЕ МОJE бЧИ ВИШЕ — не виде (Гра); никад не виде

(Изв).
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ДА БОГДАДЕ, ДА ТЕ — некој утепа, па ни спаси од тебе, и село да спаси.

прж.

— отрују по путиштата, негде у јендек да умреш. Вој.

— черката с дупе рани, бд-глади да не умреш. Пир.

ДА БОГДАДЕ, ДАТИ — на-нос излезне све што си изел и испил примен.

Држ.

— своји при-главу не постоју. Кр.

ДА БОГДАДЕ ДАТИ СЕ — ни једно дете не заврне (Раг), срце распадне

(Кр).

ДА БОГДАДЕ, ДАТИ — синат преко остен, и кроз пенџерче, леб дава

напомалко, да не умреш. Текá чете ја благословим. Пир.

— това што си ми узела, на грбб изнесу. Вој.

— у комшилфк дојду Завојци, да ти се овију окол кућу. Гра.

— черката седи до беле власи, или да се ожени за некојега старца,

па да њој зачас увене убавилото ка толко бира, и уpнисује нашата

момчетија. При.

— чужди људи воду давали, и служили (те пред смрт). Соп.

ДА БОГДАДЕ — дом да се не врнеш. Вој.

— душмање с прсти да орате, на штаће да се влаче. Пет.

ДА БОГДАДЕ, ЗА — здравjе у цркву да се молиш (Ор); најмило завикал

(Гњ). -

ДА БОГДАДЕ — и твојата тека да стигне. Вој.

— јевтика те ватила, па те не пуштила, па по свет да бдиш, лек да не

најдеш, крв да пљујеш. ПетiВој.

— јега му душата на ребрата испадла. Пк.

ДА БОГДАДЕ, ЈЕЗИК — му отпадал (Kп); си прегризал (ДД).

ДА БОГДАДЕ — копилетија да почуваш, од сваку черку по једно. КмfПри.

— кукавице и ластавице ти по кућу летеле, а чељад да ти дом не

набди. Тм.

ДА БОГДАДЕ, МАЈЋА — да те закопа ка те поведе у бело. Пир. (Девојци).

— те с црн повбј повила, па све да си проклет. Пир.

ДА БОГДАДЕ, НА — дупе да се влачиш. Чин.

— младожењуту цвет ка туриш, рибу да му даваш, с болну душу да

једе. Пир.

ДА БОГДАДЕ — не завртело му се ни куче ни маче пред врата, ка је

пуштил стокуту да му иде редома преко домаћинско имање. Кс.

— нигде свpтиште да немаш. Вој.

ДА Боћ ДАДЕ, НОЂЕ СИ — отceкал на дрвник (При); претрошил (Соп).

ДА БОГДАДЕ — окаменило се. Јал.

— руће ти изгореле, па све пликови по њи да буду. Бла.

— самовиле га однеле. Држ.

ДА БО“ ДАДЕ, СВЕ — да ти је доста у празну кућу. Ш.

— по маџије ишf л, и по вражалци. Пир.
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ДА БОГДАДЕ — свече да си купиш за това што си у скут држиш и милујеш.

Пир.

— сто мужа променила, по чужди домове ишла, свpтиште немала. Кс.

— тој у грббишта да си понесе. ТмfЦрн.

— ћбраво да бдиш, по стене да пипаш. Пир.

— у грббишта на черћете на-госjе да идеш. Сук.

— у твој век да не видиш мужа, и да не легнеш при мужа. Дој.

(Девојци).

— увапирило се (Вој), увампирило се (БрлiГос).

— улогава да бдиш. Вој.

— Цигање му по кућу одили и ковали. Кр.

ДА БОГ ДАДЕ, ЦИГАЊЕ ТИ — косили ливадуту (Раг), се у кућу населили

(Тм).

ДА БОГДАДЕ — црвје те појели, памет ти однели. Јал.

— црева да ти се превржу и преокрену. Сук.

— чедо да си не видиш. ТД.

— черка ти је, таја најмладата што ђу највише милујеш и валиш се

сас њу, с дупе да ви рани, сас бесбвицу. Пк.

Да ви не овајди мишће синат. Вој.

Да видиш божју бcвету. Брц.

Да виснеш на комин. Пк|Pc.

ДА ВОЈ — не тури черката венец на-главу, да не направе това весеље.

Јал.
-

— се кућата с црни барјаци ућити, па да мане друђи да клне и

проклетисује. Пет.

ДА ГА — бог још више заврже у мозакат, па још по да не разбира. Ре.

— болка не мине, и да га зло не мине. Гос.

— задуши, па да не мрдне. Вој.

— закатанчи, па да се не (мож) исере. Пир.

— замлати до Ич, па да не знаје куде иде, па да види добрб ли је.

Пир.
-

— занеми, па да не можда орати, него само с прсти да мрда. Вој.

— је греота, ако га неје срамота. ТД.

— катрањоше. Вој. (Детету, које је обавило нужду на пролазном месту).

— напраји бог на дрвене нбђе. Соп.

ДА ГА ОГАЊ — запали (Об), изгори (Вој).

ДА ГА — одели бог оди очити. Изв.

— убије бог што се бБштува искатрањocáло, па црн катран да га вати,

па катран да сере. При. (Малом детету).

— црна земљица изеде. Изв.

ДА ДАДЕ БОГ — видело да не видиш. Чин.

— да краднеш, па с крадено да се раниш. Држ.

Да даде Господ, ништа оди газдинлĐкат да ти се не заврти. Јал.
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Да жалиш за најмило. Вој.

Да залежиш, па да се разгубјáшеш, па црви да те поједу. Држ.

Да замркне, па да не осевне. Држ.

ДА ЗАНЕМЕЈЕШ — да бог даде, за навек. Дој.

— па да бог даде, с прсти да пооратиш. Држ.

Да зараџаш, па да ти с конопци и с руће детето ваде, напреко да појде.

Држ.

Да и бог убије који побише овамо колец, па ни населише, тува, на лоше

Iместо. Пк.

Да иде у бездир. Изв.

ДА ИДЕШ — како пустињак. Кр.

— па да се никад не врнеш. Вој.

— ћбрава по-земи. Сре.

Да изгубиш око. Држ.

Да имаш срећу два-пути да се жениш, ДД.

Да исћоравејеш. Соп.

Да је жив и здрав док сламка прегори, Брц.

ДА ЈЕ ПРОКЛЕТ — кој-га роди, што-ме тека изеде. Пк.

— па да је триклет, кој те здāде свет да блазниш. Сук.

Да је проклета која те роди, што-ме зацрни. Рос.

Да је проклето, и да је триклето. Дој.

Да легне, па да се не дигне. Вој.

ДА ЛЕГНЕШ, ПА ДА СЕ — жив раштумиш (Тм), не дигнеш, каков си (Пет).

Да линдроше, да бог даде. Изв.

Да луташ, па нигде свpтиште да не најдеш, како што га ја не набдим. Сук.

(Стари и немоћни отац, сину који га не прихвата).

Да л6же, па да враже, и од това да се рани. Изв.

ДА МЕ НИГДЕ — нема (Гра); нема, каква сам (Чин) (Самој себи).

ДА МУ — га изнесу на појутрину, да бог даде. Брц.

— дрејете не оветеју. Пет.

— је арам и катран. Км. (Отимачу, лопову).

— неје просто ни на тија, ни на онија свет. ВСв.

— опустеје. ВојCук.

ДА МУ ОПУСТЕЈУ — бревенецити (ВС); жлтицете (Пс).

— и кућа, и имање, па Цигање да кову по кућуту. Пк.

Да му оштуреје. Брц.

ДА МУ СЕ ИМЕ — затре, не чује. Вој.

ДА МУ СЕ НЕ — знаје ни стрв ни пометар. вcјчин.

— не роди ни чељад, ни берећет. Пир.

24



Фразеологија страха и наде у пиротском говору 199

ДА МУ — се очепи нога и рука, да не види видело пред-очи, да оћоравеје

и да осакатеје. Што ми бчепи дрвцето, мука да га изеде. Држ.

— умре што-му је најмило (Бе), Цигање по кућу покову (Пир).

ДА НЕ ВИДИ АИР — да бог даде (Држ); од-бога (ТД).

Да не види бело видело. Вој. -

ДА НЕ ВИДИ ВИДЕЛО ОД — своје (Чин), својето имање и од својата деца

(СГл).

Да не види никаквваир оди това. При.

ДА НЕ — видиш своје, да не родиш, да не успрајиш уз колено. Тм.

— даде бог да успраји уз колено, нело да дојде да ми се помоли да

вој дадем моје дете да помилује. Јал.

— доживи старос, и у кућу све незгодије да има. Пир (Отац сину,

који је са својом породицом, без договора, напустио родитељски дом).

— дојдеш, него мртва да дојдеш. ПријKм.

— излезне на своју њиву, него друђи да бде по њу. Јал.

— осванеш. Сук.

— разбираш који си. ДД

— умре, него да се окове на туја земљу. Гра.

дА НЕ УСПРАВИШ — уз колено, да не ванеш за-pуку (Пк[Pc), унуче уз

колено (Бш). -

Да не успрајш дете уз колено. Јал.

Да чардошеш. Пк. -

ДА НЕМА — (више) њивете кој да ти побре (Гра), кој по кућу да му бди

(Ор).

ДА НЕМАШ — деца бд-срце. Тм. -

— мирку у кућуту (Об), своје, чужди љуђе да тс чувају и служе. Држ.

— срећу млого да живиш. Дрш.

Да немају срећу. Цер.

ДА ЊИМ — бог даде муку, мене (да мож) да оставе на мира. Вој

— се дом затре, да немају срећу. Пир (Мајка куне одбеглу ћерку и

њеног изабраника).

дА њој — друђи дрешљацити поносе, да бог даде. При.

— се дом затре. Цер.

Да оглувејеш и омутавејеш, Пир.

ДА ОДИ, ОДИ, ПА ДА СЕ — нигде не свpти (Вој); никад не врне (Сук).

Да бдиш, да бог да, на штаће. Изв. - -

Да онемејеш, па с прсти да оратиш. Пет.

ДА — опалеје (Вој), опалеје и опустеје (Рас).

— опустеје (Вој), опустеје од тебе (све што је). Пир.

Да остане алтаво, па ко сенћа да се влачи по-земи. Рос.
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Да останеш на овија свет, па да се скамениш, па да се свиње сас дупе

чешају оди тебе, а да ти бог душу не прибира. Гњ.

Да отиде, па да се никад не врне. Држ.

ДА ОТИДЕШ — у-земи ко пустињак. НШ.

— у Турску, и Турску да заминеш (Пир), тутулин (Бc).

ДА ОЋОРАВЕЛЕШ — а да оћоравеје и газдата који те пуштил у пакос. Пк.

— и без-очи да бдиш (Брц), и да пипаш стене по кућу и манастири

(Дој).

— по свет ћбрав да бдиш (Тм).

— оћопавéјеш, и руће да ти ис{ну. Гос.

— па да нема кој леб да ти даде. При.

— па с тојагу да пипаш куде идеш. Вој.

ДА бЧ ДА — се не врнеш, да бог даде (Бер), цркнеш, па да пукнеш (Трњ).

Да бч и тебе некој да утепа, како што-ми ти утепа кучето. Сук.

ДА бЧЕ — бог да га прибере. Км. (Клетва у облику молитве).

— да-те нешто клепне, па да не бдиш више по-земи. Брц.

— 6блак да те сретне, па до кожу да те намбкри, па да се разбереш

једнуш зашто се дреја носи ка се појде у-поље. Сук. (Отац сину

дечаку).

Да бчеш да умреш, свекрво, па само два двна макар по тебе живила, да

видим и ја видело. При.

ДА ПОБЕСНЕЈЕШ — ко бесно куче (Дој), па бесна пцета да те јуре (Тм).

Да поживиш док кућуту испћниш, и ка ђу испћништег да умреш. Км.

ДА ПČЈДЕШ — мижава (Вој), мижава и ћбрава (ВРж).

Да попера ко кокошката, кој ми ђу је узел. Јал.

Да потавнејеш ко земља. Пир.

Да поцрнејеш ко земља. Кп.

ДА ПОЦРНЕЈЕШ, ПА ДА — потњвнéјеш. Дој.

— потљвнéјеш, па да те нигде нема. Рс.

Да прндоше. Држ.

Да проклето буде, све се слушам на варкање. Дој. (Блага неусмерена

-
клетва у љутњи).

Да све му опустеје, па да га нигде не најде. Ни траг ни глас да му се

не чује. НШ. (Мајка сину).

ДА СВИТНЕ, ПА ДА — тресне (Чин), тресне, па да га набије у дно у-земи

(Сук).

ДА СЕ — врнеш ка се водата врне нагоре. Рос.

— дома врнеш мртав, да бог даде. Пир.

ДА СЕ ЗДУВАШ — како текво (Пир), ко теквоа (Брл).

ДА СЕ ЗДУВАШ КО ТИКВА — тикваздувана да станеш (Тм); тикво здувана

(Сук).
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ДА СЕ — и ви осрећите ко ја, па да нема с кво да се силите. Об.

— издујеш (Пк); издујеш ко говедо (Кр).

— молиш за лебац, па да нема кој, да ти даде. Пк.

— надујеш како жаба (Цер); напнеш, па да се распрштиш (Грш).

— напрајиш ко камик, па камик да станеш, да бог даде. Пк. (При

том она која куне трља два камена да се клетва „приване“).

— не види. Вој. (Блага неусмерена клетва у љутњи).

ДА СЕ НЕ ВИДИ — женско. Дој (Блага клетва-жалба на судбину

потчињене жене).

— текво време. Вој. (Клетва-жалба на метеоролошко време).

ДА СЕ НЕ — осрећиш оди това. ВРж. -

— разбереш каквв си. Соп. (Блага клетва, несташном детету).

ДА СЕ НЕ РАСИПЕ (УЗЕМИ) КУДЕ — је легал. ДД.

— легне, доста ме је појел. ОplПри.

Да се не расипе, што ме је преварил. Кс.

ДА СЕ НЕ РАСИПЕШ КУДЕ — легнеш (Ор); си легал (Тм).

ДА СЕ НЕ РАСИПЕШ — у-зем (Цер), у-земи, што си тека напрајила (ЦД).

Да се не раскапеш. Пир.

ДА СЕ НЕ РАСПАДНЕШ — док ти поп не прочита да види откуде си

грешан. Пир. -

— каква си (Сре); у ижуту (Пир).

ДА СЕ НЕ — расћисне и не распадне куде је легал. Брц.

— раштумиш, да бог даде. Гос.

— свpтиш, како шушљак на ливаду. Соп.

ДА СЕ — негде сас колата изврнеш. Бла.

— ни воденица нигде не види. СГл. (Блага клетва у љутњи).

— обесиш (Пк), разгубјашеш врзе-земи. Држ.

ДА СЕ РАСЕДНЕМ, АКО — ви више седнем у колата. Пет.

— седнем у твојата кола. Држ. -

ДА СЕ — распрснеш како меј (Пк), скапе, па све да се раскапе (Брц).

— скапошеш у црну земљу, да бог даде. Соп.

— сригошеш, да бог даде. Ор. -

— cyринеш одозгоре, па да се све распрштиш. Пир.

— утенчиш. Вој.

ДА СЕДНЕШ, ПА ДА СЕ — не дигнеш од бблку (Пк); расeднеш (Сук).

дА си жив И ЗДРАВ — али да неси длговечан. Кр. (Клетва у облику

благослова).

— док се леча не свари. Јал. -

ДА СИ ЗАКОПА — најмилото тува (Брц), тува најмило (Црн).

ДА СИ — закопаш најмило чедо (ВЛк); излепиш кућу с црни барјаци (Пк).

— и она закопа првото чедо, па да мане да се радује на моју несрећу.

При.
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— испразниш бревенецити. ЦД.

— ишчепи и главу, и руће, кој ми бчепи дрвцето, да бог даде. Јал.

ДА СИНЕ — доћинеш дронцити. Вој.

— најде ни траг, ни трагове, да лута ко зашашáвено. Ниш.

— chине жив и здрав дрејуту (Јал): chинеш опенцити (Тм).

ДАСИ НЕ СЦЕПИШ — дрејете (Тм), опенцити (Сук).

ДАСИ — пребије језик што је това рекла (Км), пребијеш језик, што си тека

жванћала за мојето девојче (Вој).

— проклет, па да си триклет (Изв); своје не познаваш (ДД).

— слабо, и све болка да те држи. Гра.

— цркал, до са би те прежалила. Тм. (Мајка свом детету).

ДА СИНЕ, ПА ДА ТЕ — обасја (Ор), опрли (Дој КрjСук).

Да станеш ко суво дрво. Јал.

Да сте ви свата помрела, само башта ви да је жив. ДД. (Мајка својој деци)

ДА ТЕ БОГ — заборави. Кр.

— казни, па да се свираш по ћошетијата, и да се слутиш по путовети,

и да те никој не гледа. Рс.

— млати, млати, па да те смлати, па видело да не видиш. Км.

— млатне, па да заштукнеш. Пет.

— накаже. Вој.

ДА ТЕ БОЛКА — увати (Гра); увати, па да не разбираш ни који-си (Бе).

ДАТЕ ВАТИ — бес (Вој), бес, па по поље да бдиш и нигде свpтиште да не

видиш (При); бесоча (Вој).

— врекавица. Рc. (Кози која досађује мекетањем).

— посирка (ВЈ), понадвбрица, па све да смрдиш куде идеш (Чин).

— шашавило, да бог даде. Пет.

ДА-ТЕ — видело не види (Пк), згрчи, па да-не мрднеш (Вој).

— Господ убије, ало божја, џукело божја. Пир.

ДА ТЕ ЗАДУШИ — па да не можда оратиш. НШ.

— синко, па да не уздвнеш. Гра.

Да те занеми, па с прсти да оратиш. БЧ.

ДА ТЕ ЗГРЧИ, ПА НА ШТУЛЕ ДА — побдиш (Пк), те направи (Пир).

ДАТЕ — изеде огањ (Гос), искара бог из дронцити, што ме искарујеш (ДД).

— кап убије, па да не стигнеш с никога да се опростиш. Да те кап

удари, па да никој не стигне грејове да ти опрости. Гра.

— катрањоше, тув ли се сере, копиле малечко. МЈ.

— мficне у главуту, па да заштукнеш, па душу да не можда поврнеш.

Вој.

— моје очи никад не виде, да бог даде (Км); накаже (Ста).

ДА ТЕ НЕ ВИДИ МАЈЋА — живог пред-очи. Пир.

— у венци, и да те тлца мужат сваћи ден (Држ.), у зелени венци (При).
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ДА ТЕ НЕ-ЗНАМ ШТО — буде, убије. Вој. (Блага клетва, али и изрека

којом се подстиче и охрабрује).
- -

ДА ТЕ — не најду, и од теб ни кбску да не најду, Рc.

— огањ изеде (ШIBoj), окукају кукавице (Пир), отрује, да бог даде

Ор).

(с fen разнесу ка умреш. Држ.

— разепну ко Исуса Криста, па да ти пљунем у уста и тргај да се

расвестиш. Пк.

— ране распадну (Пир); pгне (Јал).

— скокћне, па да те нема (Вој), слнце не огреје (Ор).

— спрчи, па да се усереш преди народ. Јал. (Шаљива увреда у облику

клетве).

— стигне, па да те тресне (Сук), сугрушти (Вој).

— сввије, па да не мрднеш, да бог даде. Вој.

— татне, да бог даде, главу ми провpте. Изв. (Мајка детету које

непрекидно зове „тата“).

ДА ТЕ ТЛЦНЕ — од-бога (Тм), па да те нигде нема (Пир).

— па нигде да те нема. Брл.

ДА ТЕ — трилетница тресе (ВСв), убије бог (Пир).

— увати јевтика и да те не пушти. Пир.

— укочи, па да не мрднеш (ВРж); уложи, па улогав да седиш (При).

— црни моче издује. Гра. (Говечету).

— чукне лебат у-главу. Вој. (Детету, ако се игра хлебом).

ДАТИ — га на појутрину изнесу. Вој.

— дојде до-главу, па да видиш и ти това добро. Вој.

— дом опустеје, па да ти двор у траву урасте. При.

ДАТИ ДРЕЈЕТЕ НЕ — оветеју (Изв), оветеју, него да опустеју (ДД).

ДАТИ — запустеје капата (Сре); земља кошчине исврљи (Пир).

— имањето остане пусто, и да срасте у трње и грмје (урасте). Држ.

ДАТИ ИСБНЕ — језикат, па да не мож више ни добро ни лоше да

прооратиш. Pc.
-

— руката с коју си ме ударил. Гра.

ДАТИ ЈЕ — детето живо и здраво, па да се поћитиш с њега. Ама да

неје за млого, пред женидбу да умре. Јал. (Клетва, делом у облику

благослова).

— у кућу све пћно и плновато, али да нема кбј да се шета по њу. Држ.

ДАТИ — кожуту одеру и на колisц закаче, да бог даде. Брц.

— кућа запустеје. Пет.

— кућата изгори, па да прајиш свадбу на појату, па да нема гбсје

куде да уведеш. Зав.

ДАТИНЕ — буде за млого (Гра); подигне мишће синат (Вој), соше (ДојВој).

ДАТИ — обелеје глава од бриђе, да бог да, па да те унакази. Брц.

— огњиште опустеје (При), одзвоне звона (Пир), опразнеје капата (Бер).
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— опустеје кућата, с црни барјаци да ђу ућитиш. Држ.

— опустеју бревенецитии. КрjВој.

ДАТИ ОТПАДНЕ — отпадлицата (Boj), pуката (Брл).

ДАТИ — отпадну рућете, што ме удари, та ме изеде. Ор.

— отсену отпадлицете. Това ти нема буде јевтино, че платиш. Пет.

(Клетва и претња). -

— бчи побелеју, да ти сирење поцрнеје. Тм. (Клетва, али и шала).

— под капу нема ништа. Јел.

— полипчу свата пилишта, пипка да дојде па све да ђи улови. Држ.

— постоји на језик това што си мен рекла. Брл. (Вулгаризам у облику

клетве).

— цњвту душмање, ти радос да њим прајиш. Држ.

ДАТИ СЕ ДИГНЕ У ГУШУТУ — гмуце големб колко кокошкуту што си ми

ђу украла (Сре); нешто ко кокошкуту (Рос).

ДАТИ СЕ ЗАТРЕ — жената, па кућу с деца да не испћниш. Ниш.

— стрв и помен. Гњ. -

ДАТИ СЕ — згрче нође и руће (Сре); изгуби стрв и пометар (цд).

ДАТИ СЕ ИМЕ — затре (При); не чује, трн по тебе, и пометар, да не

остане (Pc).

дА ти св. Изврну УстAТА — набпако. Вој.

— наопако, па да ти се на тилат укаче. Држ.

ДАТИ СЕ — ишчепе устата, па да ти на тилат постоју. При. (Оговарачу).

— кости не раскапу. Пир.

— насеpeм у коленце, сине, како се роди на мајћу и башту. Ниш.

(Нечијем детету, које прави штету или изазива).

— ни једно дете не заврти, да бог даде. Држ.

— одвоји мозакат од главуту, што ми деца двојиш. Дој.

— бчи осуше. ТД. -

— ти се пустињата на-живо распада, па да си мужје главу ћину од

- Тебе. PC, --

дАТИ СЕ РУЋЕ — осуше (Соп); укоче (Јал).

— семка затре. Држ. Вој.

— стевни, па да ти се никад не срвне, да бог даде. Соп.

— ткају путишта и врвишта. Дој.

ДАТИ СЕ УСТАТА — изврну наопако што наопако оратиш, па да-ти излезну

на тилат (Вој); на тилат заврну, алапачо, да-бог даде (РС).

ДАТИ — се чужди људи по двор извискују. (изврискују). Пир.

— стане мозакат, па ништа да не знајеш и не разбираш. Држ.

дА ти стигнF — параунуче (Држ. Вој), преунуче (Вој).

ДАТИ УМРЕ — мајћа. Вој пир. (Детету. Најчешће деца тако куну децу).

— најмилити син (Пк), најмило (ВЛк), што ти је најмило (ТДСук).

ДАТИ УМРЕТОВА У ШТО — гледаш (Соп); ти бчи гледу (Пк).
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Да ти устата на тилат искоче, што си наопако оратила. Пир. (оговарачи)

ДА УМРЕ, ПА ДА СЕ — скамени, и да се говеда чешу од њега. Јал.

— сригоше у црну земљу. ВојHш.

Да умреш, малко и ја да поживим без тебе. Млк.

Да цркне. Ш/Пир. - -

ДА ненте. ДА ПУКНЕТЕ, ДУШУ Ми — извадисте деца (Пн), изедосте

(Кр). --

Да цркнеш, па да се надујеш. Ста.

ДА ШТУКНЕШ, ПА ДА — се земља отклопи, да те нема (ВЛк); ти не најду

ни стрв ни пометар (Пир), у-земи, па да ти се ни кбска не најде (Раг).

ДАЛ БОГ — па умрели (Сук), те умрели(Кр). (Злурадост у облику клетве

и благослова). - - .

Два метра у-земи да идеш. Кр. (Жена мужу)

ДВЕ — деца имаш, ни једно да не затечеш. Сук.

— дечица има, да ђи у једњн сљндек тури, и две свечице да запали.

Држ. (Сину) - “ -

Дé, приди, не пришћл, да бог даде. Вој.

Деверичич побесне, бче да ме искара. На грббишта да га искарају, да бог

даде. Пир.

ДЕВЕТ ГОДИНЕ — болес да болујеш. Гра.

— да болујеш и лек нигде да не најдеш. Пк. -

— да лежиш, крз очи трава да ти проница. Јал. (Куне се и са „Три

године да . . . “, али ређе).

дЕВЕТ МЕТРА УЗЕМИ ДА ТЕ — закопају. Гњ.

— закопају, черко, па да те више не видим. Гра.

Деса и Блажа да оћоравеју што су ми това напрајили. Зав! Пир.

Дете ми је болно, зашто да лежем. Ако ми неје болно, да га сараним, а

ако је болно, она својата да закопа. Зав. (Заклетва и клетва).

Дете, снао, да не завртиш. Пир.

Деца да не видиш. Сук.

Децата да ти не виде видело, и да не прокбпшеш на тија дом. Вој.

Дигло вој се, тамо њој, краставице на-главу, да ми ђи више не крадне. -

Брц.

Дигни се, не дигал се. Да ти кућата опустеје, да кости тува оставиш, и

да ти крз косће трава пробди. ДД

ДИse ce, не дигал се, да бог даде. Сук. (Блага клетва).

Добра, добро у кућу да не види. Дој.

Добро, Добро, зло те не заминуло. Вој.

Добрил је това напрајил. Добрил, добро не видел. Пир.

Добрин ли је, Добра ли је, добро га заборавило. Вој! Пет.
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Добрине, Добрине, добро да те, Добрине, замине, добрб да те не стигне.

Добрине, Добрине, зашто тека, Добрине?

Дом да се не свртиш, него све на друђи да работиш и друђи да те ране.

Држ. -

Домазлisк да ти се затре. Гос. -

Допрва че се жени, убило га у-главу. Вој. (Осамдесетогодишњаку).

Доста гњете, болка те изела. Км/При (Блага клетва).

Дрејете, да бог да, да ти опустеју, па да нема кој да и носи, него на трње

да повису. Соп.

ДРЕЈЕТЕТИ — запустеле (Poc), на плот повиселе, да нема кој да-ђи носи

(Држ).

ДРОБ ДА СИ — изручкаш. Вој. (Детету, тепање у облику клетве).

— преврнул. Тм. (Страшна клетва).

ДРОБ ДАТИ — баба изручка. Вој. (Тепање детету у облику клетве).

— се преврнул. Вој. (Страшна клетва).

Дронцити ти се по сливе распадали. Држ.

Друђи љуђе да ти бде по кућу, а ти улогава да лежиш и да гледаш. Пс.

ДУПЕ — ви мајно. Вој. (Неприхватање онога што неко тражи, у облику

клетве). -

— да си изедеш. Кр! Пир. (Тепање детету, у облику клетве).

— си изел. Пир. (Детету, блага клетва-тепање).

Дупенце да му изедеш. Км. (Старијем, који задиркује дете, клетва-шала).

ДУША — да ти је проклета (Дој).

— крз иглене уши да ти пробди, ка заумираш. Брц.

— на дупе да ти излази. Јал.

— те одевала, да нема мирку, свpтиште. Кр.

— ти на-нос излазила, на дупе излазила. Тм.

— че да ти на дупе излази ка појдеш на онија свет. Пир.

Душане, Душане! О, проклети Душане, Душа ти на дупе испадла. Јал.

Душата ти на ребрата искочила. Пк.

ДУШКО, ДУШАТИ — испадла на ребрата (Пк); на дупе испадла (Кр).

— на ребро излезла. Км.

ДУШКО — ли је, каквв ли је, ега га задушило, па да не мрдне, па с прсти

да орати. Сук.

— тебе Душко, тебе да затвори, Душко, па да те задуши, па да

занемејеш, па само с прсти да оратиш, па да не мож другако да

оратиш. Држ.

Душманине! Душманине! Море, оно чети дојде. Трњ. (Свађа).

ДУШМАЊЕ У — грање. Јал. (Клетва, здравица, али и шала).

— грање, па видело да не виде. Км. (Брату, који је за свадбарима

његове ћерке бацао пепео, мађије).
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Душу ми је изел, ега се не распадне у-земи. Рс.

Ђавол да га изеде. Сре.

ЂАВОЛТЕ — изел (Бер), однел (Брл); предотел (ВРж).

— предузел, па да не вредиш ни две паре. Рс.

Е, Веро, не продумала. Соп. (прекор у облику клетве).

E, гутур те уватило. ДД. -

Е, да пукнеш, каква си. ТД. (Блага клетва).

Е, Мико, Мико, куде чети је душата кад умреш? Проклето да ти је! НМл.

Е, Милисаве, Милисаве, ја ти, Милисаве, не могу ништа, ама бог ега

може. КмfПри. |-

Е, ћеле, вренђе, шуђе, да вану теје жене, па да нема кој да га понесе. Зав.

(Стрини и њеним ћеркама девојкама, сиротица девојка коју су отерале

из родитељске куће без девојачке опреме коју је себи припремила).

Егá без мозак поодило. Чин.

ВГА Бог — даде. Вој. (Клетва или благослов, зависно од тона и прилике).

— даде да ти-се устата на тилат укаче. Рас. (Оговарачу).

EГА ВИ — поланse (Гњ|Соп); разнели (Рас). (Воловима).

ЕГА ГА ЖИВИНИЦА — изела (Сук); испила (Вој).

ЕГА ГА — задушило (Чин), изеде црни катран (Кр), катрањocáло (При).

— сугрушти, па да не мрдне. Вој. -

Егá даде бог видело да не видиш. Вој.

ЕГА ДАДЕ БОГ ДА — зликаш за лебац, па да ти га никој не даде. Вој.

— зрикаш за лебац. Пир.

— никада не туриш венец на-главу. Дој.

— просиш, па да се раниш. Држ.

— се не врнеш, што ме толко изеде. Јал.

Егá даде Господ. BojСук|Пет. (Блага неусмерена клетва у љутњи).

ЕГА ДАДЕ ГОСПОД — да бдиш ко пребијен (При); ко пребијен по грббишта

- да бдиш (Пир), улогав да се влачиш (ВСв).

Егá ђавол пребије ногу, само да буде. Гњ. (Клетва, и благослов, и

бајалица).

Егá ђи ване посирка. Вој. (Деци, која су нешто кришом појела).

ЕГА — и они тека прокопшу како и ни. Јал/Вој.

— и твојат муж умре, па и за теб да измишљају једнога-другога. Држ.

— и ти не видиш аир оди това, и оди твојата деца. Чин.

— иде на твоју главу што си мен рекел. Пир. (Расклетва).

ЕГА ЈЕЗИК — прегризал (При); прегризал, што ми това рече (Вој).

(Расклетва). -

Егá мижава пошла. Вој.
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ЕГА МУ — бог недал дни (Гра); вране кости разнеле (Рас).

— главу изел. Вој.

ЕГА МУ ГЛАВУТУ ИЗЕЛ — наблаго (При); рђо бесна, што га гаџаш (Сук);

што-га удари (Вој). (Ономе, ко без разлога изазива пса или га туче).

ЕГА МУ — друство венец за свадбу не исплело. БЧ.

— не запојало и не закрекало. Км.

— опашкуту изел, што-га гаџаш. Вој. (Изазивачу пса).

— отпадле (Вој), отпадле рућете (Км).

— отсбле рућете, које това направи. Сук.

Егá напне гајде. Сре.

ЕГА НЕ — види аироди това што ми је отел, ега га отрује. Сре.

— дунуло, загрмело, заросило, капнуло, свитнуло. Вој. (Временским

приликама, када не одговарају).

— заиграл жив. Пир. -

— маукнуло, да бог даде. Вој. (Мачки).

— пркне. Вој. (Закржљалом усеву).

— прокопсал. Вој.

Егá неси за млого. Вој. (Клетва у облику молитве).

Егá њим се чума у дом усели, па да ђи затре у корен. Гра.

Егá њој на свадбуту исплели венец за у грббишта. Пет.

ЕГА — опалел, ега опустел (Пир), опалело (Вој), опустело (Вој).

— оћоравејеш, па ћбрав по свет да бдиш (Сук), полудејеш, да бог даде

(При); оштурело (Вој).

— с прсти пооратил, да бог даде. Вој.

ЕГА СЕ — влачил по-земи, па те друђи закусували (Бла); здригоше (Сук).

— издуле овчице, па да ви мртве возим у Раковицу. Брц.

— издуло (ПетiВој); мајћи не посрало, што да се тува посереш, ало

алтава? (Сук).

— надуло, да бог даде. Сук. (Најчешће стоци).

ЕГА СЕ НЕ — види, не знаје и не чује. Км. (Неусмерена клетва у љутњи).

— дигал. Вој! Држ.

— знаје, чује. Вој. (Неусмерена клетва у љутњи).

— распадал у-земи. Чин.

ЕГА СЕ — никад не наситил. Држ. (Похлепном).

— оковала на овија свет (Boj); окове на овија свет (Сук).

— отрул, да бог даде. ПРжIТрњfКр.

— раседал. КмfВој. (Оном ко седне усред великог посла).

— расeднем. Вој. (Самој себи, у току кратког предаха, усред посла).

— раскапал (Гра); раскапала, да те нигде нема (Гњ|Дој).

— распадле, да бог даде, мртве да ви видим! Овов је страшно. Брц.

(Овцама које измичу немоћном пастиру и иду у штету).

— тува не проврело. Вој.

ЕГА СЕ У ЗЕми НЕ — раскапала (Км), распаднеш (ЧинfКм).
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ЕГА СЕ — уконџил, па да не умре никако. Држ. Вој.

— усрал, да бог даде. При.

Егá си закопаш најмилото, па да се на чужда (деца) радујеш. Рас.

ЕГА СИ ИЗЕДЕШ — говното, паткуту. Пир. (Детету, увреда у облику

клетве).

Егá, синко, ћбрав побдиш, па да те (теквога) без бчи за-pуку воде. Пк.

ЕГА ТЕ БОГ — наказало (Бер); убило (Вој).

ЕГА ТЕ ВАНЕ — посирка (СГл), џвркавица (ВС).

ЕГА ТЕ — вћци разнели (При); друђи закусували (Чин).

— живиница изела (Вој), живиничка изела (Пир).

— згрчи, да не мрднеш. Сре. -

ЕГА ТЕ ЗГРЧИ, ПА ДА-НЕ — мрднеш (Км); мрднеш мајћи (Сук).

Егá те згрчило па да-не мож ни својете сливе да обереш, а не и туђе. Вој.

ЕГА ТЕ — изеде црни катран (Држ); огањ изеде (Км/При); отруло

(Сук/Пир).

ЕГАТЕ ПОСИРКА — ватила (Сук); увати (Пир). (Оном, ко је нешто кришом

појео). -

ЕГА ТЕ — приштоcáло, пројурило. ДржIПир. (Оном, ко је нешто кришом

појео). - -

— пцета разнела (Кр); рашчепило, па рашчепена да бдиш. BСв.

— ргне у-срце (Изв), слнце не видело, да бог даде (Вој).

— сугрушти (Вој), сугруштило (Чин).

— тресе трилетница. ВЈ.

— у сљндек изнели из туја ижу. Држ.

— у туја моју дреју за у грбб пременили, да сиђу понесеш. Вој.

ЕГАТИ — га на грбб изнели. Км.

— гаврање бчи испили. Грш.

ЕГАТИ ДОЈДЕ ДĆ-ГЛАВУ — и теб теква добриња (Пс), па да видиш (Кр).

ЕГАТИ — загорчи весељето. Соп. -

— исануле рућете, па да не можлеб у уста да туриш, да видиш како

божја сила мучи. Брц.

— кућа запустеје, а двор у траву урасте. Кс.

— мајћа-ти над-главу повикала (Км); на кућу резу туре (Кр).

— на-нос излезне. Бла.

— овца не блајне у појату. (у двор). ПРж.

ЕГАТИ ОТПАДЛЕ — нођете, што толко трескаш сас њи, рућете. Сук.

ЕГА ТИ отсt.JIE — ручицете (Вој), ручицете, што прекрши убаво дрвце,

баксузе (Чин).

ЕГА ти отсLну — отпадлицете, рућете, ручицете. Вој.

ЕГАТИ — бчи испадле. Км.

— појали поскоро над-главу што си ми това извела. Пир.
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— поп читал над-главу (Гра); при-главу постојала (Трњ).

— пцетата на грбо завивала, што ђи дираш ка те не лају. Сук.

ЕГАТИ СЕ КОЖАТА НАОПАКО — изврнула (Км), изврнула, што наопако

оратиш (Вој).

ЕГАТИ СЕ — рућете угрчиле (Изв); смркло пред-очи (При).

— уста ишчепчило (Гра); устата наопако изврнула (Кр).

— чир приване. Гра/Брц.

ЕГАТИ — туре црну крпу на-очи (Јал), црвје бчи појели (Pac).

Егá цркне. Пир.

ЕЈ, ДА — ви не-знам што буде. Вој. (Избледела клетва прешла у изреку).

— се расeднеш, бре (ВЛк), те не-знам што буде. Вој.

Еј, море, море, какво је деда ти правил сас мене, нема да се смири (ни)

на онија свет. Рс.

Еј, проклета да си, нече добро да видиш. Кс.

Еј, проклето да је и заврзано, што не може дете башту да си бира. ВЛк.

(Шала у облику клетве).

Еј, синко, синко, бчи ти побелеле. Пк. (Сину).

ЖЕНСКО ДА СЕ НЕ — види, види, женско је проклето. Км. (Избледеле

клетве, сада изреке).

Жив да га не изеде. Брц.

Жива је това направил, живиница га испила. Вој.

Живи да се вукнете у-земи, па да ви нема. Нам је од вас живот црн и

пĐклен. ВЛк.

ЖИВИНИША ТЕ — изела, испила. ВојШир.

Живинице да те изеду. Пир.

ЖИВКО — жив по пут да не бдиш (Сук); живина те изела (Кр).

— по свет жив да не бдиш. Чин/Кр.

ЖИВО, ЖИВАК — (су) ти у мешину врљили, ти у мешину улезал. Соп.

ЖИВО, ЖИВО — живáк ти се у мешину извел. Пир.

— живиница те изела, живиница те испила. Ти си, Живо, тбва сас

твöјете бвце направил. Вој. -

Жлтеница да га увати. Пс.

Жмикава по свет да иде, ћбрава у-земи да отиде. Брц.

Жмукав по свет да бдиш. Вој.

SИВ — да сереш (Гра); просрал (Пир).

- за-душу да му се најде, па да не стигне пак брајћа да си превари. Држ.

(Деверу, који је у наслеђе добио већи део).

ЗА НАЈМИЛО ДА — викаш, слзу да не испуштиш, лек да му не најдеш.

Пет. -

— си повикал. Пк.
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Зајечати глава на врата, а цербвати главња у дупе. Зав. (Клетва-бајалица

и расклетва).

Залутало, па дом си не нашлб. Пк.

ЗАНЕМИЛО — те (Ор), те, да бог даде, што руцаш (Трњ). (Расплаканом

детету). -

Зарко, Зарко! Еј, Зарко, Зарко! Збpле ти, Зарко, душа испадла. Да

штукнеш, Зарко, па да цркнеш, и збру да не дочекаш, да бог даде.

пк.

ЗАТОВА ШТО НАČПАКО ОРАТИШ — кожата да ти се изврне наопако. ВЛк.

— устата да ти се ишчанче, и кôжата да ти се наопако изврне. Чин.

Затрел те марен. Кр. -

Затрло ти се име, па нигде да ти се не најде. Дој.

ЗАШТĆ — (ја) да старејем, нека ти говеда остареју. Бер (Шала у облику

клетве, и истовремено благослов).

— ми дете бијете? Руће ви отпадле, бчи ви испадле, и да не видите

бело Видело. Пк. -

Заштурело, да бог даде. Вој.

Згрчило те, да бог даде. Вој.

ЗДРАВ УЛЕЗАЛ — мртав излезал (Пк); ћбрав излезал (Poc).

ЗДРАВЈЕ ДА — немаш. Држ. -

— немаш, црвици да те једу, пијавице да те пију, да се распадаш и

да се никад не распаднеш. Пир.

ЗДРАВО-ЖИВО. — Море, здрал ти бог бчи! (Пир);

— Здрала ти мачка бчи (Гњ). (Клетва, као одговор на поздрав при

виђењу).

Здувана тикво. Пир. (Клетва се преобразила у увреду).

Здуванице. Пир. (Клетва и увреда).

Здуванице, здувало се, па се усмрдело. Пир.

Здувбтино. Вој. (Клетва и увреда).

Земља те изела. ПријВој/ВРж.

ЗЕМЉА ТЕ ИЗЕЛА, ПА — да не видиш бело видело (ВЛк); ти се траг затрло

(Пк).

ЗЕМЉА ТЕ — изело (ТД), исврљила из гроб (Пк), не прибрало (ПК).

Земљата те исврљила из грбб. Пк|Бc.

ЗЛО — си ми учинила, клела си ми деца, ама и ти да неси за млбго. При.

— те изело. Пок.

ЗМИЈА ТЕ — за-срце изела, да бог даде (Јел), изела (СукiВој).

— изела за-срце (Брл), изело за-срце (Пк).

зМИЈЕ бчи ДАТИ — изваде (БЧ); испију (Пир).

ЗМИЈЕ — те за-срце изеле, ти срце изеле. Пк.
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И НА — овија свет, и на онија свет, видело да не видиш. Пир.

— онија свет да се не расипеш. ДД

И она чеме рани, ране ме распадле. Пир. Има тека понекоје па си само

себе клне, има разан народ.

И ТЕБ ЧЕ СТИГНЕ — проклетија. Вој.

— проклетија, ако клнеш. Ако те стигне. Држ.

И ти да се тека осрећиш, и теб да стигне мојта срећа. ВЛк.

ИДИ, БРЕ — у Караманци. СГл. (Иди дођавола, гранична варијанта).

— у ћбраву страну. Вој. (Гранична варијанта).

— куде те бчи воде и нође носе, па се не врнуло мајћи. Пет.

Из-очи ти свитће излатиле. Пир.

Издувотино једна, ти! Да те нема! Јал.

ИЗДУЛ — га ђавол, па да не знаје какво орати и какво работи. Брц.

— се, да бог даде, од нашето грбзје што си обрал и изручал. Ор.

Издуло му се, да бог даде! Цркло му да бог даде. Јал/Вој. (Стоци, туђој,

у штети). -

издуло СЕ — најело се, отруло те. Км. (Стоци, када непрекидно тражи

“, те разнела, не мож се наједеш. Вој. (Стоци).

ИЗЕДЕ МЕ, ЛЕБ ДА НЕ — једе (Бc), једне (ПирjВој).

и“ ме душмање, душа њим на дупе излазила, па да не можда излезне.

Изел те црни приш. вPr

Изела га мука. ВРж.

ИЗЕЛА ТЕ — баба, бапка. Вој. (Баба тепа унучету у облику клетве).

— изнутрица (Брц), црна изнутрица (Пс), чума (КмfСук).

ИЗЕЛО ТЕ — изнутрица (РС), чума (СукiВој).

изнутрицА ТЕ — изела (Тм), изела, не најел се (Сук).

ИМА ЛИ БОГ ДА — види што ме муче, па да њим све врне и наплати.

|ЦД.

— га умбри. Пк.

Имање, па имање! Да бог да ти опустеје. Изв.

Имањето пусто да ти остане. Соп.

ИМАШ СИ — черће. Да бог даде да и оне тека убаво живе која при Бану.

Да ђи бију и да ђи тлцају свáћи ден, и да њим недавају ни паре

ни леб. Зав! Тра.

— черку. Оћоравела ти, курво, што си ми мужа предузела. Кс.

ИМЕ ТИ СЕ — затрело (Сук), затрло, име ти се не чуло у свет (Тм).

ИмВ ти св не — споменуло (чин); чуло (Вој), чуло, и племе ти се не

видело (Кр). -
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Исануло му, да бог даде. Об.

ИСКАТРАЊОСАЛ СЕ — бог га (не) убил, убил га Господ. Војпир.

Исклчил ти се мозакат. Брц.

Исклчила ти се душата. БрцjГра.

Искривила ти се устата што криво вревиш. Тм.

Исприштоcáло се. Вој. (Детету, ако је обавило нужду где не треба).

Испрсле ти бчи. Брл Сук.

Ис6ле ти отпадлицете. Тм.

Иш, пипка Вој. (Истеривање туђих кокошака из штете, а и својих).

ИШ, ПИПКА ТЕ — ванула (Пк); ватило (Вој). (Терање кокошака из штете).

Иша, пипко једна, ашен те ватило. Вој. (аш м. Кр). (Кокошки у штети).

Ишчепчила ти се уста, да бог даде. Трњ.

ИШЧЕПИЛО — те, да бог даде, што чепаво оратиш. Трњ.

•... — ти се устата набпако. Тм.

ЈА ИЗ КУЋУ, А БОГ — ви у кућу не улезал. Коњоштипе божји, све зло у

кућу да ти буде. Пир.

— у кућуту да ти не улази. Нође да ми се претрбше на-две, ако ти

више дојдем. Пир. (Клетва, и заклетва).

ЈА — мислим да сам све богу исплатила, са те је стигло, рђо. При.

— не умејем да клнем, али оно нека ти бог врне. Брц.

— њу све МАМО МАМО а оно само ћути и зло прави. Да бог даде,

мáмци ђу разнели. Изв. (Свекрви). -

ЈА САМ БОЛАН, А — какво ми зетовети и синовети мисле, да и стигне.

дд.

— синовети, бабо, какво ми мисле, нека ђи стигне. — У, Митре, како

можеш текá да речеш? — Ама, бабо, па ли ми они добро мисле, и

чекају да оздравејем. Пир. (Двосмислена клетва у виду благослова).

ЈА — сам те дојила, моје си млеко, черко, пила, моје млеко да те отрује.

Брц.

— ти дава једење, а ти ми рану бтвори. Нека ти бог плати. Сре.

— црно носим, а ти ми се шегујеш! Да бог даде и ти с црно да се

заћитиш, па никад црно да не стуриш. Јал.

— че излезнем, а бог никад да ти у кућу не улезне. Пир. (Домаћину).

Јевтика те изела. Пир.

Јега војна свадбуту свндЂк мртвачћи донели. БрцЈБрл.

ЈЕГА ГА БОГ ЗАВРЖЕ У ЈЕЗИКАТ, ПА — да-не мож више да проорати. Пк.

— још повише да не разбира. Пк.

ЈЕГА ГА — бог очистил, кој мене замисли лоше, на грббишта изнел. Пк.

ЈЕГА ДАДЕ — Господ ВРжlГос (Блага и неусмерена клетва).

— Господ, улогава да се влачиш. Пк.
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JEГАЂИ ГРČм — све по кућу потепал (PC), убило (ВРж).

Јега ђу од свадбуту у мртвачћи сњндњк донели. Брц.

ЛЕГА МУ СЕ ЗА ПОЈУТРИНУ — најде (Пк), нашло (Влк).

ЈЕГА НЕ — излезал сас здравјe. Pc.

— капнуло. Рc. (Киши).

ЈЕГА — немало кој да те орове, поп да те само опоје. Пк.

— од деца видело не видела, да бог даде. Јел.

— побеснејеш, побеснел, па по гору вил. Тм.

— прндоше, да бог даде. ВРж.

— све по чужди мужје одила. Од како ти мужат умре, ти се не сврташ,

са су сви твоји. Ама чеке сâмо да остарејеш, па да видиш. Дој.

ЈЕГА СЕ — исприштосало, не исприштосало Пк.

— не сунул за водицу да си узнеш, него друђи да те поје. Пк.

— раседал (Дој), распаднеш и ижуту куде седиш (Пир).

— сине, дом не врнуло. Пк. (Сину). -

ЈЕГА СИ — главу преорал, што ми преора њивуту. Јал.

— не легло при својега мужа. Дој. (Мужевљевој љубавници).

— не пошло (ЦД), сине, дом не дошло (Пк).

ЛЕГАТЕ — бесно куче изело, па нигде лек да не најдеш. Пк.

— бог сНаказал. Пк.

— ване посирка (Дој), вануло бес, да бог даде, што ми душу изеде

Пк).

d* однел у-гору, па да те никој не најде. Рc

— дом деца не затекла. Рс.

— за-срце изело, па само да бдиш по путиштата и да ровеш. Пк.

— загушило, клцнуло одозгоре. Пк.

— коњи у вра згазили. Бе.

— лебацат ударил у-главу, па ни њега да не једеш. Пк.

— макар преди смрт, завуштило, па да ти се врне. Пк.

— мртвог покарали (Пк), мује живога изеле (ЦД), не затечем (Poc).

— пцета разнела, у јендек ти се кости расипале. РclЛој.

— стигла таја добриња што је мене стигла, па да се оћутиш. Пк.

— стигне, па че поверујеш (Брл), чума појела (Брл|Poc).

ЈЕГАТИ — камење на-главу постојали. ВРж.

— кућа опустеје, па да нема кој у њу да (ти) улезне. Пк.

— кућата изгорела. Јел.

— преседне једење и пијење које си при мене изел и испил. ДД.

— све што си при мене појел и попил, преседне, па да више не

преглтнеш. Pc. -

— своји не постојали, него чужда кошчинка да те сарани. Пк.

ЈЕГАТИ СЕ — завртела устата на тилат Пк.

— не родило мушко дете, уз колено да успрајиш. Рс.

— ставнило, а не савнуло ти се. ВЛк.

40



Фразеологија страха и наде у пиротском говору 215

ЈЕГА ТИТОВА БИЛО — за у гроб (Пк), последњо (ЦД).

Јегáто ти кукавице кукале по кућуту. Јегато ти опустела, па кукавице не

престањувале да кукају по њу. Јал.

Јегдо, Јегдо, рђо проклета! Све за унуче влачиш, унуче ти при-главу

постојало. Пир.

Једва ђу уреди да ђу направим на човека, а оно ме само једе од жену до

жену, по путиштата. Проклета да је, језик да њој поцрнеје. Пк.

ЈЕДНО ИМАШ — ама и њега да немаш. ТД.

— да бог даде, и њега изгубил. Једно ти остало, да бог даде, и без

њега остал. Пк.

ЈЕДНОГА ИМАШ — и њега да немаш. Кој ти га је дал, нек ти га узне.

Км.

— у сљндњк да га туриш. Кр.

ЈЕЗИК ДАТИ СЕ — исуши, па с прсти да пооратиш. Вој.

— тргне, па само да мћцаш, ама да не можда оратиш. Гњ.

ЈЕЗИК МУ — исел, (у) уста залок не турил. Тм.

— се изел, па да занеми, па с прсти да враже. Тм.

Језик прегризал Сук. Кад те некој пита куде си пошБл, а ти му тека речи,

да те баксуз не бије. Или па, ка те некоја рђа клне. (Расклетва).

ЈЕЗИК ТИ — исел, па само с прсти да показујеш. Pc.

— се преврзал, кво оратиш (това). Брл.

— утрнел од гадну орату. Трњ.

ЈЕЗИКАТ ДА — вој отпадне, што је за мен јела кво се не једе. Вој.

— (ју) исене, па да се прилепи, па да не (можда) зине. Пк.

— ти отпадне. Пк.

ЈЕЗИКАТ — ти је млбго длг, али још да се продлжи, па дупе да си лижеш.

Кр.

*ани отпадне. Вој.

Језек да је. Вој. (Клетва прешла у изреку: Да се не понови зло, срамота;

није ти, ваљда, до тога стало). -

ЈЕКСИК ДА (ТИ) ЈЕ — арам да ти је (Пир), и таја слушка (Дој/Вој); това

слушање (Вој), што си ме чувала, па ме са једеш тува (Пир).

Јељће, Јељће, живина те, Јељће, изела. Км. (Јелhе). Вој.

Јоване, Јоване, камење да мељеш сас туја твоју воденицу. Зашто ме

не пригледа, и не смле ми макар колко за једну погачку. Вој.

(Воденичару).

Ка глеџ просереш, тегај да признаш, да бог даде. Пир.

Ка свадбу запрајиш, свндњк да си купиш. Пир.

КА РОДИШ, ДА БОГДАДЕ, ДА — си мртво детето у корито окупеш. Бер.

— деца мавје испију. Брц.

КА СЕ — врне камикат што сам га по тебе врљила, тегај и ти да се врнеш.

Држ.
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— Маковиште смири и мане да се свлачи, тргај зрно жито у кућу да

видите. Гра.

— Сарлек расипе, тегáј и бн. Пир.

КАСИ — видиш тил, тегај да видиш дете. Гњ.

— тил видиш, тегај дете да рбдиш. Тм.

— толко лош, навјете испили. Пир (Малом детету).

Ка ти синат у војску пбјде, у сљндек да га туриш. Држ.

КА УМРЕМ — заклињам те и преклињам, да не дојде. Ако дојде, напола

нóђе да пребије. Ја њој несем мајћа да њој трпим. Пир. (Заклетва и

клетва).

— нође да си стрбшиш, снао, ако дојдеш. ВЛк.

КАД — ми легнеш при мужа, мртва да се дигнеш. Км. (Мужевљевој

љубавници).

— се камикат врне, и ти тегај да се врнеш, Цер. (Уз магијску радњу).

Кажеш: - Штукло! Мбра нбђе да је добило. Море, да ти капа штукне, па

да ђу никад не најду. Сук.

каква (ЈЕ) — мајћа, бчи вој мачће ископале. Това ли је мајћа? ПРж.

— маћа, мачће бчи да вој изваде. Како си клне децата, ко да нема

душу, (дечицата). НШ.

КАКВА ЈЕ — мачавата, бчи вој мачће извадиле. Тм.

— рђа, семка да му се затре, видело да не види, воду да не пине, с

камење главу да си тлца, ко куче да липше. Пк.

Каква си па това тетка, убила те Света Петка. Вој. (Клетва-прекор, али и

шала).

КАКВЕ ПАРЕ ОЧЕ? — Попариле га по-срце. ДД

— Платно му на-очи постојало. НишfВој.

КАКВб — је мене стигло, и теб да не замине. Пк.

— ми дрнчиш и клнеш? Какво те ја дрнчим? И какво сам ти крива?

Ја ти несем крива што ти черкуту нече никој. И што ти муж пије,

и што те бије, и што се сви мужје облизују ка те сретну. Нечу да те

клнем, него че те благословим: - Jöш тека да побдиш и на сеficћи

мужје ћев да поправиш. Гра.

— ми мисли, бог нека њему даде. Држ. (Двосмислена клетва у виду

благослова).

— прајиш, нече леко да пројдеш, бог има, па чете накаже. Брц.

— сам ти сине, помислила, да те стигне. Ја ббље нес{м проодила,

текво сам чула и видела, неје ме стра. ДД.

— си другоме правил, тебе да стигне. С бчи да гледаш, с руће да

мрдаш, а оно да те занеми па ништа да не можда кажеш. Рс.

КАКВУ ЈА СНАУ ИМАМ, ТЕКВУ БОГ ДАТИ — и теб даде. Пир. (Клетва у

виду благослова).

— не даде. Пир. (Благослов у виду клетве).

Како иглу да станеш, из игленс уши да минеш, па да дојдсш да се молиш.

Пир. -
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КАКО ЈА — млатим с црнуту крпу по калдармуту, тебе тека бог да млати.

Пир. (Уз магијску радњу).

— са викам од тебе, текá ти од бога да повикаш. ДД.

КАКО ЈЕ — мен стигло, тека са и тебе стиже. Од-бога си-га нашБл, теб си

уклел. Пк.

— мене стигло, да те не замине. Цер.

КАКО — крадачком правиш, нека те тека и стигне. Пир!Pc.

— кутачком правиш, тека те и стиsa. При.

— може да се сљвива и извива? Да сљвије шију, па да ђу нигде нема.

Јал.
--

— они с мене, тека бог сас њи. Дој (Мајка оговара и куне своју децу).

КАКО С МЕНЕ — правиш, снао, тека бд-бога си нашла. Вој.

— прајш, снајо, тека да ти снаје врчу. Држ. (врчају. Вој).

КАКО САМ — (га) клела, једно да га стигне, доста (че) му је. Пет.

— облекла кошуљуту наопачћи, тека да се на судијуту памет обрне,

па да суди на моју страну. ПРжIПир. (Уз магијску радњу).

Како се са мојат васуљ вари, тека черћете да ти се дувају. Пир.

КАКО СИ — изгрбавел, још да изгрбавејеш, па да ти сви помру, амати

да не мреш. Па да остарејеш и памет да изгубиш, и сам да живиш, и

говна да гребеш и да ђи једеш, и тека да се раниш. Гра.

— ти мене прајала, снао, тека твоје с тебе да праји. Држ.

Како те прокле, не замину те. Пк.

КАКО ТИ — је дошло това што си стекал, да бог даде, тека и да отиде у

невиделицу. Гра.

— мене кле, тека твоје најмило да стигне. Пк.

КАКО ТИ САС МЕНЕ, ТЕКА — бог сас тебе да прави. Грш.

— душмање сас тебе. Тм.

КАКО — ти, сине, било право, тека ти било здраво. Куде те ја подојила,

тува се крв пролила. Бла. (Сину на суду). -

— цвет вене, и ти да венеш. И да забовариш да си била убава. И да

си мојега мужа с убавило заслепила. Пир. (Мужевљевој љубавници).

— што се овов дрво, што си га прекршила, суши, тека и ти да се сушиш.

Гњ.

КАКВВ ЈЕ — боље да неје (Држ.), син, да сине, па да га опрли (Брц).

Какев си, синко, боље и да неси. Како те мајћа родила цел живбт да ме

једеш, на мир да ме не остављаш. Пк.
-

КАМЕНЕ, — Камене, на-главу ти камик постојал. При.

— камик ти при-главу постојал. Км/При.

— скаменил, Камене, да бог даде. КмfПри.

— стани, Камене, ране те разнеле, у-зуби ти пиштале, и како камик

да станеш. Изв. -

Камење ти главу разбили. Брц.
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КАМЕЊЕ ТИ ПРИ-ГЛАВУ — постојале (Ниш), постојали (Тм).

Камење чеврљам по тебе, па ка се они врну и ти да се врнеш, снао. Пк.

Камењето ка-се врну, снао, тегај и ти да се врнеш. Пир.

Камиличка шуга да и ване, што се никако не лечи. Пк.

Капата да ти опустеје. Сук|Дој.

Кара, вара, лњгá, те даде бог, ко прошљак у-земи бтиде. Мојте га клетве

стигоше. Пк.

Карала га, карала, ама си њу докарала. Бог да ђу казни. Рас.

Карете се, карете, па, ако ви очити не требу, и бчи си повадете. ДД.

Катар га уватил, па ко катран да поцрнеје. ВЛк.

КАТРАН — га ударил (Раг), те ударило (Тм).

КАТРАН ДА — сереш (Јал), ти је (Цер).

Катран летело, па да не можда се посере. БрцjТрњ.

Катрањocáло га. НШ/Boj. (Детету које је обавило нужду где не треба).

КВО — работиш на друђи, това тебе да стигне. Чин.

— ти знајеш, убил те марен. КмfВој.

КЛЕЛА — говна кљуцала (Пир), клела, па кљуцала, па сва говна

искљуцала (НМл), кљуцала, говна кљуцала, и црвје кљуцала, и све

ђи искљуцала (Брц), па сва говна искљуцала (Пир). (Расклетва).

— сам га, клела, около свет да иде. И укле га, бтиде, и више се

нé-врну. ДД

КЛЕТВЕ ТИ — до шију стигле, што клнеш? Pc. (Клетва на клетву).

— на-главу постојале. Што мене замислиш, тебе да стигне. Пк. (Клетва

на клетву).

КЛИНЦИ ТЕ — божји разапели, што клнеш? Да бог даде више никад да

не можда проклнеш (Јал), разапели (Влк), (Клетва на клетву).

КЛИЊЕ ТЕ — разапели (Пк), разапело (Boj), разапело, што клнеш (Држ.),

разнело (Гњ). (Клетва на клетву).

КЛНЕ, КЛИЊЕ У — распрали (Пк), растргло (Ниш). (Клетва на клетву).

Клнем те, текво добро, које ми спомињаш, теб да стигне, па да те држи, и

да не мож од њега да се куpталишеш. Бла. (това добро. Гра). (Клетва

на клетву).

клнЕШ — ама клиње те разапело како Исуса Криста. Сук. (Клетва на

клетву). -

— злињујеш, клетве и зло да те изеду, кучко бесна. Јал. (Клетва на

клетву).

Која викам од деца, нека он вика за деца. Нека му умру децата, повише

че га боли. Ка он умре, малко че га боли, а ка му децата помру

млого че-га боли. Брц. -

Ко питије да се тресеш. Гра.
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Кога мразиш да га проклнеш — Да бог даде, да не оздравејеш, да ми се

гáди у уста да ти пљунем. СГл.

Köј га је украл, своје да нема. ВЛк.

КОЈ ДАВА — а зло мисли, бог да га очисти. Кр.

— па да има да дâва, а кој не дава, никад да нема кво да дâва. Гос.

(Благослов и клетва, и део здравице). -

КОЈ ДРУГОМЕ — зло чини, њему нека на шију пада. Тм. (Клетва на

клетву).

— прави зло, да га удари, па да види добро ли је. Рас.

KöЈ — згази градинуту, нође да си пребије. Држ.

— је рекел да сам га украл, на-главу да му постоји. Бер.

КОЈ ЈЕ ТОВА — направил, њега да стигне. Раг. -

— тија да има очи. Зав. (нема бчи. ВЛк).

KOJ — каже (да) имам жлтице, бчи да му побелеју па да иде по свет жлт

и пеклен, да бог даде. Пир.

— кво си прај, он чеси најде. Нембј, черко, бабичкуту да дираш. Оно

нема тебе да стиsa, него чети стигне децата. Пир. -

— клне, себе да си уклне, а не другога. Пир. (Расклетва).

KöЈ КОМЕ ЗЛĆ — мисли, у пазуку нека му остане. ВСв.

— Чини, нека њега стигне. Рос.

КОЈ КРАДНЕ — да га не изеде жив и здрав. Ор.

— руће му иселе, па му се до рамена згрчиле. Пк.

Кôј леже с лежу да се рани, да бог даде. Вој. (Клетва, а кадкад и заклетва).

КОЈ ЛЕЖЕ, САС СОЛ ДА — лиже, клетва да га стигне. Брц (Магијска

радња).

— леже, клетва да га не стигне. Кс.

КОЈ ЛЕЖЕ, СОЛ ДА — лиже. Пир (Магијска радња).

— лиже, кој не верује, говна вечерује. Пир. (Дечја заклетва, али и

вулгарна шала).

КОЈ МЕ — дрса, па да ме дрса, да бог даде. Брц.

— клне у дупе ме цуне, кој ме мрази на колена да лази. Пир. Кој ме

клне, ја га тека нараним, и бн се зачаском оћути.

— оговара, да му се дигне плик на језик, па да дојде да се мен пожали.

дд.

— (osâд) ударил, зуб забил, и три ћила месо извадил, да бог даде.

Пир.

— удари, руће му иселе (Тм); украл, на грбб да га изнесе. Ру.

КОЈ МЕНЕ — зло мисли, нека си њега стигне. Тм.

— мисли лоше, да га стигне пблоше. ВСв.

KöЈ МИ — завиди, да бог да га зло стигло. ВЛк Брл.

— замисли лоше, нека га стигне Пблоше. Пк.

— зло мисли, бог да га очисти. ВСТрњ.
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— истрже колец из плот, црева му се истргла. Пк.

— је најдушманин, това да га не стиsa. Boj. (Благослов у облику

клетве).

KöЈ МИ-СЕ НА ДЕТЕ СУНЕ — да не мож воду да проглне. Соп.

— руће да му исену. Ниш.

KöЈ МИ — се по дете суне, рука да му исене. Мр.

— украде црнуту кокошку, да ђу коље и лој да топи, кбла да маже

и мртви да кара. Ја не умејем да клнем, ама да дојде нана, она че

боље да клне. Брц.

KöЈ МИ УТЕПАПИЛЕТО — да попера како њега (Држ.), црвици да га изеду

(Изв).
-

Кôj на зло мисли, бог да га очисти. Рc. (Шала у облику клетве).

КОЈ НЕ — дојде, да му цркну волбвети у јерем. (у кошару). Ор. (Позив у

виду клетве).

— пије, да му се не роди. Вој. (Клетва-шала, део здравице).

— слави славу, да изгуби главу. Пир. (Клетва-шала, и игра речи).

KöЈ НЕЧЕ — мајћи му га. Кр. (Псовка у облику клетве и претње).

— туђо, да не изеде ни својето. Ниш. (Клетва као принуда да се

прихвати понуђена храна, или пиће).

— чуждо, нема ни његовото да види. Кој туђо не воли, он ни своје не

воли. Ниш. (Клетва „у пратњи“ пословице).

— чужду, нек изеде мојту, да бог даде. Рc. (Скаредна шала жене у

облику клетве).

КОЈ НИ — мрази, пред нас далази. Магаре га у дупе уболо. Пир. (Клетва

„у пратњи“ псовке).
-

— узе Жћтку, од њу лој да топи, кбла да маже, мртви да кара. Јал.

(Оном, ко је украо жуту кокошку).

KöЈ — пије, чавће му мозак испиле. Чин|Бла.

— подвали, година да му подвали. ЧинfВој. (Клетва, и заклетва,

зависно од ситуације).

— прави (маџије) да му се на најмило дете направи, па да га боли,

па да види како је. Пн.

КОЈ СЕ — мéн зарадувал на зло што ме стигло, њег не заминуло, све

нá-главу да му се свали. Брц.

— сам не повали, бог да га убије. Пир. (Клетва прешла у изреку).

— сувал!?! Што му не исануше рућете кад га узе. Пк.

— cyне за мојето, ббе руће му иселе. Пк.

Кôj (си) има ране, да си и чува. Пир. (Сујеверје).

Кóј си тија лек тека сас маџије направи, да се не олечи. Ако је направил

за дете, да му се детето не олечи. А ако је направил за њега си, да

се распада од болку, да бог даде. ВСв. (Поводом „мађија“ у једном

шљивару које су изјутра освануле, а помоћу којих је неко „изнео“

болест из своје куће).
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KöЈ — те клне, у пазуку да му буде. Рc/Пк. (Клетва на клетву).

— ти мисли зло, нека га стигне. Држ.

КОЈ УЗНЕ — дунђерсhи алат, да бог даде, да се цел живот слуша с њега.

Ста. (Шаљива самоклетва дунђера пред газдом за чији рачун раде).

— туђе, да не изеде своје. Тм. -

Која је клела, на онов ми седла. Која ме куне, у дупе ме цуне. Кој ми зло

мисли, бог да га пречисти. Пир. Које те клне, а ти га тека залепи

пред народ, па че се зачас оћути. (Клетва, „товарење“, и део здравице).

KöЈА МЕ ЈЕ КУЧКА ЗАЛАЈАЛА — свака је побеснела, како си клела, тека

те стигло (Пк), сваку је бес ватило (Брц) (Клетва на клетву).

KöJE — га је узело, на најмило на грбо да га изнесе. Км!Држ.

— криво, да неје живо. Рас.

KöЈЕ МЕ ЈЕ — куче залајало, свако је побеснело, па чеш и ти. Вој! Пир.

— украло, да си нема своје никада, све да крадне па да се рани. Км.

Кôје на моје дете зло мисли, зло да га стигне. Пн.

KöЈЕ СИ — испратила у војску, да ти се не врне. Јал.

— ми рекла тека те стигло, па са и ти немаш деца. Пк. (Сујеверје).

Колера да те увати. Ор.

КОЛЕРА ТЕ — ванула, па да те нигде нема. Држ.

— ватило (Грш), појела (Сук|Вој).

Колеро проклета. Гра. -

КОЛКО — да је лоша, боже, немој њој памет узнеш, нека си гледа мућете

док-је жива. Пк. (Клетва у облику молитве).

— ми зло напраји, колко ли те земља држи! Што се (земља) не отвори

да те живу проглне. Јал. -

КОЛКО САМ ВИЈА — изел, толко срећу да имате; опасал, толко здравјe

да имате. Рc. (Клетва у облику благослова).

КОЊИ ТИ НОЂЕ — згазили, ка не видиш куде газиш (Пир), развлéкли

(ТД). --

Коњоштипе проклети, коњбштипе божји! Да те загуши, да бог даде. Пет.

Корела те изела. ПкHшfГос. (Колера. ВојЧин).

Кóска с кбску да ти се не састане. Пк.

- Кости да ти се распадну на-живо. При.

Кócће ти се распадле, да не мож никој да ђи збере. Км.

КРВ — да сереш. За плот да се држиш, крв да сереш и народ да те гледа.

ДД

— ти се сесирило. Пир.

КРЗ— кбcће му бробинци лазили. Брц.

— уши ти трава прорасло, крз бчи ти мује пролатиле. Км.

Крстино, Крстино, крсти на-главу. Пир.
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Куга ти се у кућу уселила. БЧ.

КУДЕ — Идеш, све мен да клнеш, све теб да стиsa. Пк.

— бди, ћбрав да бди. ВС/Boj.

куде подв — све ћбрав да бди, за-pуку да га вбде, и по зидове да пипа.

Пк. -

— ћбрав да појде. ДД.

КУДЕ — седнеш, да се не дигнеш, Брц.

— си ме ударил (по дупе), тамо зуб углобил, да бог даде. ГршfЧин.

КУДЕ СИ ПОШЛО, ДА — бог даде, нигде те не било. Гос. (Мајка малом

детету).

— се не врнеш. Пк Вој. (пошел. ДД).

Куде си пошњл, никад да не стигнеш. Кр.

КУДЕ УДАРИЛ — зуб углобил. Брл. (Ономе ко је ударио пса без разлога).

— зуби углобил. Пн. (Шаљива и изазовна девојачка клетва-игра, када

је момак, коме се допада, удари по туру.) ПнfВој.

Куде удариш, зуби да си строшиш. Пк.

Кука, кука, само кука. Како кукавица да покука, да бог даде. Пк.

КУКАВИЦЕ ДА — му кукају на комин (Држ); ти кукају по кућуту (При).

Кукумавка ти кукала на врата! Што кукаш толко! ВЛк.

Куп ти се дигло на-главу. Пет.

Курва ми изеде деца, затвори кућу, бте мужа. Распадла се на-живо, да

бóг даде. Тм.

Курво проклета! Пир.

Курјаци те изели. При.

Кутурач те изело. Ор.

КУЋА ТИ СЕ — запишила; затворила. Пир. -

— не осветила. Да ббг даде да никад не улезнеш у нбвуту кућу. Да

бóг да не прерипила праг. Јал.

— упалила (ТД); упалила, и ти изгорела (Гос).

Кућу да имаш, pöд да немаш. Држ.

Куче да ти остареје, што ја да остарејем. Трњ. (Блага клетва-шала).

Кучко, црвје те појели, зашто ми узимаш мужа. При!Км.

Лáј ме куче, лај! Тека ти је судено, мир да немаш, и на друђи да га не

даваш. Соп.

ЛЕБ ДА — не тураш залак у уста (Пк), просиш, па да се раниш (Брц).

ЛЕБ — ти се огадил (Ор); у уста да не туриш (Држ).

ЛЕБАЦ ТИ СЕ — огадил (Цер), огадило (Пир), угадил (Гра/Кр), угорчал

(тм), угорчало (Влк), (клетва-псовка у тренутку највеће срџбе).

ЛЕЛЕ, ЛЕЛЕ — не стрви водуту, чума те изела. (у, чума те). Пир.

— Што самб лелечеш? Да бог даде, цел живот лелекала. Пир.
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Липцало му. Брц. (Туђој стоци у штети).

Лудницу, да бог даде, уватили. Пир.

Лудос да га ване. Брц.

ЛУТА, ДА — залута, па да не дојде. Гра.

— лута, па дом да се не сврти. ДржfВој.

ЛУТЕ, ЛУТЕ, ДА — луташ Луте, и дом да се не свртиш. Пир.

— залуташ Луте, па нигде траг да не најдеш, дом да си не дојдеш.

пк.

Луте, Луте, море да луташ, Луте, и па да луташ, по свет да луташ, и да

се нигде, па ни дома, не свртиш. Вој.

ЛЊгал, па се ранил. Рс.

Љуто се калило, почесто при мајстора доодило. Пир. (Ковачка клетва

-шала, пред муштеријом чији предмет кали).

МА, — ти ме мразиш! — Колко те ја мразим толко срећу да имаш. Вој.

(Клетва у виду благослова).

— ћбрава му страна. При! Брл. (Блажи облик клетве који се при

ближава псовци). -

— че узнем, па нека попуцају душмање. Дој.

Мазало ми на капију. Па га клнем да оћоравеје. И ка си ђи нагребе да

се наједе, (и) тагај да провиди. НМл. -

Мájћа, мамка ђу ударила. Кр.

МАЈЋА, МАЧЋЕ — вој бчи извадиле (Км); њој бчи ископале (Вој).

Мájћа те убила. ЦД.

МАЈЋАТИ — над-главу извивала. ВојCук.

— бче да се жени! — Море, да бче башта ти да умре, па мајћа ти да

ти најде другога башту да те доправи и да те чува, девојho! Гњ.

— четри снаје има, па свете да ђу тека ударају ко ти са мене, снао.

Пир.

Мájћи си умрéло. Пк.

МАМО, — мамо! Море, мамка те ударила па те не пуштила! Главу ми

размири. Пет. (Мајка свом малом детету које је непрекидно зове).

— па мамо! Мамка те ударила, главу ми размири. Не могу се

послушам оди тебе. Вој. (Слично: Тате — татка, Нане — нанка, Бабо

— бапка, Даде — датка, Бате — батка, Дедо — детка). (Детету које

досађује дозивањем мајке, оца, бабе, сестре, брата, деде).

Малко ли те бог наказал, и још чете накаже. Душу нема да испуштиш

што овија дом растури. Јал.

Мангусијо мангушка! ВојlЦрж. (Жена другој жени, или стоци).

Мангушко да је Вој. (Неусмерена клетва).

МАРЕН ТЕ — видел (ТД); убил (Пир), убило (Соп).

Маћа ЛИ СИ, ИЛИ мáчава, Мачће ти бчи извадиле. НШ.
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Маћи не осевнуло. Пк. (Туђем детету).

Мачава мајћа, мачће вој бчи ископале. Држ.

МАЧЋЕ — те изеле (Кр), ти бчи ископале (Дој).

МЕН — клнеш, теб тека да стигне. Сук. (Клетва на клетву).

— мислиш, у пазуће тебе да ти падне. Км. (Клетва на клетву).

— помислила, теб да стигне. Чин|Вој. (Клетва на клетву).

Мене клнеш, теб да си уклнеш. Пк. Тека речеш три пути, и расклнеш.

(Расклетва).
-

Мене жали она (?! Жална по свет да бди, па никада да не прежали. Сук.

Меса се оди тебе распадала. Јал.

Месото ти се распадло, па се разгубусало. Брц.

Место цргу шареницу за свадбу, црн покрбв да вој туре. СГл. (Девојци).

МéЧће га изéле. Рос.

Мижав да појдеш. Вој!ПетiГос.

Мижава по свет да бдиш. Пир.

МИЛЕ — милос не видел (Гњ), свет ти не омилел (НМл).

Миленко, мајћа да те не помилује. Изв.

Милисаве, ја ти не могу ништа, али да ти дојде од невидено. Од куде се

не надаш отува да те стигне. Км/Пир.

Миран буди, да те мирбсано дрво не закачи, па да се сви (не) мирбсују

оди тебе. Брц. (Клетва-претња).

Мирка, Мирка, проклета Мирка, мирку да нема. Она ми девојчето

öсотоњи, па ми отиде у туја црну сиротињу. Па зетат ка дојде не

знаје колко челеб изеде. А тражили су ђу подобри човеци и поубава

момчетија. Кр.

МИРКО, МИРКО — да се не смириш. У гробиштата да ти се смире кости.

влк.

— кости ти се не смириле. Да луташ, па нигде мир да не најдеш,

сине мој Пк. (Мајка сину).

Миро, Миро, мирку да немаш што си мојега Мирка затрела. НМл. (Мајка

синовљевој девојци).

МИРЋЕ — мирку да немаш, по бел свет да бдиш, своје да тражиш и да га

не најдеш. Кр.

— у грббиштата да те смире, да бог даде. ИзвЈПир.

MЛОГО — године по свет да бдиш, и све да просиш па да се раниш. Цер.

— ме појело, вечна га (мука) изело. Црн.

— ручице благословене, а млого дупетија проклетија. Кр. (Пословица

у облику клетве и благослова).

МлбГО СИ ЗЛО — на овуја кућу нанела, да бог даде да те лебат отрул

што га у њу поједе. ВЛк/Пк.

— нанела, али тебе још не стisa. А чете стигне. Рс.
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Мóзакат ти се обрнул што си шамијуту набпачћи обрнула, па бчеш судат

да суди на твбјуту страну. Пир.

MOJE — краднеш! Да бог даде, само од крадено да живиш. ТД/Гос.

— пројде, твоје дојде. Што ме стигло, теб да не замине. Какво ми

мислиш, теб да не замине. Од мен да се откачи, за теб да се закачи.

Какво прајиш, никад добро да не најдеш. Какво си тражил, тов си

нашњл. Рас!При.

Мора те испило. ЦД.

MöРЕ — бес нека те вати. Вој.

— брат?! Брадва главу, а сећира нбђе. Сук.

МОРЕ, ДА БОГ — да да ти синатога трезне у Тополницу. ТД.

— даде да те мficне одозгоре, да осетиш, па да те после просвести. Вој.

МОРЕ, ДА — болујеш, па да се никад не олéчиш. Соп.

— даде бог од завидлisк да цркнеш. ВЛк.

MöРЕ, ДА ЛЕГНЕШ, ПА ДА СЕ — не дигнеш, да бог даде (ВојЧин), никад

не дигнеш (Тм). -

Море, да му неје живо. И у грббиштата да га тражи да му се порадује.

Пир.

MöРЕ, ДА НЕ — побегнеш од проклетију. Раг.

— турите никада зелени венци над врата и над капију, да бог даде.

МОРЕ ДА — њој се устата изврну наопако (Рас), отидеш у тутулин (Јал).

— бч негде у шуму да цркнеш, па да се усмрдиш, па ни курјаци да

нéче да те разнесу, ни пцета, него вране да те кљуцају напомалко.

Км.

Море, да се скута слнцето, па да га нигде нема. ВРж. (Дугој суши).

MöРЕ, ДА СЕ СКУТАШ, ПА — да те више никој не види, мајћа и башта

да те не виде. Вој.

мóРЕ, ДА СЕ СКУТАШ, ПА СЛНЦЕ ДА ТЕ — више никад не види, ало

очéпена, ало на-свет, не види. Вој. -

МОРЕ, ДА — седнем, па да се расeднем. Војдрж. (Уморна, себи).

— сине, па да тресне, па да те затај, па да не мрднеш. Вој.

— слезнеш од тлакануту сас главу надбле, памет да ти дојде, да се

оћутиш. Вој.

МОРЕ, ДА ТЕ — бог рашчепи, па да ти једна нога иде натам, друга навам.

Изв.

— зло стигне, па да се крстиш од мене сас двете руће. Пир.

— кћцне, па да не мрднеш. Сук.

MöРЕ, ДАТИ — од мен неје просто. За-срце си ме изела. Јал.

- се изврну колата, да ббг даде. Км.

MöРЕ — дом да се не свртиш, да бдиш по свет. Тм.

— дома да те живу не затече, ка се врне. Сук.
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MöРЕ, ЕГА — легал, па се не дигал, да бог даде. ВојCук.

— ти влци вију по појату. Јал.

MöРЕ — занемило те, па се не чуло Тм.

— зло у двбр да ти улезне, па да не излази док сви не помрете, догде

се не затрете у корен. Јал.

— и ти, и твојат богатлisк, у невиделицу да идете. Сук.

— Има ли бог одозгоре, па да ђу заслепи, па ништа да не види. Км.

— ка ти ја дадем да једнеш, чете отрује. Изв.

— како га чува, рашчувци ђу ударили. ДржfВој.

MöРЕ, КРАДНЕШ МОЛЕ, АМА СВОЈЕ ДА — не видиш (Пир); немаш, од

крадено да живиш (ТД).

MöРЕ — мајћа, мамци те разнели. Ста.

— надеваш се, надеваш, на колец се наденуло. Пет.

— натам да иде, навáм да се не врча. Вој.

— не могло никад да (се) одмбриш док не цркнеш. Тм.

MöРЕ, НЕК — падне, па нек си spкалата искара. Сре.

— цркну душмање од завидлфк. Пет.

Море, немој се млого ћитиш, ти си ћитку имаш! — Море, тека тебе бог

да бч да заћити, па и повише, па да носиш поголему ћитку од мене.

Пир.

MöРЕ, НИ — врана кос да ти не носи там. Дој (Благослов у облику

клетве).

— да се види, ни да се чује, каквв је. Сук.
-

MöРЕ — нигде да се не свртиш, нигде свpтиште да не најдеш. Вој.

— около-света нек иде! Млого је лоше правила, млого! Пир.

— побеснело, какво је (Пир); проклето му све било (Тм).

— ране ти се надизале, па у гној и у ране да се распадаш. Изв.

— тија ли несретник, несрећата све с њега да си иде. Вој.

— устата на тил да вој постоју, што орати наопако. Чин.

— че га убије моје добро у-главу. ДД.

— чу му дадем бтров, а не рану, да се отрује. Изв.
-

МРТАВ — дом дошел, у сљндек да те докарају, што ме једеш, легал. Пк.

МРТВИ ДА — потераш, да бог даде (Јал), тераш састаја кола (Тм).

Мужа си ми отела, да бог даде, род да немаш. Дој.

МУКА ГА — изела, изело. Вој.

МУКА ТЕ — изело, да бог даде. Држ.

— убило, па да не знајеш куде да бдиш по свет. Рca/Пир.

МУШИЧЋЕ МУ ОЧИ — извадиле (При); извртеле (Пс).

НА БАНДЕРУ ДА — повисиш. Па после и плакате по дрвја и бандере да

ти повису, се укачиш, ама сас шfijу. Пир.

На виле му све това. Вој. (Блага неусмерена клетва, и изрека).

Нá-главу ти постојало. Пк КclВој.
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На грбб да му га изнесу. Да не види никакво видело. Да (га) не проглне,

да бог даде. Јал.

На грббишта маџије што правиш, да те стигне. Пир.

На добро това да ти не излезне. ВРж.

На дрвене нође да побдиш. Изв.

На дупе да се влачи, руће и нође да нема. Пир.

НА ДУПЕ ДА СЕ ВЛАЧИШ, И — да нема кој да те најде (Пк); трн да

закачиш (Брц).

Нá-живо да се распадаш. ВЈ.

На колisц, да бог даде, да се наденеш. Пир.

На конфц да ти душа излази. Ор.

На најмило чедо на гроб да си изнесе. При.

НА-НОС — ви излезло (Сре); ти вода излезла (ПК).

На онија свет говна че једеш, што тека оратиш. Пк.

На питије да се стресеш (тресеш). Пир.

На штаће поодил. Пир.

НАДУЛО СЕ — да бог даде. Да цркнеш, да се напнеш. Не може ли на

друго место да пасеш него бБш у мојат пипер, мојуту градинку да

обереш. Бес те ватило, па липцало. Гра. (Стоци).

— ега бог даде. Вој. (Стоци).

— па прсло. Тм. (Стоци, али и човеку).

НАЈГОЛЕМО ЗЛО ДА — га снајде (ВРж), те не замине (Гос).

Најело се, па на народ заборавило. Змије га најеле, да бог даде. ДД

НАЈМИЛО — да ти оћоравеје. Дој. -

— ти оћоравело, најмило ти ослепело, за најмило жалила. Тм.

Наказал те бог, (рђо проклета). ВојlШри.

Наказало те, па по свет наказан да бдиш. Км.

Напело се, (да бог даде). ВЛкiЈел/Вој. (Стоци, у штети).

Напрајил те бог на дрвене нође. Ор.

НАПРАТИЛ ТИ СЕ — живак, да бог даде. Ста/Гњ. (Сујеверје).

— живак, нече ти је леко. Соп. (Сујеверје). -

Натам да идеш, навам да се не врчаш. ВојЧин. (Сину).

Нацко, Нацко, не нашла те, синко, мајћа, да бог даде. Вој. (Мајка сину).

Не блајнуло. Вој!гоclВРж. (Овци или јагњету, када блеји).

Не видел весеље у кућу. Јал.

НЕ ВИДЕЛА — га мајћа ни у друство, ни у бро (Бла), те мајћа у бело

(дд).

Не врекнуло. ВојlШир. (Јарету, или кози, када мекеће).
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Не дигал се, да бог даде. Ега се не дигал. Вој. (Оном ко седи усред

највећег посла).

Не дире га! Нек си га најде од бога. Бла.

Не заблајало. Пир. (Овци, јагњету).

НЕЗАВИКАЛО МУ ДЕТЕ У — лулејmy (Пс Бабушница), љуљhy (при).

НЕ — завило (ПАС, КАДА ВИЈЕ'), загpдело (ПРАСЕ, СВИЊА), заврeкaлo

(ЈАРЕ, КОЗА"); закрекало (КОКОШКА), запијучало (пилВ, пилиЋи);

запојало (ПЕТАО), заскуичало заскучало (ПАС, КАДА СКИчи). Пир

Вој.

Не зинуло. Што трубиш? Има те шибнем да те затајм тува. ЦД. (Клетва

и претња, ономе корида и јауче, најчешће детету или жени).

НЕ ЗНАЈЕ СЕ ОТКУДЕ — и теб честигне. ВC.

— чега стигне, ама да га стигне, да бог даде. ЈаЛ.

Не кћни, црна кучко, што ми душу поједе. Мож све това теб да стигне.

Кр. -

НЕ — крекнуло (КОКОШКА“), лајнуло (ПАС“), маукнуло (МАЧКА“), мfilцнуло

(ГОВЕЧЕ, ТЕЛЕ, АЛИ И ЧОВЕК КАДА ДОСАЂУЈЕ ЗАПиткивАњЕм).

Пир/Boj.

Не најел се, синко Това ти било једењице што си од мене једнул. Пк.

Не напил се, да бог даде. Ђубре једно, стоко једна! Држ.

НЕ НАПИЛО СЕ — не најело се (Пн); отруло те, послегњо ти било (ЈалiЧин).

Не овајдило се. Тм. (Лопову или отмичару).

Не оженило се, да бог даде. Не турило вал на-главу. Ни се оженило, ни

видело мужа у кревет. И не провеселило се у живот. Јал.

Не осрећило се, ни вајду видело. Тм.

Не писнуло. Вој. (Свом детету).

Не писнуло мајћи. Вој. (Туђем детету).

Не повлéкло се, него на влачег да те сецају. БЧ.

Не пој, не подирај ме! Мајћа ти на грбб попојала. Пет.

Не продумала, да ббг даде. Соп.

Не родило га живо. Ор.

Не свртело се, племе не заплемило, унуче да видиш не доживило. Кс.

Не усправил уз колено своје. Км.

Невбља да те уване. Гра.

Нек иде около света. ТД.

НЕКИДЕ У — бездир (ВЛк), свет (Boj), света (Вој! Км); туњи свет (Чин|Вој).

— ћбраву страну. Ћорава му страна. Вој. (Блага клетва).

Нек ми поцрцају душмање, што па ја да цркнем. Вој. (Клетва на клетву).

НЕК МУ ЈЕ — арам и катран (Пир); това на шију (Сук).
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НЕК — окапу у Доћинци, све редома. Нема куде да бегамо. Дој (Стаду,

када време не допушта да иде у пашу).

— пукну душмање. Гра.

НЕК-СЕ — жени, и бн да види видело ко и ја. ГњfСта.

— издују, па да поцрцају сви. Пир.

— окове, па, да бог даде, да му трава прорасте крз кошчинћете Пк.

НЕКСИ — ђавол прекрши ногу, ви да се помирите. Соп. (Савет у облику

клетве).

— најде дом да га башта ми више не клне, клиње га разњпело. Пир.

(Клетва на клетву).

— трбши главу. ПкiВРжIПpи. (Блага клетва, али и изрека: Нек иде

до ђавола).

Нек стрбши ђаволат бпашку, па(к) да се ви помирите. НШ|Соп. (Савет у

облику клетве).

НЕКТИ ИДЕ — да бог да, спрам главе, а не мене. Рс.

— на главе (Дој), преко-главу (Пир). (Клетва, и расклетва).

НЕКТИ — Ижата опустеје, рђо шашава, што пустасујеш. Вој. (Клетва на

клетву).

— лозјето опустеје, парасина да буде, козе да пасу по њега. Сук.

НЕКТИ ЈЕ — алал од мене. Чин. (Благослов или клетва, зависно од

прилике).

— арам што сам те чувал. При. (Сину, тешка клетва).

Нек ти је на-душу просто што кажеш. Пир. (Опроштај на клетву).

НЕКТИ ЈЕ НА-ДУШУ ТОВА ШТО — клнеш, лежеш. Вој. (Клетва на клетву).

НЕКТИ ЈЕ — спрама главе (главу). Пир. (Клетва на клетву).

— тека добро, ко што је мен (са) добро. Јел.

НЕКТИ ОПУСТЕЈЕ — имањето (Брц), кућата (Јел).

Нек ти опустеју дрејете. Пет.

НЕКА — га бог накаже (Вој), иде у бестрага (ВРжјВЛк), кап6ше тува (Вој).

— мре, доста ми је душу појел. Км. (Самртнику).

— му буде у пазуку. ДД. (Клетва на клетву, и расклетва).

НЕКА МУ ЈЕ — алал. Вој. (Клетва у облику благослова, али и благослов).

— спрам главу. ДД. (Клетва на клетву).

Нека му пустосује, па да не види аир нитија ни тија. Пир. (Онима који

се често свађају и куну).

НЕКА — нека, че вој се врне, нече да доседи. Че дојде на меру, че ване

за веру. Јал.

— си њој иде на главе. Дој. Нека њу стигне това што је клела. (Клетва

на клетву, и расклетва).

— те бог накаже (Вој), ти това буде првњо и последњо. СpelЧин.

Нека цркнем, само да ме нема. Зав. (Самој себи).
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Нéкоја силоше черку оженила. Па сестра на младожењуту преди њу почела

млóго брататога, младожењуту, да вали: — Брат си ми је добар,

добар, добар! А жената се наљутила, па рекла, проклела: — Добар,

добар!? Добрица му се у-гушу дигла колко је добар.Пијандура, черку

ми зацрни. Пир.

НЕМА ДА — прокбпше, ти соше. Вој.

нЕмКА ГА — ударила (ВЛк); ударила, па га занемила (Вој). (Ономе ко

ћути).

Немка да те занеми, па да не можда прооратиш. Пк. (Ономе ко ћути).

НЕМОЈ МИ — ђу казујеш, немој ми ђу спомињаш, име вој се не чуло, име

нечу да вој чујем. Пир.

— клнеш девојчето, клиње чете разSпну. При (Клетва на клетву).

Немће, немће, нигде да те нема. Бе. (Својој немотињи).

НЕМЦИ — да ђи занеми, па да не можда орате. Вој. (Немцима).

— занемило ђи, па ђи задушило. Вој. (Немцима).

— море, занемило ђи, па с прсти да орате. Вој. (Немцима, као

окупаторима).

Ненаде, Ненаде, ти Ненаде, дрт Ненаде! Ти си ђи, Ненаде, поднел, ти

си ме за-срце изел, ти да се не надаш, Ненаде, ни на добрб, ни на

деца, ни на срећу. Па да се изгубиш, Ненаде, па да не мож никој

да те најде. Зашто да ми дете бијете, руће да ви (на свити) отсену.

Сук/Пир.

Несу ми више синови. Два споменика поскоро да њим купим, па да ђи

там запишем. Пир. (Мајка синовима). (Тешка клетва).

Несем ти врнула сол, кажеш?! Арам да ти је, толко за туја сол. Дој.

Нешко, народ те клел. Пк.

НЕЧ ДА ВИДИШ — видело (Кс), голем аир оди това (При).

НЕЧЕ ДА — прокопше оди това (Вој), прокбпшеш, сине, што тека работиш

сас мајћу (Пир/Pc).

НИ ДА — блекну, ни да врекну, да бог даде. Пк. (Овцама, козама, али и

људима када ћуте).

— му завика, ни да му закрека, ни пиле да не заврти, и ништа да му

не појде бд-руку. ПријBC. (Домаћину).

НИ ДА СЕ — види, ни да се чује (Вој), чује, ни да се види (Гос). (Блага

неусмерена клетва).

нигде — да се не свртиш. За тебе у наш крај свpтиште да нема. Пк.

— место да нема, ни жив ни мртав. Рос.

НИГДЕ СВРТИШТЕ ДА — не најдеш (ВојCук); нема (Пк).

НИГДЕ — те немало, бог да те отрује (Цер), ти се име не нашло (Пк).

Низ-оџак трава да му проникне. Држ.
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НИКАД ВИДЕЛО ДА НЕ — видиш, Пир.

— видиш. Меџата пуста да ти остане. И да нема кој да ти прибере

това што си посејал. Гра.

НИКАД — да немаш срећу. Пк.

— уста не отворила воду да глтнеш, да бог даде. Пс.

Никакво видело да не видиш. ТД.

Никакљв аир да не видиш на овија свет. Брц.

Никога другога да не види, сâмо мене да види, кад је лоша. Своје да не

види и своје да не може да познаје. Пк.

Никој да му у кућу не улезне, па и змије да му се од кућу разбегају. При.

Ништа да немаш у кућу, и Цигање да ти се по њу шњувају, котлове да

калајисују. Пир. -

ногу дА ПРЕБИЈЕ КОЈ — га је згазил (Пир); ми згази лејуту (ВЛк).

НóЂЕ ДА — му се пребију кој ми згази това (Пс), прећинеш (Пир).

ноћ“СИ — потрошиш (Сук), претрошиш (ЧинfВој), потрбшиш до колена

к).

НóЂЕ ДА ТИ-СЕ — осуше (Зс), осуше, па да-се влачиш (ВојljДрж).

О, бог да ти здравjе не даде. Сук.

О, боже, које је направило, да бог да се распадло. Пк.

О, ВЕТАР ГА — да би га (Вој), однел (Гос). (Блага неусмерена клетва).

О, главу си строшило, што ми стрбши паничето. Јал.

О, ДА СЕ НЕ — види. Вој. (Блага неусмерена клетва).

— види, ка се стевни. Ре. (Пародија клетве).

О, ДА ТЕ — бог убије. Пир/Boj.

— бог не убије (ГосјВЛк); не знам што буде (Вој). (Клетве по облику,

а за изражавање чуђења и сл.).

— нигде нема. ТДjСоп (Клетва, али и израз чуђења).

О, ђавол да те носи. Рос (Клетва, али и шала).

О, излипцали, да бог даде, чији сте да-сте. НМл. (Воловима у штети).

О, искубло си мозакат, да бог даде. Што си ми лукат искубла. Сук|Јал.

О, ИШЧЕПЧИЛ — си уста, да бог даде, па ти се на шију укачила, па те

já, мужу, при доктура водила. А мајћа ти дом да остане, па да вика.

ПИр.

- “ бог. ТД. (Мужу, или и другом).

О, јега ти бог здравјето обере. ТД.

О, колера те ватило. Чин|Вој.

О, липцало! Да му се издује. Јал. (Стоци у штети).

О, не знам што да те буде. Чин. (Радостан и охрабрујући усклик на нечију

досетку, у облику клетве).

О, овилнело. Бе.
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О, полек, полек, оно се не знаје куде че прво буде смрт. Она чека при

мене, ама може прво њу да стигне. Црн (Клетва на клетву).

О, сине, сине, мајћи не осввнуло. Пир/ДД.

О, СРЦЕ — ми је изела, рану ми је отворила. Црвје ђу изели, ране ђу

распáдле. Јал.

— те изело, што ме љутиш. Јал.

О, убил те бог. СукiВој. (Клетва, али и клетва-шала).

О, ЦРНА ТЕ — земља изела (Јал/Вој), чума изела (Гра).

Čбете ти се черће обесиле, да бог даде. Кс.

Обичала сам ви ко брајћа, а ви сте ме за-срце изели. Ко што мене са боли,

вас никада да не престане. Ко што ја викам, и ви по грббиштата да

повикате. Слзе да ви течу, никада да не престањују. Км.

Обрала ми градинуту, у гушу њој се запрело. Рак њим се на свити у гушу

надиsaл. Тм.

ОВУЈ — годин ижу градили, догодин јексери из пепел вадили. ЦД. (Клетва,

али и део здравице).

— годину кућу градили, а догодину из кућу јексери вадили. При Км.

(Клетва, али и део здравице). -

Овчаре, паска те ударила! Што ми твбјете бвце изедоше морускуту. Вој.

бГАЊ ГА — изгорело, што је тува бгањ наклало. Очи си испрлило. Тм.

- — изгорил. ДД.

бГАЊ ДА — га запали (ВојЈел); ђу изгори (ВРж).

— ни изеде, само једемо. Зав.

ČГАЊ ДА ТЕ — изгори (Гос), изеде (Вој).

— запали, па да изгориш (Изв), опрли (Рас).

ČГАЊ ТЕ — запалил (ДД); запалило (Гра/Сук).

— изел, замлатенштино једна, што (ми) дираш кучето (ДД), изело

(Брл). -

Огањ ти кућу запалил. Пир.

Čд-БОГА ДА СИ (ГА) — најде (Брл), најдеш (Км).

Čд-бога да си га стигне. Пн.

öд-БОГА ДА ТЕ — стигне (Чин), стигне, па да те тресне, па да те опфли

(Пк).

ČД-БОГА ЧЕСИ — га најдеш (ВЛк); најдеш (Вој! Пет). -

Од бравчето на грббишта да си изнесеш за најмило, ка има душу да ми

га 6тне. СГл.

Од кућуту ми тражиш. Да бог да те саранила, да бог да ти ја свечу

запалила. Пк.

Од невидено да ти дојде. Да ти дојде одбкле се не види и не надаш. км.

ОД ПРОКЛЕТИЈУ — нема да побегнеш (Пир); неси побегал (Пк).
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Čд-срце ти се не ћинуло. Своје да немаш, туђе да почуваш. Пк.

Од твоје болhе сас клетве да се лечиш, да бог даде. Вој. (Клетва на клетву).

ОД ТОВА — да не видиш аир (Ниш), дрво десhе за свндек да ти напраје

(Пир).

— нечеш да прокопшеш. Пир.

Од тога зета Лужничанина се закаса. Лужне змије да му се на-срце изведу.

Пир.

ОДНЕЛ — га ветар. ВојЈал/Пир. (Блага и неусмерена клетва).

— му опњнцити поскоро, ка тека оратиш. ТмfСоп.

ОДНЕЛ ТЕ — ветар. Соп. (Блага клетва).

— ветар мангусијо божја, што се свираш ко будала. Брц.

— марен. Соп. (Блага клетва).

ОДНЕЛА ТЕ — ала (Км), вода (ТрњIPc).

Озгор те бог тлцну, и па чете тлцне. Ама ти не видиш. Пк.

Окапало. Вој. (Блага клетва, предмету).

ОКОЛО СВЕТА ДА — иде, па да нема свртиште. Гра.

— идеш, да бог даде, и никад дома да се не врнеш. Вој.

Čморчина те изела. Км.

ОН — га приватил. Да му се привати џиђер, да бог даде. Гос.

— замути, па не разбистри. Проклето да му је. СГл.

— ме па рани?! Ране га распадле. Пир. (Мужу).

— мене нека клне, а њему у шију да пада. Брц. (Клетва на клетву, и

расклетва).

— чети крс изеде, он је дилбаз. Пир.

ОНА КАКВА ЈЕ — да се скута, па да ђу нигде нема, и никому на-очи да

не излази (Јал), у-земи да пропадне (ВРж).

ОНА — ми је деца проклела, проклета по свет да се влачи. Јал.

— че се после сама бије у-главу. Држ. (Савет у облику клетве).

— што ме је појела, појела и помучила, земља да у поједе. Клемо у

сви, али не можемо да у уклнемо. Пк.

Онајами утрну оди џућеле. Па неје лоше да (ми) у изеду, да бог даде.

Пк. (Вулгаризам у облику клетве). -

оно — бог че види што ме мучиш, па и теб че помучи. Пк.

— да те надокрајћу завушти, да бог даде. Пир/Гњ.

— ме једе, вечна да у изеде. Ниш.

— све лута. Живиница га, да бог даде, изела Јал. (Свом детету).

ОНО ЧЕ — дојде Црни петак и теб. ТДЈСоп.

— закука кукавица и при вас, да бог даде. КмfПри.

ОНО ЧЕТЕ — кћцне озозгоре, тјцне озгоре, тлцне одозгоре. Вој.

- — тлцне одозгоре у главуту, че видиш. Вој.

Опалело. Вој. (Предмету).
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ОПАЛЕЛО — га. Гњ. (Предмету).

— га, па опустело. Дој.

Опалија. КмfПри/Чин. (Блага клетва).

| Опално. ЧинfВој. (Блага клетва, предмету, површини).

Опално да је. Вој. (Блага клетва).

Опрлила те опалија. Тм.

ОПРЛИЛО ТЕ — муња. ВСв.

— Света Марија. Пир.

Опустела ти, па да немаш кбј да ти бди по кућуту. Држ.

Опустели ти папучити, па ђи Циганће носиле. Пир.

Опустело. Вој! Пир. (Предмету, површини, простору).

ОПУСТЕЛО — да бог даде, па да се никад не уработило. Јал (Тешком

послу).

— му бравчето што ми с њега штету направи. ЦД.

— па се нигде не видело. Вој.

Опустело ти. Пир. (Предмет, простор, зграда, и сл.).

ОПУСТЕЛОТИ — па ти на колци повисело (Држ.); све што имаш (ПК).

Орање трње да ти вати, па њиву да си не познајеш. Кр.

Орли те разнели. ЧинfВој.

Орлови ти туја стоку разнели. Јал. (Орлбве(Орли. ВојlЧин).

Остале ти њиве пустињаци. Држ.

Отпадле му руће и нође што-га узе, што-му-је требало. ДД

ОТПАДЛЕТИ — нбђе и руће, па на чуп да се ваљаш (Пк); отпадлицете

(ЦД). -

ČТРОВ ГА — изела, па се никад не видела. ПиplЉуберађа.

— изело. ПријВој.

Отсекло си главу, да бог даде, што си отсекло дрвото. Јал/Вој. (Ономе ко

је посекао нечију воћку).

Отсела ти руката, да бог даде, што ме удараш. Јал.

Отселе ти (отпадлицете). Вој. (Ономе ко туче).

Отрул те лебацат. Сук. -

ОТРУЛО — га, да бог даде (Пир!Пк); се, да бог даде (Вој).

Отруло те. Пир. (Пијаници).

ОТРУЛО ТЕ — да бог даде. Тм. (Пијаници).

— млекцето што посиса. Јал. (Сину).

- Отуд Турску да отидеш. Пир.

Oћоравело, па си дом не нашло. Кс.
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ОЋУТИ СЕ — немка те занемило. Дој.

— стужни ми се од твојуту песму. Да бог даде, на грббишта ти

попојали. Сук.

öч на имање да му седнеш. Бог да те убије, рђо проклета. ЦД.

бЧИ ДА — немаш (Грш), осушиш, па лек нигде да не најдеш (ВЛк).

— си повадите. Вој. (Онима који се често и јако свађају).

ČЧИ ДАТИ — задрљавеју, па дрљете никад да не стуриш. Кр.

— извади врана (Пк); испадну (СГл).

— се ишчепче, па да не знајеш куде (да) гледаш. Ре.

Čчи и уши да имаш, језик да немаш Дој (Савет у облику клетве).

ČЧИ МУ — испадле (Вој), побелеле, да бог даде (Пк).

Очи сас слзе да напћниш, па никад у кућу смеј да не виде. Кр.

ČЧИТИ ИСПАДЛЕ — нбђети отпадле, па ћбрав и сакат у-земи да појдеш.

дд

— па да не умејеш по пут да бдиш, него да пипаш па да бдиш. Држ.

ČЧИТИ — испрсле (ДД), побелеле, видело не видел (Км).

— пожлтеле, жлтће једна. Кр. -

— синко, побелеле, па по свет слеп да бдиш, да се сас тебе народ

укорбсује. ЦДЈПpи.

Оштурело. ВојCукiЧин. (Предмету, али и човеку).

- ОШТУРЕЛО — да бог даде (При), ега бог даде (Рас).

— му, опустело му, ћбраво по свет поодило. Бла.

— ти од-главу. Пир.

Оштуретина. ВРж (Безлична клетва у љутњи).

Оџак ти се затрл, у бџе да отидеш. Соп. -

Пá(к) ми узела водуту! Да у се изврну цревата, када чеја пољајем мојуту
градинку. Пк. м

ПАСКА ТА — затрла (Пк); ударила (Вој). -

— ударила, бчити испрсле, па да не видиш куде идеш. При. (Сточару,

у штети).

Паска чете удари. Вој. (Клетва-претња, и упозорење сточару).

Пелин те изело. Рас.

ПЕПЕЛТИ — на језик. Сук|Вој. (Расклетва). -

— постојал на језик, мани ми се бд-главу. Пк. Ка некој казује

нешто што неје за казување, клне или пљаска, па се тека проклне.

(Расклетва).

Перко, перо ти на-главу постојало. Гос. (Перо, Перчо, Перће. Вој!Пир).

Перчо, Верће, Јованће, име да ви се на свити затре. ГосјВЛк.

Пет сина имаш, пет снаје да доводиш. И свака по дете да доведе. И ни

од једнога сина унуче да не видиш. Чужда да те бабо бкају, и чужда

да милујеш. Јал.
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Пијавице му бчи испиле. Брл.

Пијандуро, што те не шљогира. Тм.

ПИЈАНИЦО — проклетнику, што те шљог не шљогира. Пир.

— што не оглувејеш и не оћоравејеш. При.

ПИПКА — ви изело, ране ви изеле, чума ви појела. ЦД. (Кокошкама у

IШТеТИ). -

— ђи tra. што ми кокошкуту украдоше. Гра.

ПИПКА ТЕ — ватила (Вој), уватила, па те не пуштила (Грш). (Кокошки).

ПИПНЕШ ЛИ ЦРКВЕНО — нече ти је на арно. Кр.

— чети бог изврне кожуту наопако. Рос.

пат. си, кажеш?! Платно ти на-очи постојало, колко си ми платила!

рж.

ПЛАТНО МУ — на-очи било (Пир); се на-очи дигло. (Пн).

— ти на-очи постојало. Пк.

Плац си ми на превару узел, платно на-очи да ти туре. Кс.

Плесан да те изеде. ВРжјВој. (Прљавој и лењој жени).

ПЛЕСАНТЕ — изело (Пир), испила (ДД). (Прљавој и лењој жени).

— црни изел. ВЈ. (Страшна клетва)

По земљу да се влачиш, и друг те ранил. Тм.

ПО МАНАСТИРИ ДА ИДЕШ, И — лек да не најдеш, спас да не најдеш.

Дој. - н

По бел свет да идеш, никада добро да не видиш. Јел.

ПО СВЕТ БЕЗ ОЧИ ДА ОДИШ — па да те друђи воде. Соп|Ор.

— па стојагу да пипаш, или да те воде. Пк.

ПО СВЕТ — да идеш, нигде видело да не видиш. Тм.

— пијано поодило и попило. Бла.

— ћбрав да бдиш, друђи да те воде. НШ.

Побеснеле, па се нигде не виделе. Пк.

ПОБЕСНЕЛО — како куче. ЈалiБер.

— кучето, па само лаје, бес га ватило. Јал. (Псу).

Поврчу се овцете, пцета ђи изела. Чин. (Овцама).

Подуло се. Пк. (Стоци).

Поклали се, да бог даде. Вој. (Онима који се без посебних разлога често

и жестоко свађају и туку).

Покрала, па се поранила. Кр. (Оној која краде).

Полфка, че дојдеш ти на мојат опенак. ВојCук. (Шаљиви савет у облику

клетве и претње). -

Поморчина га испила, да бог даде. НШ.

Поп у кућу сваћи ден да ти поје. Кр.

Попадија с ломци деца да ти рани. Кр.
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ПОСЕРЕМ ТИ СЕ — на отпадлицете, да ти отпадну да бог даде. Држ.

— у ак#лат, што ти га бог бдузе, па са не (можда) видиш да си блесава.

Пир. -
-

Посирка да те вати, па из нужникат да не излазиш. Кр.

ПОСИРКА ТЕ — ватила (Вој), ватила, па те не пуштила (Вој).

— уватила (РС). (Благе, вулгарне клетве).

Потепали се, и главе си потрошили, да бог даде. Вој. (Свађалицама).

Поцрцале, да бог да, гадове једни. Км. (Кокошкама, стоци).

Пошњл, стигал, а да бог да, жив се не врнул. Пир.

ПРВА ПУШКА ДА ПУКНЕ, ТЕБ ДА — погоди; убије. Цер.

Прва пушка да пукне и теб у-срце да удари. Пк.

прија да не дочекаш (оди туја крушу што сиђу на наше насадил).

p.

Прдла на свадбу пред кума, да бог даде. Кр. (Девојци, шаљива клетва).

ПРЕЗ-МОРЕ МУ — вечера. Пк. (Бајалица као клетва).

— вечера, а церова му главња у онова. (у дупе). ВЛк|Гра. (Клетва и

бајалица).

ПРЕКО — свет да отидеш. Пк.

— тија маренсhи календар се види каква че ми је судбина. Чин.

(Вечитом календару, одн. судбини коју он диктира).

При-главу да ти постоју. Цер.

ПРИШ ГА — изел, ветар га однел, ЦД.

— ударил, па да се не посере на зелену травку. Тм.

Приш да те ване, па лек да не најдеш. Ор.

ПРИШТЕ — ватило (Вој), пројурило (При); пролетел (ЦД), ударило (Пк).

Приш ти се дигал на језик. ДД.

ПРИШТОСАЛО — се (Boj), те (Кр). (Малом детету које обавља нужду где

се не сме). -

Прóклет бил што се је родил. И проклета му деца била, и унучичи, и

преунучичи. Све му проклето било. Што сам га проклела, једно да

га стигне, доста (че) му је. Бер.

ПРОКЛЕТ ДА — будеш, проклет да си, Јал. -

— је тија што му је черку ми први показал. Рc. (Наводаџији).

— си. Знајеш ли ка ти спаси живот, а ти се са тека раздужујеш. Црн.

(Незахвалнику). -

ПРОКЛЕТ ДА СИ — (и ти) боже, што ми узе најмило чедо. Пир. (Богу).

— свет да чудиш. Тм.

Проклет и триклет да си, и заврзан. Дој.

Проклета да будеш што си ме лагала и што си ми думала. Држ.
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ПРОКЛЕТА ДА ЈЕ — мајћа што ме роди. Боље змију да је родила и у реку

врљила, него мене несретну. Тм.

— овај судбина наша. (моја). Км.

ПРОКЛЕТА ДА САМ И ЗАВРЗАНА — како сам се па(е) обула! Зав. Това

неје никаква клетва, тека кажу жене ка нешта погреше.

— што те узб теквога блесавога. ВЛк.

Проклетија. Пир. (Неусмерена и блага клетва у љутњи).

Проклетнице! Божурато гледаш, Басару видиш. И ти че некому казујеш

за убавило. Пир.

ПРОКЛЕТО ДА — будеш. Бе (Детету које је учинило штету).

— је. Вој. (Блага и, најчешће, неусмерена клетва).

ПРОКЛЕТО ДА ЈЕ — и заврзано. Пк. (Блага неусмерена клетва).

— онова које је мајћа с тупицу изранила, па ђу са не види. Пир.

(Ћилимарка своју децу, већ одраслу. Блага клетва).

ПРОКЛЕТО ДА — је све това што си при мене изела и испила. Пк.

— му је. Вој.

Промлнуло те, па те угушило. Бер.

Просирка те ватило, па нигде мир да не најдеш. Пк. (Блага клетва).

Прпче огрњат, некој ни оговара. Да му се дигне плик на језик. Пир.

(Клетва, и сујеверје, и расклетва).

Пузно пузава, што си заћоравела. Брц. (Спорој, лењој, неспособној жени).

ПУСТА ДАТИ ОСТАНЕ — да бог даде (Држ), никој ти по кућу не одил.

(Соп).

ПУСТА — мотка за текво. Да бч да га негде пребију. Сук. (Клетва и

претња).

— му кућа остала, немало кој по њу да бди. Пир.

— опалија. Сре. (Куне се кућа или нека друга зграда).

— остала таја рећија, што се не потруше сас њу. Зс.

— ти главāта остала. ВЈ.

Пусте му остале жлтицете. Км.

Пустињацити да му се распадну, да му (ђи) чавће разнесу. Брц. (Одећу).

Пустињаче! Пир. (Врло тешка клетва: све да ти пропадне).

пусто ДА ОСТАНЕ — пустињата. Пир. (Своју вулзу, њене прохтеве).

— па ти Цигање у кућу одили. Пир.

ПУСТО – и вилно ти остало (Ниш); му остало (Вој).

ПУСТО МУ ОСТАЛО — и у обор му не заблајало (Рас).

— на трн (му) постојало (ЦД), не заблајало му и не заврeкaло (ВСв).

— па Цигање по његодили (Пн), у кошару му не заровало (РеIПк).

ПУСТО ТИ ОСТАЛО — да бог даде (Дој), све това (Пир).

Путишта ти се сплела, да не знајеш куде идеш. Пк. (Клетва са призвуком

магије).
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пЦЕТАТЕ — изела (ВојCук/Пет), разнела (РС).

Разнел те коњ. Гос.

Päна те изела. Бе.

Ране да влачиш и мује да збираш куде бдиш, и за себе да не знајеш. Вој!TПет.

РАНЕТЕ — ватиле, па се не олечил (Брц), нападле (Пир), распадле (Црн).

РАНЂЕЛЕ, РАНЂЕЛЕ — Ранђел ли си, анђел ли си, бог да те убије. Пир.

— Свети Ранђел да не дочекаш, бог у главу да те убије. Пк.

Распал се на-живо. Пк.

Prни, па си очи искарај, да бог даде. Јал.

Pђа те изело. Гос.

Pђо проклета. Вој.

Роспијетино једна! Куде идеш, да бог да се распаднеш. (распадаш). Пир.

РУКА ДА — му отсене кој је разградил нашто лозје, и брал. Вој.

— ти отпадне што га удари. Брц.

Рука му се истргла. Пк. -

Руку да пребије кој преби дрвцето, па да га (после) друђи закусује. Вој.

Руће да си пребијеш. ВРж.

РУЋЕ ДАТИ ИСБНУ ДО — лакти (Пс), рамена (Пир). -

Руће да ти се осуше до рамена, па да не мож (ни) воду да пијеш. Сук.

РУЋЕ МУ ОТПАДЛЕ — па му отселе. Бер.

— што је така напрајил, да не можда се слушамо с котлето. ВЈ.

РУЋЕ МУ ОДСАНУЛЕ, КОЈ МИТОВА — строши, узе. Гра.

РУЋЕ — му усануле (Цер); си отceкал, што ми отсече дрвото (Држ).

РУЋЕ ТИ — и нбђе отпадле (Ор), исáле (ЦД).

РУЋЕ ТИ ИСБЛЕ — до лактове, и нође до колена. Сре! Пк.

— како може да га удариш. Држ.

РУЋЕ ТИ СЕ — осушиле до лакти, да не мож воду да пијеш. Км.

— отhинуле. Пир.

Рућете да ти отпадну. Пк.

С орловето, да бог да се оковеш. Пир.

С ПРСТИ ДА — оратиш, па да те само ја разбирам. ЦД.

— показујеш (Пк), се договараш (Јал).

С руће говна врљала, сас уста ђи гребла, да бог даде. ЦД. (Скаредна

клетва).

Стеја паре да те саране, што ми ђи неси врнул. Рс.

С црни барјаци кућу да си ућитиш, да бог даде. Ре.

(Са) орати, не прооратила. Пир.

Саде туја сол да имаш, што сам ти ја дала. Пк.
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Сам, леб да не можда си узнеш, друђи да те ране. Кр.

Сас љуте ране да се бориш. Пир. -

САС САРЛБК ДА СЕ — оковеш, расипеш, па ка се он расипе, та и ти. Пир.

САС — сол, да бог да, легал, Јал. (Магијска радња).

— теје паре што ми не врчаш, свече да ти купе за на грбб. Пк.

— теја паре што ми не врчаш, свече да си купиш за децата. (теја).

Пир.

Сваку годину косе расплетене да носиш. Пир.

СВЕ — влачи за унуче, па за унуче. Унуче ти, Јегдо, при-главу постојало.

Пир.

— да му опустеје, па и змије од кућу да му побегну. ЦД.

— му (бог) врча. И нека му врча. Пир.

— потрбши за проклет пијалек, бес те ватило па те не пуштило, деца

ми бглади. Јал.

— ти по кућу погорело. Брц. -

— чу тува црни барјаци да наковем, па нема да вијете венци на кућу.

И цвеће нема да вијете, него све црни барјаци. Пк.

— што ти је узел, на-нос му излезло. Пир.

Свекрва, име вој се не чуло. Вој. (Пословица у облику клетве).

Свет да ватиш, никад дома да те нема. Ор. -

СВЕТА — Марија те убила у-главу (Пк); Недеља да га убије (Пир); Петка

те убила (Пс).

Свети Мина те казнил, сви да те забораве. Ниш. Клне се у цркву сас

четиресе запалене свече, а тека каже за тога кога клну.

СВЕЧЕ СИ — купилi Што купујеш пијалек за теја парице, ка знајеш да

нема деца с кво да изранимо, па че ми дечица гладују. Јал.

— купило за најмилото. Пк.

СВИЊО — проклета (ВЛк), проклета, да би проклета (Вој), Проклета, да

би свињо (Црн).

Свитка да сине из ведро небо, да те убије. Пир.

Свpтиште да немаш. Рас. -

Свуде си прсти мешала, мора да те стигне. Дој.

Сéв да севне, трес да тресне, па теб да убије. Рc/Дој.

Сева! Да сине, па да ђу тресне. ВС.

Севдо, да сине, па да те тресне, па да се никад не сврнеш, да бог даде.

Пир. -

Седаш?! Раседал се, да бог даде. Сук. (Ономе ко се припрема да седне

усред великог посла).

СЕМЕ — да ти се затре, корен да ти се затре. Ста.

— ти се затрело. Срећу да не видиш, вајду да не видиш, аир да не

видиш, крз муку и патњу живот да живиш. Брц.
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СЕМКА ДАТИ СЕ — затре (Гос), затре, па нигде лек да ти се не најде

(Пк).

СЕМКАТИ СЕ — затрела (ВојТм); затрла (Дој), затрло (Пк).

Серма ти кости изела. Дој.

СИН — море, да сине, па да свитне, па да га занеми. Това син неје. Пир.

— синуло, па га опрлило. Јал. (Сину).

Сине-ле, сине! Да бог да сине, па да те опрли. Сук. (Мајка сину).

СИНЕ — по возат црева да ти се развлечу, жив да не стигнеш там куде

си пошел. ВЛк. (Мајка сину).

— по зидове да блташ. Пк. (Мајка сину).
-

— последњо да ти је това сисање. Држ. (Беби, која је ујела при дојењу).

Сине, сине, свитка да сине, у-срце да те промлне. Рс. (Мајка сину).

СИНЕ, СИНЕ, СИНУЛО — па те опрлило. Војдрж.

— муње, па ти бчи опарлило. Тм. (Мајка сину).

Сине, сине! Што ћутиш, сине? Што мајћи не одговараш? Срце те немско

изело, свет да ватиш, па да се не врнеш. Бер (Мајка сину).

Синишо, синуло, па те опрлило. Сук|ДД.

Синуло, па те опрлило. Држ.

Скапало се, не дигло се. Ор.

Сламка му у дупе улезла, па чек му на-очи излезла. Брц. (Клетва, и

еротска двосмислица).

СЛЕПНО, СЛЕПИЦЕ — земља да те не прибере, ништа да не видиш, Брц.

— пепел ти на језик, говна ти под језик. Пир (Расклетва).

— ћóрно ћбрава, ћбрава по свет да бдиш. Пир.

Слнце да га не види. Вој.

СЛНЦЕ ТЕ НЕ — огрејало (Пк), огрејало, гром те убил (Брл).

Слуњал се, слуњал, еј, проклет ли је? Орљ (Клетва у облику питања).

CóКОЛЕ, ДА ИСКОКОЛИШ, ПА — нигде да те нема. Пир.

— никада бчи да не склопиш. Ако си ти сокол, нигде врана нема.

ВРж.

Соколе, црни Соколе Сокол ли си, врана ли си, црне ти вране бчи

извадиле. Рос.

Сплуал се на земљу, усмрдел се, распадал се, да бог даде. Пир.

Сплувал се на земљу. Пк.

Споменуло се, не поврнуло се. Вој. (Изрека у виду клетве и бајалице).

Србо, сpбела те кожа. Гњ.

СРЕТКО, своје чедо да не сретнеш, своју срећу да не видиш. Срце те изело,

Сретко. Никакву срећу, Сретко, да не видиш. Кр.

— срце те изело, срећу да не видиш, чедо да не сретнеш, курјаци да

те сретну па да те растргну. Тм.
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Срећу да не видиш. Да ти се руће исуше, да ти се очи исуше. Рас.

СРПКО, КОЖА — да те засрби, па да те никад не мане. Вој.

— те засpбело, па те никад не мануло. Пир.

Срце га изело. Вој.

СРЦЕ ДА — га изеде (Гос); му поцрнеје, никакво видело да не види (Држ).

Срце ђу ватило, па ђу не пуштило. ВојЧин. -

СРЦЕ ТЕ — болело, па да те никад не мане (РС), испило (Вој).

— савило (Гос), сввило (Војдрж).

Ставнило ти се, па ти се не савнуло. Тм.

Стоко проклета. Вој. (Увреда у облику клетве).

СТРЕЛАТЕ — изела (Пир), убило (Изв).

Cyche, Cycће, синуло, па те испрлило. Пир (Мајка ћерки).

ТАЈА — мајна работа. Пир. (Тешком послу).

— мангусија. Вој. (Најчешће стоци, ређе људима).

— мангушка работа (Boj), маренска работа (Чин); опална работа

(Сук|Вој). (Тешком послу).

— опалија (Вој), опална свињетерина (Држ).

Таја, таја, сас вештачката деца, на вештачћете нбђе по свет да бди. Пир.

Танчо, ега се утенчиш, да бог даде. Вој.

Татко, татка те ударила. БЧ.

Теје паре на сљндњк да туриш, што си ми повише узел. Пир.

Текá, како си ти мен с реч фчнула, тека бог да те фчне. Пир.

ТЕКВО ДОБРО — да ти дојде до-главу и теб, БрлiРас.

— и теб да стигне, па да те држи, и да не можда се куpталишеш. Сук.

— нек и теб стигне. Тм. -

Теквој ако добди, поменуло се, не поврнуло се. Ми старци да га не

дочекамо. Зав. (Молитва-бајалица, у облику клетве).

ТИ ДА — ме клцаш?! Кћцнуло те у-главу. Сук. (Ономе ко га ударио).

— цркнеш. Зашто муж да ми цркне 2. Пир/Гњ. (Клетва на клетву)

Ти јетрво, да лежиш, па да мукујеш, а син да ти се жени. И сви да играју

и поју, а ти да умираш. Јал. -

ТИЛИ — ме па раниш?! Ране те распадле. Пир.

— бчеш да (ме) клнеш, а ја да те благосивљам, рђо проклета?! Изв.

ТИ — ме кле, кле, и радува се ка ми черћете помреше. Ама са и твојете

почеше. Че се затрете! Вој.

— мене клела, теб да стигне. Влк (Клетва на клетву, и расклетва).

— не знајеш?! Ама како знајеш, тека те и стиsa. Изв.

ТИ СИ — богу додолела, он че гледа да те нема. Пк.

— Имаш ћитку! — Море, да бог да се заћитила сас текву ћитку, па

ђу никада бд-срце не стуpила. При.
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— проклетник, и да останеш проклетник, и никад домаћин да не

будеш. Пир.

Ти ћути, скамени. Скаменило те. Пир.

ТИЈА — душманин, име му се не чуло. Држ.

— ми изеде срећу, змија га за-срце изела. Км.

— се не наједе. Господ да га убије. Брл. (Сину, који много једе).

— старчина, да бог да улогав полежал, и не дигал се. Ста.

— тија, што се возе у жлтата кола, сви да изђину, па да ђи сас крв

попрскају: БЧ/Пир. -

TЛЦНУЛО ТЕ — па нигде да те нема (Чин), у-главу, бог да те убије (Пир).

Това добро да те не замине. ВојlШет (Иронична клетва).

товА ДОБРО и тев да стигне — па да те држи, и да не мож да се

куpталишеш од њега. Гра/Соп.

— теква срећа до-главу да ти дојде, па после заједно да викамо. Пир.

ТОВА — зајре што си од мене украл, само това зајре да имаш и с њега да

се раниш. СГл.

— је татабица, татабице га изеле, црвје га изели. Кс. (Мужу).

— мангушко једење. Вој. (Оброку, често је, а нема хране).

— на најмило, на грббишта да изнесеш. Тм.

— опално карање. Сук. (Клетва прешла у фразем).

ТОВА ПА — мангушко једење (Пет); опално једење, никад њим неје доста

Вој. (Оброку, односно деци која често траже да једу, иако нема).

ТОВА — ти умрело што ти из окото испадло. Тм.

— у-гору и у-воду нек иде, преко планине. Дој (Клства и бајалица).

ТОВА ШТО-МИ ЈЕ — рек6л, нек му постоји на шију, ли му је са дошло да

види. Пк. (Клетва на клетву).

— украл! Да осакатеје, да оћоравеје, за-душу да му се најде. Држ.

Това што рече, спрам главу да ти је. Пир (Клетва на клетву, и расклетва).

ТОВА ШТО СИ — мен рекла, на-главу да ти постоји. Пк.

— ми из кућу изнел, за-душу на грбб да ти изнесу. Кр.

— узел, за-душу ти се нашлб. ПкiВЛк.

Трава му низ кости прорасла. Држ.

ТРЕСАК ДА ТЕ — тресне, па да не мрднеш (Гра); удари у-главу (Пир).

Треснуло га, па му се мозакат разлетело. Брц.

ТРИ ГОДИНЕ БОЛЕС ДА БОЛУЈЕШ — на иглене уши да мињујеш, из иглене

уши да гледаш, из иглене уши воду да пијеш. (иглени). Пир.

— низ иглене уши да мињујеш, низ иглене уши да се проšрташ. Брц.

ТРИ СИНА ИМАШ, ТРИ — барјака на кућу да закачиш. Два барјака

по синовети, што су тука, а риџотога из Београд у два свндека да

докарате. Па, ако ви је това малко, големото унуче у пети сљндњк.

Já сам решила туја кућу на пустињак да направим. А таја деца што
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остану, да бде по свет ко прошљаци за залок леб. Пир!Држ.

— барјаци да развијеш, и свити (синове) у свндњци да натураш. Држ.

Триjeсе те стреле у-срце удариле. Пир.

ТРИЛЕТНИЦА — га тресла, па га никад не пуштила. Црн.

— да га ване, да бог да. Брц.

— те тресла, да бог да, па те не пуштила. Пир.

Тув ли најде место да се посереш, да бог даде не посрало се мајћи. Пир.

(Малом детету).

Тужан по свет одил, нигде лек не нашњл. Пк.

ТУЖНА ПО СВЕТ ДА — идеш, туга да ти на-срце легне. По свет да идеш,

лек да не најдеш. Брц.

— по свет да бдиш, нигде срећу да не најдеш. Руд.

Тужил (си) ме, тужан по свет да бдиш. НШ.

Тужо, туга ти на-срце легла, па да бог даде, лек да не најдеш. Брц.

ТУЖО, ТУЖАН ПО СВЕТ ДА — 6диш, па да се никад не развеселиш, да бог

даде. Трњ.

— побдиш. Пир.

Тужо, тужно по свет одил, и све да си тужан, и никад да се не смириш.

Пк.

Тука! Тука! Куде ударам сас ногуту, тука да ви сараним, тука че ви

споменик подигнем. Пир.

Тупан. Вој. (Детету).

Тупане, малечкти: Вој. (Детету, када направи штету).

Тек Тек Белђе! Кој те уватил од тебе лој топил. Ама ја не умејем да

клнем. Мама ка дојде из град, она по-знаје. Има да видиш како она

клне. Пир (Магијске радње). -

Ћелеме проклето. Вој. (Блага клетва, а каткада и за изражавање милости

према несташном детету).

Ђóпав да бдиш. Ниш.

ЋОРАВ ДА — бдиш (Вој), појдеш, да бог даде, па дом да си не дојдеш

(Јал).

— побдиш, па зидове да попипаш. Дој.

Ћорав по свет да бди. Гос.

ЋóРАВ ПО СВЕТ ПООДИЛ — у друство се не умешал, бро не заиграл. Јал.

— у-оро се не уватил. СукiЈал.

ЂóРАВ — у-земи д-иде (Брц), у земљу да отидеш (Пир).

ЋóРАВА — да бдиш, с прсти да пипаш (Тм), по свет да бдиш (Ор).

— му страна. BojСук. (Клетва-изрека: Нека иде дођавола).

Ћóраво да појдеш. ГосlВој.

Ћбрна једна, ћорава Ћорава по свет да бди, höрава у-зем да отиде. Гос.
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Ћóрча! Ђбрав по свет да побди. ВСв.

Ћути, пепел ти на језик. ВРж. (Расклетва и бајалица).

У БЕЛ СВЕТ ДА ИДЕШ — добро да тражиш, добро да не најдеш. ПиplЦрн.

— никада добрб да не видиш. ЦД.

У беснило да отидеш и ти, да бог даде. Цер.

У, бог те убило, да те не убије. Ашен те појел. ДД. (Стоци, најчешће

кокошки, али и човеку).

У бунар да се удавиш, двајес метра у-земи да штукнеш. Пир.

У врате коњи згазили. Гос.

У, ВЛК ТЕ — изел (Гос), удавил (Брл).

У-главу те убило. Брл. -

У-ГЛАВУ ТЕ УБИЛО — моје добро (Пир); зашто тека напраји (Брл).

У-ГЛАВУ ТЕ — ударило. Ста/Tм.

— чукнуло, па да не знајеш ни лебац да једнеш, ни воду да пинеш.

Брц. |-

У-ГОРУ — да отидеш, дома да си не дојдеш, да се у-свет изгубиш. Пк.

— и у воду да иде, да бог даде. Да га више не видим. Сук, Вој. (Клетва

и бајалица).

У ГРОБ ДА СЕ НЕ — расипеш (Пир), распаднеш (Јал).

У грцман ти се од рибу кбска запречила. Пир.

У, ДА ЂУ БОГ — убије! Гледе ђу каква је дористрашна змијата. Гра.

— убије, гле каква је Вој. (Змији која је изненадила).

У, ДА ТЕ — не-знам-што буде. Вој. (Фразем за исказивање милоште и

подршке, у облику клетве).

— пцета изеду. СукiБрц. (Стоци, када је у штети).

У-зем те турим. Км.

У-земи да се не распаднеш. Грш.

У иглу да те удену, сас сламку да се потпираш, и сламката да ти је тешка.

Пир.

У, језик прегризал. При. (Расклетва, али и клетва-шала).

У јендек да умреш, па да те пцета и вране разнесу. Сук.

У коленце (да) му се куче насере. Зав.

У КУЋУ — да му сви викају, само поп да (му) поје. МСв[Гњ.

— му поп запојáл. Пк.

— све да му је пћно, само амбар да му је празан. Км/При,

У, мани, у-гору и у-воду да отиде. Вој. (Клетва-бајалица).

У, не исприштосало се, да бог даде. Вој. (Детету које врши нужду).

У, нигдв тв – немало (ДД); немало, што-чеш па ти тамо (ЦД).
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У, однел га марен. Пирlдрж. (Блага клетва).

У, пепел ти на језик. Соп. Кад те некоје клне, а ти му тека речеш да се

клетвата не приване.

У, проклето говедо, нечени бога да назве, Пир (назове. Вој). (Клетва

-љутња на оног ко се не јави при сусрету).

У, пустињо! Опустело му, чијо је. Нека бог даде да немаш газду да те

прибере, ка је пуштил да му се тека стока сhита. Кс. (Грлу стоке,

које лута по пољу и прави штету).

У-руку свечу да подржиш, па тегај душу да испуштиш. Пк.

У свој дом свpтиште да немаш, по чужде иже да идеш, чужду срећу да

гледаш. Сук. -

У-срце да те рчне, како ти мене што си сас реч рчнула. Пир.

У сљндњк да ђу докарају. При. -

У Тополницу да отидеш, да бог даде, па с лудити да се дружиш, и од

лудило да се лечиш, и да те никад не олéче. Км.

у, црвици те изели.Пир.

У црн повој да га повијеш. Тм. (Младој мајци).

У чије си се дрéје венчал, у теје дреје и да се развенчаш, да бог даде. ДД.

У, што ме уплаши, бог чети суди. Брц. (Блажа клетва).

У шуму отишла, па те никад не нашли, него те влци изели. Ш.

Уапа ме за-срце, у-срце тергнуло. ВојЈал.

Убаво, марен да га види. Вој. (Похвала у облику клетве).

Убаву кућу да имаш, ама да ти се огњиште угаси. Држ.

УБИЛ — га Господ Вој. (Блага клетва, најчешће мужу).

— ђи Господ, това ли су родитељи, башта и мајћа. Чин.

УБИЛ ТЕ — бог у алуту. Вој. (Мужу. Честа клетва у љутњи).

— малер (Пир); марен (ВојlВРж); марен у алуту (КрjВој).

— 6гањ. Гос.

— снег. Пир. (Блага клетва-шала).

УБИЛА — га Света Недеља. Вој. (Блага клетва)

— те Света Богородица. Пир. (Блага клетва).

УБИЛА ТЕ СВЕТА НЕДЕЉА, ШТО — блажиш на Распети петак, нече те

Господ прибере?! — Ја и не сакам да ме прибере. Нек теб прибере.

Ти сваћи ден у цркву идеш, па сте ми досадили и ти и бог. Држ.

(Баба, свом старом, Солунцу, и он њој). -

— га расипа. Изв. (Мајка детету).

Убила те Света Петка. ВЛкiВРжјВој. -

УБИЛО ГА — Господ! Нашњл с мен да се замлачује, с домаћицу жену.

ВЛк. (Клетва, и разметање у облику клетве).

— марен. КмјВој.

72



Фразеологија страха и наде у пиротском говору 247

УБИЛО ЛИ ГА — Господ, марен. (ви, ђи, ђу, те). Пир.

УБИЛО ТЕ — бог, Господ. BojСук/Пир. (Мужу, клетва-прекор).

— снег. Пир|Гос. (Блага клетва-прекор, и шала).

— у-главу. Вој. (Жена немоћном који је задиркује, а и сваком другом).

Убоде ме у-срце, срце те изело. КрjВСв.

Уведођи у ред, а оно ме са оговара и клне, и бка сви да чују како сам ја

штрбкава, а она неје. Клне и мене, и деца, ама нек му се у пáзуку

струпа, нек му у пазуку падне. Рc. (Клетва на клетву, и расклетва).

Увреди ме, те мирку немам. Да бог даде, и она ђу немала. Пир.

УГРЧИЛО — те (МСв), те, да бог даде (Кр). -

Ударил те леб у-главу, што га врљаш а не једеш. ДржIПетiВој.

УДАРИЛО ТЕ — моје добрб у-главу (ДД), тресак (Цер/ТД), у-главу (Гос).

Узе ми га, ама да ти не служи за млого. При.

Узнеш ли црквено, нече ти је на арно. Пк.

Уклцал га бог, па си ни пут пред-нође не види. Ако, нека га још кћца,

това је за њега. Вој.

Улогав по свет да бдиш. Вој.

Улогава да бдиш, па да се нигде не свртиш. Бc.

Улогаво поодило по свет. Гос.

Умрел, а крз кбcће ти трава проникла. Тм.

Умрела ти мајћа. Вој. (Дете детету).

Умрело ти това што си једва дочекала да се роди. Брц.

Умри, ало белосвецка, умри. Доста си ми душу појел. Тм. (Мужу).

Унаказил те бог. Што се мешаш у божју работу? Pc.

УНУЧЕ — му не завикало, не доживил да га види. Пн.

— ти крсташку поносило. Пк. (ти не. Бе).

Урасал ти двор у пелин, па кукавице кукале по њега. ДржfПри.

УСТА — га болела (ЦД), да ти се ишчепе (Пир).

— ишчепчило, да бог даде, и косће ти се распадле. Брц.

— те болело. Кр.

— ти се на тил изврнула, када набпако оратиш. Км.

Усела ти рука до лак. Тм.

Ус#ле ти руће до лактове. Тм.

Утенчил се, да ббг даде. Тм.

Ућа проклет. Вој. (У облику клетве истиче се важност ујака. У истом

смислу каже се — Мајћа проклета! Башта проклет! Јованка проклета!

и сл.).

lЦветане, сас цвеће те мајћа не заћитила. Рс.

Цел свет те клне, јега те стигло. Пк.
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ЦИГАЊЕ — му бчи извадили; ти дронци поносили и сhинули. Пн.

ЦРВИ ГА, ДА Бог — да, на-живо изели (Пк), даде, изели (Пир).

ЦРВЈЕГА ИЗЕЛИ — на онија свет, да бог даде, па тегај да умре. Пк.

ЦРВJE — да га изеду (Пир), лазили по тебе (TM).

— му крз кошчине лазили и крз-очи излазили. Брц.

ЦРВЈЕТЕ — дигли, па с метлу те мели (Ор), изели (Бч).

Црвје ти очи извадили. Пк.

Црвици га изели. Пир/BojСук.

Црвичичи га изели. КмјCГл.

Црева ти искочило. Пир.

ЦРЕВАТИ СЕ — да бог даде, преврзала (Брц), згрчила (Вој).

— угрчила (Држ.), угрчила, да бог даде (Сук).

ЦРКАЛ — га каквв је. Ста. (Клетва или похвала, зависно од ситуације).

— да бог да, очи ти испадле. Све лоше правиш, па мора да те и клнем

и брукам. Км.

ЦРКЛО, ДА-БОГ — даде. Вој. (Најчешће блага клетва).

— даде, и од деца видело не видело. Јал.

Цркло му Пк. (Стоци у штети, али и детету).

Цркло, пукло, бес да те ване. Пк. -

ЦРКЛО, ПУКЛО, БОЛКА ТЕ — ванула (ЦД); ванула, чума те ванула, не

напило се, не најело се (Цер). -

ЦРКЛО, ПУКЛО — да бог даде (Сук), не напило се, не најело се (Јел).

шРКНИ — куче, цркни! Ками довбдиш чужду жену у моју кућу и на моје

öчи спиш сас њу. Тм. Тека га проклела, и он ујутро истина умрел.

— ми, пукни (ми), душманче. Вој. (Дечја шала-изазов).

— не напил се. Јал.

ЦРНА — ви појела, га изела, болка га изела, гуџурица га изела. Пк.

— и појела (Гос), ђи чума изела (ВС).

ЦРНА ТЕ — болка изела (Сук/Пн), јевтика изела (Пн), нужда изела (МСв).

— мука изела, па јега не осљвнул до јутре (Пк), појела (Гос).

— нужда изела (МСв), убила, пачавро, и ти ли си за орату (Кп).

ЦРНА ТЕ ЧУМА — изела (ПнfКр), однела (Брл).

Црна чума да те изеде. Пир. -

Црне богиње да и вану, што толко грду. Пк. (Свињама).

Црни барјаци на кућу да ти се повију. Км.

ЦРНИ ДУШМАЊЕ — да поцрнеју, па да потљвнéју. Км.

— задушило ђи, па с прсти да орате. ВојlШет.

— поцрнели, па потљвнели како земља. Пк.

ЦРНИ — катран да га изеде (Држ.); приш да те убије (Гра), те вћци разнели

(ВЛк).
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Црница га изела. При.

Црничка га сваљала, да ббг даде. Пир.

ЧАВћE — и гаврање те по сливе разнели. Држ.

— му мозак искљуцале, бчи извадиле. Брц.

чАвЋЕ ти мозAK — искљувале (Држ), искљувале, да бог даде (При).

— искљуцале (ПетiВој), испиле (Ор).

Чáвће ти се насрале у ак#лат. При.

Чворуга ти се дигло на чело Рc.

ЧЕГА — клнем да просере катран и цецељ. НШ.

— прајмо тека, а нека си ђавол опашку искубе. Соп (Клетва-изрека).

— убије бог. Вој. (Блага клетва-упозорење).

Че кажеш, ама чете накаже. Вој, (клнеш, ама. При).

Че ми седнеш на колено да ми се помолиш. Оно че дојде! (На колена).

Пк.

ЧЕМУ дĆЈДЕ И ЊЕМУ — од-бога (Гос), Црни петак (Дој).

Че му дојде Црни петак. Пет.

Че плати?! Платно му се на-очи турило. Пк.

Че се удари у-главу, ама после Држ. (Блага клетва-претња, и упозорење).

ЧЕСИ ГА — најде бд-бога (Сук), од-бога најдеш (Вој). -

ЧЕТЕ — блсне по тиквуту, па че разбереш. Пир. (Клетва-претња).

— занеми, па нема да оратиш. Сук.

— ргне у-срце (Пир), пијавће испију (Гра), пијавице испију (Вој).

— убије бог у алуту. Рас.

ЧЕ“удАРи — лебацат у-главу; по чутуруту, па чети се отворе бчи.

Ј.

ЧE TE уни — лебат у-главу, лебацат у главуту. Пир. (Клетва-упозоре

Ње).

ЧЕТИ ДĆЈДЕ — до-главу, че видиш (Сре), Црни петак, ама полека (Пк);

Црни торник (ЦД).
-

ЧЕ ти СЕ — ожени черката, ама ка ти на длан длака излезне, да бог даде.

Ир.
-

- *епени све това, че даде бог, па нече да има кој да га збере. Км.

Че тужи! Море, тужан по свет да бди. Км.

Че тужиш! Море, тужан по свет да луташ, и да не знајеш куде луташ. Сук.

Челенка ти-се дигло на-главу. Пк.

Чељад да ти се потика. Церовати главња у дупе. Зав. (Клетва, и бајалица).

Чćмер те изело. ВЛк.

Черко, имам, имам, ама земља га чува. Земља има да га изеде, ама

нема да ви га дадем ако ме лоше поштујете. При. (Претња која се

приближава клетви, не само по облику већ и по суштини).
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Черку у вал да не туриш. Пир.

Чир ти се дигло на језик, па да не можда оратиш. Држ.

Чомуга ти се дигло на чело, па да бдиш заћитен. Рас|Вој.

Чува га, рашчувци га ударили. КрlВС. (Оном ко лоше чува своју децу или

родитеље).

Чувала сам га, рашчувши га изели. Гра. (Незахвалнику, кога је подигла).

Чукнул те лебацат у-главу. Држ. (Блага клетва).

ЧУКНУЛО ТЕ — одозгор (Ор), у-главу, каков си (Чин). (Блага клетва

-милошта).

ЧУМА ВОЈ ČЧИ — извадила (Гњ), изела (Вој).

ЧУМА ГА — затрела; изела, однела. Чин|Вој.

— однела, да га нема (ВЛк), разнела (Кс Брц).

— ударила, па се не свртел кој ме дира. ЦД.

ЧУМА ДА — га убије (Пир); ђу однесе, чума да ђу изеде (РС).

— ји поједе. Соп.

ЧУМА И — побила; потрла. Црн.
-

ЧУМА ТЕ — загодила (Бла); затрела (ЦД), изела (Тм).

ЧУМА ТЕ ИЗЕЛА — да те Господ убије (Пн); куде идеш на тамо (Сук).

— црвје те појели. ЦД. -

ЧУМА ТЕ — појела, што сам те ранила (Цер), pгнула, па дом не нашла

(Пк), рчнула (РС), удрила (Вој), ударила (ВојCук).

чУМА ТЕ УДАРИЛА — да те ударила (Чин), па се не свртел (СГл/Вој).

ЧУМАТИ — кућу затрела. Брц.

— у кућу улезла, па све ти по кућу разнела, и све поморила. Сва

чељад увечер да легне, а ујутро да се не дигне. Брц.

Чума чете затре. Пк.

Чумо проклета. Вој! Пир.

Шиђер да ти се здува. Пир.

Шиђерица ти се изела. Ор.

Шамија ти изгорела на-главу. Тм.

Швабе ли су, Немци ли су, да ђи занеми какви су. КрjСук.

Шегујте се деца, ама че ви бог помогне на шегуту. Брл. (Клетва-шала, и

чак благослов).

Шљогирало те, да бог даде, али прво јевтика да те подржи. Изв.

Шљокчо, што те не шљогира. Што те, шљокно, шљог не шљогира. НШ.

ШТО-ГА НЕ — привану, болка ти се приванула. Пок.

— проклнем, това да га не стигне. Пк.

ШТО-ГА — уби марен? ВојlВСв. (Клетва-изрека: Шта му би?!)

— узе, да бог да си најмило у њега завијеш, или сас тебе у грбб да

си понесеш, ако га не врнеш. Јал.
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НШТОнi — оно мен помислило, бд-бога га је стигло, а и још чега стигне.

ИО.

- Квекете Да-ли за мужа, да-ли за друго? Што ме једе, вечна ђу

изела. Пир.

Што каже, да га снакаже. Пк.

Што кажеш, да ти тов душа носи. Пк.

Што капе лулата, не капнуло, да бог даде (на лулуту). Вој.

Што капеш там при њи, ко да нема работа дома? Раскапал се, да бог

даде. Вој.

Што ли гаџаш пшетата, рђo? Јега ти пцетата на-главу извивала. ДД

(над-главу. Вој).

Што лежеш, леко да не пројдеш. Чин.

ШТО МЕ — искарујете? Ја че си сâм излезнем из кућуту, ама из кућуту

и бог да ви излезне. Пир.

— једе, вечна ђу (мука) изела. Пир.

— лајеш како бесно куче. Пк.

— удари, ћопав да останеш. Црна те нужда изела. Од тебе ми је на

пупак тужно. При.

ШТО-МЕН МИСЛЕ, БОГ ДА ЊИМ — врне, и њина деца тека да проживе.

Брц. -

— плати. Брц.

Што мен мисле, това бог да њим даде. Пк.

ШТО МЕН МИСЛИ — бог да му све надокнади. Рс.

— њу да стиsa. А оно си њу и стиsa. ВЛк.

ШТО МЕН — клела, тебе да стигне. ВСв. (Клетва на клетву, и расклетва).

— мислиш, теб да не замине. Брц (стигне. Пк).

ШТО МЕНЕ МИСЛИШ — нека тебе стигне (Км); тебе да ти бог даде (Пир).

(Клетва у виду благослова).

ШТО МЕНЕ — помислил, све да ти се у пазуку струпа, а што ти је најмило

да ти стигне. Пк.

— стигло, тебе да не замине. Држ.

ШТО МИ — дете удари, гром да те удари. Рас.

— све упропасти, липцало, бог те убил. Км. (Свињи, у штети).

— се мешаш у дом, црева да ти се измешају, да полудејеш и побеснејеш.

Пир.

— солиш, што ми тува читаш, што не престанеш?! Читал ти поп

над-главу. Пир.

Пlто мисле да њим мислим, бог това да њим даде. Брц.

Што мислиш мене, најмило да ти стигне. Брц.

Што му не црче?! Јал. (Стоци, у штети).

Што нас стигло, теб нема да замине. Вој. (Клетва на клетву).
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ШТО НЕ — зарадиш, па да си купиш? Што си у шаће не пљунеш, па да си

зарадиш ко мој муж, па зарадено на своја деца да си оставиш, него

отимаш чуждо? Затов што отимаш, видело да не видиш. Гра.

— затвориш таја уста проклета, главу ми размири. Вој.

— платиш, платно ти на-очи? Сук.

— приде да га узнеш, џиђер ти се привануло. ВЛк/Пок.

— умре тија бесник, да се спасим од њега. Рс. (Мужу, који није

присутан).

— црче, него ме само сасипујеш? Јал. (Мужу).

Што са не оратиш? Ајде са нешто кажи! Да бог да никад не прооратила.

Вој. -

Што сам клела, да бог да те стигло. Пк.

Што само питујеш, пипка те уватила па те не пуштила. Пир.

Што си мен рекла, теб не заминуло. Тм. -

ШТО СИ МИ ОТЕЛ — земљицуту, уста сас земљу да ти се напћне, а и

земља да-ђи поједе. Пир.

— на деца сирочетија, да бог да никад жив (да) не одиш по њу, него

у мртвачћи сњндек да те довезу, сас мртвачка кола. Пир. (Деверу,

који се домогао њиве која припада братанцима).

ШТО СИ ТУВА КОПАЛ, ДА СИ ЗАКОПАШ — главуту. Вој.

— најмило. Јединцатога да си закопаш. А черку девојhу имаш, па и

њу да закопаш. Држ.

ШТО ТЕ — ђавол не издује, ало шашава. Сук.

— изду ђавол, па се не мож оћутиш, pђо проклета. Вој.

— не удари нешто у језикат, па да занемејеш, да бог даде. Ниш.

— не шљогира, пијаницо проклета. Пк.

— нешто не скоклне, па да се село курталише оди тебе. Вој.

Што тува капете, па пијете бд-јутро, убила ви Света Недеља?! Мене ли

чéкате да ви искарам? Сре.

Штрбкно штрбкава, на чуму си се направила, чума ти бчи извадила. ВСв.

ШТУР ПО СВЕТ — поодил, блесавога те народ погледал. Пир/Брц.

Шуга те изела. Кр. (Стоци).

ШУМ — да те ване (Пк), те ватило, па се никад не спасил (Пир).

ЗАКЛЕТВЕ (И ПРЕКЛИЊАЊА)

Ако је онов твоје, заклни се у децата. Брл. (ТИ-заклетва).

Ако леже, говна да једе. Брц. (ОН-заклетва).

АКО ЛЕЖЕМ — да се одбвде не померим (Гос), децата да немам (Об).

-\\ wVR,was vesse“)
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Ако ми бч верујеш! Ја ти не могу душу дадем. Бог че ми верује, ако ми

ти не верујеш. А бог има нади сви. Км. (Преклињање).

АКО НЕЈЕ ТЕКА — да се не померим од овова место. Сук|ВојЧин.

— две деца имам, да ђи немам. Вој.

— дом да се не врнем. ВЛк|Пк При.

АКО НЕЈЕ ТЕКА, ЈА — че главу на труп да турим. Чин.

— чу главу на труп да турам. Вој.

АКО НЕЈЕ ТЕКА, ЈЕДНО ДЕТЕ ИМАМ — да га немам. Рас.

— дом да га не затечем. При.

АКО НЕЈЕ ТЕКА — никога да си дом не затечем. Пир/Ста.

— нбђе да си пребијем (Гра); очи да ми испадну (Држ).

— тука сам најтљнак. Вој. (При том показује врат).

Ако сам излЊгáл, бчи ми испáдле. Рос.

АКО САМ ЈА, ДА СЕ НЕ ПОМЕРИМ — од овова место (ДД); отува (Км);

отука (Сук).

АКО САМ — ја, своја деца бдалек да не видим. ДД. (Шаљива заклетва).

— тека рекла, да бог да цркла. А ако несем рекла, ти да цркнеш, да

бог да те закопала. Пир/Pc. (ЈА, ТИ, заклетва).

— това ја направил, децата дом да си не затечем. Рс.

АКО ТЕЛЕЖЕМ — грбину да си не видим. Рc. (Шала у виду заклетве).

— да се не померим отува. Пир.

АКО ТИ — подвалим, година да ми подвали. ВЛк.

— това напрајиш, ја че идем у калуђери. Брц.

АКО ТОВА КАЖЕШ — да занемејеш, па да не оратиш. Гра. (ТИ-заклетва).

— у немци да отидеш. Гра/Вој. (ТИ-заклетва).

Аман-заман Вој. (Преклињање).

Бог ми душа! Вој. (Заклетва-изрека).

Брате мили, помогни ако имаш душу! Км. (Преклињање).

Глава на рамена да ми стоји, ако те лежем, Јал. (Заклетва-шала).

Главу че си дадем за њега. Вој. -

Гóвна да једеш, ако лежеш. Јал. (Вулгаризам и ТИ-заклетва).

Грé ти на-душу, ако лежеш. Грш. (ТИ-заклетва).

Да бог да, јутре не осљвнул, ако несем рекел истина. Вој.

ДА БОГ ДА НЕ ДОЧЕКАЛ — Свети Јован (Вој); Светога Јована (Сук), сина

да оженим (Пир), Пресвету (Кр).

ДА БОГДАДЕ ДА СИ — не видим грбину. Бc/Pc. (Шаљива заклетва).

— одовдека кућуту не видим. Км. (Шаљива заклетва).

Да ме загуши, ако сам ти преорал. Пс.

ДА МИ — бчи испадну, ако сам рекла. Црн.

— син јединац оћоравеје, ако меџата неје тува. Км.

— снаá роди ћбраво и алтаво, ако неје тека. При.
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ДА МИ УМРЕ МАЈЋА — а само њу имам за заклетву. Пир (Јединац без

оца).

— ако лежем. Држ. -

Да ми умре што ми је најмило, ако неје тека. ВЛкiВој.

ДА НЕ — видим добро (Јал), излезнем отува, ако неје тека (пет).

— мрднем од овова место, ако сам ти преорал, и у меџуту да ме

закопају. Вој.

ДА ОТОРАВЕЈЕМ, АКО САМ РЕЧ РЕКЛА ЗА — девојчето. ВЛк.

— тебе при доду Крстину. Сук.

Да сам проклета, ако сам га ја узела. ВојСук.

ДА СЕ — клнем у бба сина, ако лежем. Кс.

ДА СЕ-НЕ ПОМЕРИМ — од овбва место, ако неје тека. ПетiВој.

— отука, ако неје тека. Кр!При.

Да се расeднем, па да се расeднем, ако сам излегал. Вој.

Да ти умре мајћа, ако лежеш. Држ Пир. (ТИ-заклетва).

Да цркнем, ако неје тека. Пет Км.

Два сина имам, ко две бчи, и у њи гледам, и њи да немам, ако неје текá.

изв.

Два деца имам, да ђи не видим, ако лежем. Гра.

ДВЕ ДЕЦА ИМАМ, ČБЕТЕ — више да не видим, ако лежем. Држ.

— да не затечем, ако неје беш тека. Вој.

ДВЕ ДЕЦА ИМАМ, бБЕТЕ У ЈЕДБН СЕНДБК ДА — сараним, ако сам ти

ја кокошкуту утепала (Вој), турим (Држ).

Две ми очи! Вој.

ДВЕ МИ ČЧИ! — Нечу више да краднем. Км.

— И трећи нос. Пк. (Шаљива заклетва).

ДВЕ ČЧИ ИМАМ — ако сам те излегала, да ми испадну. Вој.

— да ђи немам, да ми испадну, ако неје тека. ВС.

Две ти очи. ВојКр. (ТИ-заклетва).

Дете ми је болно, зашто да л6жем. Ако ми неје болно да га сараним, а

ако је болно, она својето да закопа. Држ. (Заклетва, и клетва).

Деца да ми умру, ако неје тека. Пн.

ДЕЦА ДА НЕ — видим, ако неје тека. Кр.

— видиш, ако лежеш. Држ. (ТИ-заклетва).

ДЕЦА — да немам, ако те лежем. Пир/СопIШ.

— дома да не затечеш, ако лежеш. Чин. (ТИ-заклетва).

Дома да се не врнем, ако ти лопатуту несем врнула. Соп.

Душа ваља! Boj. (Заклетва-изрека: ево главе, ако није тако).

ЕВf. — душа, еве гуша, ако ви несем све испричал како је било. При.

— 6чи да немам! Очити су тука! Чин.
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Егá се не померим од овбва место, ако несем рекла како је било. Сук.

За њега руку че дадем да ми отсечу. ВC. (Гарантујем да је поштен, и сл.).

Имам једнога сина, ама и њега да немам, ако неје тека било. Јал.

Já, бога ми, нема да дадем, па и главу да изгубим. Това ми је баштинија.

Сук. -

Ја че се тека заречем: Чете исврљим из овуја кућу, па макар ме после

живу драли. Пир. (Снаја прети свекрви, и заклиње се).

ЈАЧЕ — си нос одрежем, ако буде. Тм. Тека реко, ама после не секо ни

носеве ни ушеве. (Сумња у нешто да ће се догодити).

Ја чете заклнем, сестро мила, девојчето да ми гледаш ко да је твоје. При.

(На самрти је Моли комшиницу и заклиње је).

Ја чу се заклнем: само преко мене мртву че улезнеш у овуја кућу. Пир.

(Заклетва и претња).

Како, бре, очи немаш, како душу немаш, како можеш тека! ПРж. Ка се

човеци карају, па тија што нече да се кара, он на другбтога тека

каже, моли га да му зло не чини и да му не казује погане речи.

(Преклињање).

КЛНЕМ СЕ — за правду, за име бога. ТД.

— у моја деца! Да ђи оваја земља затрупа, ако неје меџата беш тува.

Вој. -

Кључ, катанац, турeнa чивија, нема ората. Вој! Пир. (Дечја заклетва-игра,

а да би се пресекао међусобни спор, и сл.).

Кóј нема веру, да умре од колеру. (болује). Пир. (Дечја заклетва-игра, да

се држи свако договора).

KöЈ ПИЈЕ — каве, репче му порасте. Вој. (Дечја шаљива клетва).

— у капак, чега вати пољак. БЧ. (Дечја заклетва, клетва, и бајалица).

KöЈ — проорати да изеде говно — оди пчелу. При. (Шаљива МИ-заклетва).

— се бави, нека се задави. БЧ. (Дечја заклетва-игра, и шала).

— си не изеде, да му се не роди. Вој. (Шала у облику ВИ-заклетве,

начин да стари наговоре децу да поједу свој део оброка).

— това каже, језик да му исене. При. (МИ-заклетва). “

КОМУ СЕ ЗУБИ ВИДЕ, ДА ИЗЕДЕ — говно, на мачку кошчине (Пир);

поганштрак (Вој). (Дечја МИ-заклетва, када се договоре да ућуте).

Májћа да ти умре, ако лежеш. Вој. (ТИ-заклетва, детету).

Мани га за именога бога. Вој!Км. Тека се каже на некоје, тека се моли

и преклиња, да се мане од злб, отимање, карање, бијење, или пак ка

напада некога за нижашта. Вој. (Преклињање).

МАНИ МИ СЕ — од-главу. ВРжјВој. (Преклињање). -

— 6д-главу, тако-ти бога милога. Вој. Тека се моли кој се не разбира,

па бче да се кара, да се бије, или нешта да бтне. (Преклињање).
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— с милога бога. Вој. (малога. Пир). (Преклињање: Остави ме на

миру).
-

Могу да дадем двете руће да не буде текá ко што сам ви рекла, и да че

она пак голема рђа да испадне. (излезне). Пир.

МОЛИМ ТЕ — за живога бога. Рос. Тека се моли некој ка требе некому

нешта млого важно да учини или помогне. (Преклињање).

— ко бога. Вој. (Преклињање: Јако ми је важна твоја помоћ, помогни).

МОРЕ, НЕЧУ — ни праг да њим преступим (ЦД); њим ни праг преступим

(Вој).

Не могу, ако бога верујеш. Мани ме! Дој. (Преклињање).

Нема да буде! А ако буде, ја челáјем. ВРжfРс.

НЕМОЈ — ако бога имаш. Тм. (Преклињање: Остави ме на миру, не

наноси ми велико зло).

— бабо Ружо, молим те ко мајћу. Пир. (Преклињање).

— сестро мила, чете молим. ВРж. (Преклињање).

Несем ја, ка ти кажем! Да бог да кућу да си не видим одбвде, ако сам

ја. Бла. (Шаљива заклетва).

НИКОГА ДОМА ДА НЕ ЗАТЕЧЕМ, АКО САМ ТИ ГА — ја узел, ударил. Вој.

НИКОГА ДОМА ДА НЕ ЗАТЕЧЕМ, АКО САМ ТИ — ја напуштил ливадуту.

Вој.

— узел бурето, ако је при мене. Појди, па се увери. Грш.

О, нанће мила! Немој! ТД. (Преклињање, и исказивање радости, страха,

туге).

Оп-заклоп! Кој проорати, говно да изеде. Чин. (Дечја МИ-заклетва, и

игра).

ČЧИ ДА НЕМАМ, АКО — лежем (Пир); неје тека (Држ).

бЧИ ДА НЕМАМ, АКО САМ — ја това напрајил (Јал), тека рекел (Пир).

бЧИ МИ ИСПАДЛЕ, АКО — лежем (Бла); неје тека (Брц).

Очи ми испрсле, ако неје тека. Kп.

Побогу! ПирjВојЧин. (Узвик преклињања).

Руку на-срце! Вој. (Заклетва-изрека: Јемчим да је баш тако!).

Рукуту деснуту давам за њега. Изв. (Јемчим за њега).

Руће да ми отсену, ако сам ја това узел. Брл. (прекршил, скршил, украл,

учинил. Вој).

Све да си закопам, ако неје тека. Соп.

Сестро писана! Вој. (Преклињање).

Сине! Синће! Вој. (Преклињање).

Сиромашка смо кућа! Помогни, ко бога те молим. Зав. (Преклињање).

Срећу да немам, ако сам реч рекла (при њу). Сук.
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Тако ми бога. Сук.

TAKO ми БогА — jä сас њи немам никакве закачушће. Л6жу те! Јал.

— несем, па несем, не мож ме кривите за нешта што неје било. Држ.

ТАКО МИ — две-очи (Бер), двете деца што ђи имам (ПРж).

— жива деца. Трњ.

— живо кучето! Ја само њега имам, па се у њега клнем, деца немам.

Км.

— крс. Вој.

— крста до малога прста (Држ), крста и великог прста (Пир). (Шаљива

заклетва, и здравица).

ТАКО МИ ОВИЈА — крс. ВојЧин. -

— лебац што га једем! Еве, че га цунем и че се заклнем, али ја да

сам — несĐм. Вој. -

ТАКО МИ СВЕ — живо, ако сам ти украла (Гра), што имам (ПкiРc).

ТАКО МИ — Света Богородица (Кр), таја црквица (Вој), тија крс (ВојЧин).

ТАКО ТИ — бога (Вој), бога, немој (ВЛк), крс (Вој! Пет). (Преклињање).

— бчи живе, ако кажеш! Моја сестра че направи да њбј се девојчето

остави сас мужа. Сук. ТИ-заклетва).

Тáм точило, там грчило. Кој се не мож сeти, црево му се угрчило. Држ.

(Загонетка заклиње одгонетача да је одгонетне).

Те, Дода! Те, Додине бчи тука! Чин. (ОН-заклетва, при суочавању са

оговарачом).

Те им бчи, нек виде! (ОНИ-заклетва).

ТЕ МУ — бчи (Вој), бчи, па нек се заклне (Сук). (OH-заклетва при

суочавању). :

Текву алу, черко, немој да узимаш, тако ти бога. Трњ. (Преклињање).

Ти ако с њега стекнеш, черко, и ако проживиш с њега, уши чеси отсечем.

Јал.

ТИ БАШТА, ТИ МАЈЋА — спашаве, ако бога знајеш. Вој. (Преклињање).

— у тебе се крстим. У тебе ми је свата сила. Вој. Тека се каже на

сина или унука, или на некога другога, који ти мож све учини, или

ти је чинил и до са, оди кога зависиш (Преклињање).

Ти мајћа, ти башта. ВЛк. (Преклињање).

Три деца имам, дом да ђи не затечем, ако лежем. Гњ.

Тув што причамо, тув да си остане, преко праг да не излази. Вој. (МИ

-заклетва).

Тужице мајћо! Вој. (Преклињање, али и вапај, и призивање, живе или

мртве, мајке у невољи).

У УСТА МЕ ПЉУНИ, АКО — неје тека; тека не буде. Јал.

ЧЕТЕ ЗАКЛНЕМ — да ми дојдеш на славу сас бабу Јелицу. Брл.

— девојчето, сестро, да ми гледаш. Пир.
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— од брата си, черко, земљу да не тражиш. Имање наше, черко, да ни

се не дели на ускрци, да је у куп, и ви, моја деца да се не мразите

ка заклопим бчи. Вој.

— това више да не работиш. Гос.

Чете молим и заклињам, немој (реч) да језичиш. ВЈ. (ТИ-заклетва).

ЧЕТИ УМРЕ МАЈЋА, АКО ГА — дирнеш, пипнеш, узнеш. Вој (детету, да

се заплаши од опасности, и сл.).

Че ти умре мајћа, ако кажеш това. При. (Детету, да се заплаши и да

ћути).

Човече божји! (божи). Вој. (Преклињање).

Што коди тебе кажем, може само црна земља да знаје. Мр. (Ти-заклетва).

ШТОПРИ — мен кажеш, може само земља да знаје, и никој другој (Друђи).

Вој.

— теб кажем, може сâмо црна земља да знаје и никој друђи. ЦД.

(ТИ-заклетва).

О КЛЕТВАМА.

А од сестру ми Верку нема ништа да буде. Она се па од муку поболе.

Укле ђи таја рђа проклета. Пир.

Ајде, ајде, не бој се што те клне. Неје ти дупе с постилак брисал. Од њега

се не мож приване. Соп.
-

АКО — добро не каже (меџуту), земљу да пронесе на това место, и да мине

тамо куде мисли, да покаже куде је меџа. Па, ако се залакоми, оно

му после проклетија стиsa и чукун-унуче. Пк. (О заклињању).

— клне, оно си њега уване. Др.

— сведочиш криво, снаáта је тешка, па можда рôди ћбраво или ћопаво.

Тека рекел на башту си, на дедуту. Ама бн не слушал, криво се заклел.

И снаата родила близнетија, а ббата ћбрава и ћопава. А оћоравеје

му и тија син што га је молил да се не заклиња, па после и унук од

тога сина. Ниш. (Кривоклетство).

Баба Стевана је млого љуто клела. И толко млого, да ђу почела боли

- глава, и кôска вој се издвоји на-страну. И устата вој отишла тека,

нá-страну. Пир.

БАШТА — и мајћа камење трљају и крсте се да њим се ване клетва. Дој.

— ка клне, стиsa. Брл.

— куде клне тува трава не расте. Мајћа ти опрости, а башта нече, он

сас срце клне. Ор.

Бог вој даде здравjе те умре, па са нема кој да ни клне. БЧ.

Брата си клела, па ву се после черка разболела. НШ.

Газда бил, па зло чинил, па га млого клели. Ама това не стигне њега,

него унуку му. Ка се заженила, па ђу повели, па у пут наиде некаква
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ветрушка, па се изврну и кбла, и коњи, и сватови, па се коњити

уплаше, па лом напрајили. Сватови, унука, младожења, које сакато,

које ћ6паво. Цело га је село клело и уклело, а тé, унуку му стигло.

Пс.

Галати, кле, галати. Угалати се, па прегалати, па после ништа. Одма си

поче орати сас нас ко да ништа неје ни било. Сук.

Грејове, што ђи дедата напраји, унучето после стиsajу. А тека неје добро

од бога. Бла.

ДАЛИМЕ — мајћа клне, па ме тека стиsa? Hш (маћа мајћа. Пир/HшlПк).

— некој уклел, те овака патим? Кс.

Да не видиш овцу тува?! Тека једен овчар бкнул на другога бдалеко, а

бил си овцу изгубил. Ама га овија друђити лбше разбере, помислил

да га клне, па му бдма врнул сас клетву. — Море, ти да ђу не видиш,

да бог даде! Па си после у себе рекел. — Што му би да ми бвце клне,

а убаво смо си до са живували? ПРж.

Да проклнем нечу никада, па макар просила па се ранила. Дој.

Да те башта и мајћа не клну. Чин.

Да ти се заклнем, ако бчеш! Несем, бре, несем, Мани ме. Вој.

Деда Жожа, из мој Брлог одозгоре, бил на жетву ка (је) чул да му је черка

за момче побегла. Одма отрчал у црквуту у Бpлог, и клел черкуту.

А ка га питали, зашто бије sЕбна, он рекел да му је черка Верка

умрела. И како ђује проклел тека ђу стигло. Отишла у град, родила

три дечица, ама млада умрла. Брл|Пир.

Деца брала краставице у чуждо. Он се врљи сас колец и утепа једно. Ама

неје сакал да га утепа. Па га после млого клели. И унуку му стигне.

Бла/Гра.

Дојде у аминат. Пир/Јал. (Дошао је у оном тренутку када се прихватају

клетве које се тога тренутка изговоре, и одмах се остварују).

Друђи нек те клну како бче, али кој ти је дупе брисал да те не клне. Од
њега стиsa. Tм. к

Жена мужа не може да уклне, маћа може. НШ.

ЖЕНЕ КЛНУ — Изедеш ми пустињуту. Муж клне: — Изедеш ми онова.

Ако, нека се тека клну, да се не клну пострашно. Това је сиротинска

öблажица. Пс!Соп.

— једна другу. Или жена клне комшије, комшиска деца, некоји који

њој направе штету или друго зло. А има ђи које клну све редома,

и које је криво, и које неје. А некоје па највише обичају роду да си

клну, па и своја деца. Има свакакве рђе по свет. Мужје не клну, че

њим се смеју друђи. Само ка башту или деду млого увреди његова

крв, син, черка, или унуче, поготово син, он га проклне, и више нече

да чује за њега. Пет.

— Однел га ветар! А ни мужје пцујемо, ни несмо жене. Ре.
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За меџу, ка некој пребре, зберу се човеци, наплне му торбу сас земљу. Он

пројде до куде бче да је меџа, заклне се, и каже да је тува меџата.

Заклне се: — Клнем се у моја деца да је овде меџа, и да ђи оваја

земља затрупа ако неје тека. И меџа остане тамо куде он расипе из

торбуту земљу. Пет. Това се ока селска клетва. Она је најтешка, стиsa.

Забра, па поче да клне, па не престаде док село не размири и док-се сви

не збраше да ђу слушају. Пет.

Заклел синатога да не продава имањето док је жив, а и бн после да си

своја деца тека заклне, и они па њина деца. Да њим се земља не

разбива, не дели, да је у куп, у вамилију. Сук.

Зачас че уклнеш и че напрајш пакос, а до века проклетију че влачиш. Сук.

Зберу се сељаци, па се клну сас сол и пипер. И ако је тачно, каже:

— Клнем се за правду, за име бога! Ако неје сигуран, ако је крив,

он каже да неје крив, ама нече да се заклне, не смеје. Јал. Селска

клетва на сред-селб.

Знајеш ли да клнеш? - У целден могу да клнем, кога бчеш и за кво бчеш,

и да не престањујем, и да се не умбрим. Пк.

И да оратиш, и да не оратиш, и да клнеш, и да не клнеш, па чеси је исто.

Сас клетве и сас орату ништа не мож после да поправиш, а можда

поквариш. Држ.

И клне, и расклњује, праји си орату. Ниш.

Издул га ђавол, па не знаје ни какво орати ни какво работи. Цело село

слуша како клне, а има черку девојhу за женидбу. Брц.

ИМА СИ ТЕКА НЕКОЈЕ — благо му ка човека рчне сас реч или га проклне

(Ор); за клетве млого бистро, а друго ништа не разбира (Изв).

Имам једну црну овцу колко за заклетву. Ка направе овцете штету, ја се

у њу клнем. Дој. -

| Ишла свекрва на снау, па трљала камење, и врљала и по њу. И клела.

Пк.

Ја мислим да сам се сас бога све исплатила. Он ми је злочинил, ама

и ја никому дужна несем остала. Клела сам, па сам доста и уклела.

Пк. -

ЈАНЕ УМЕЈЕМ ДА КЛНЕМ — али да дојде нана из град, она чеви подобро

каже (Пет); има ако набкам нану, она че ви боље благосивља (Пир).

— и да се карам, само побегнем и одвикам. Вој.

— мајћа ми че дојде, она клне пострашно. Држ.

ЈА САМ — мајћа, имам право да речем какво било. И да клнем ка требе.

— мислила, ка сам била помлада, ако дете проклнем че ми одма

умре. Брл.

— с бога расћинула. Цел свет че уклнем, ако требе. Пк. (Нероткиња).

ЈА СЕ — никада не заклињам, па ако бч нек ми верују. А ако ми и не

верују, и не мора. Никога до са несем ни украл ни излегал, па и не
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мора да се заклињам. А у заклетву не верујем. Највише се заклињу

који лежу и крадну. Вој.

— пак могу клнем у кво бчеш. Това ништа неје. А кој је будала нека

верује. Пир.

ЈЕДЊН — нечу му име казујем, притиснул Петрово браниште, и тāм сече

дрва, блиска му до-дома. И каже да је његово. Скарали се. Петар

позвал човеци да и мире. Ама овија не попушта. Петар му рек6л

пред-народ. — Мож ли да се заклнеш да је твоје? Еве, носим сол и

леб. Затопи с6л, и обиколи до дека је твоје. Па куде пројдеш, тука

је меџа. И па ка обиколиш, па узни леб и затопи сол! И овија све

направил пред човеци како му Петар рекел. А ка до недељу, син

му оћоравеје. Па му друђити син после причал: — Тата си је крив.

Неје наше браништето, али му тува блиска за дрва, па га бте човеку.

Криво се заклел, и одма ни би проклетија, брат ми оћораве. После си

врну Петру браништето, ама му синат не прогледа. Селска клетва,

пред-народ ка се заклнеш сас сол, леб и рећију, и ка се прекрстиш, је

страшна. ЦД.

— се све клел у деца, и ка је крив, и ка неје. Па га стигло, све му

помрела. Гос.

КА БИ — бог сваку клетву уважил, оно не би никој жив остал. Гос.

— стиsáло што жена каже, оно би било лом. Све би помрело. Пет.

Ка мајћа клне, не стиsa; ка башта клне, стиsa. Пир.

КА НЕКОЈ — клне некога, па да се клетва привати, он узне ћило рећију,

па у цркву, па сви пину, па он рече нeшта, и това је клетва у цркву. А

öн рече: — Проклет да је тија и тија што ми је тека и тека напрајил,

или това и това узел. Зав. (Сеоска клетва).

— преорé, а нече да врне браздуту, накáрају га, селб, да пронесе земљу

на рамо, да цуне туја земљу, и да се заклне. Па куде тека мине, там

поставе меџу. Кöј је преорал бн се отеза, нече тека да напрај, па да

си напрај проклетију на деца, па пристане да врне браздуту. Ама

се понекоје најде и будала, па се криво заклне, па му се после дом

затре. Км. (Сеоска клетва).

Ка сам њој това рекла, ка њој черкуту прокле, од јад је цело село прелетела.

Држ.

КА СЕ — држиш за пул, заклетва се не важи. При. (Магијска радња).

— муж клне за меџу или за нешто друго, каже свеца кога слави,

прекрсти се, па се заклне, па се поново прекрсти, и каже: — Да бог да

не дочекал Пресвету, (или Свету Петку, или некоју другу славу коју

слави), ако сам ја това направил (или преорал, или рекел). Това је

најтешка клетва. Пс. (Сеоска клетва).

— најадови човек, бн не знаје кво орати и како че проклне. А после

га јад. Дој.

— она закара, па ти триста накаже. Какве клетве страшне, ни пцета

га не лижу. При.

Ка те изеде куче, че га клнеш, па све че да разносиш. Сук.
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Ка ти дојде до-главу, клнеш и расправљаш се, а и молиш ка требе. Пир.

Кажи му, проклни га, па нека му се једе џиђерицата. Држ.

Када оно знаје да ти каже у карање, оно знаје и свга да ти наброји, страшне

клетве да ти накаже. Јал.

Какви аброви, какве клетве, какве речи. Малко ли (си) имамо муку, па и

они да ни притурају?! Пир.

Какво ли згреши те ме толко проклеше. Никому несем зло учинила, а

каква ме судбина стиже! Чији ли греове влачим. Гра.

КАКО — је мен стигло, тека са и теб стиже. Čд-бога си га нашел, тебе си

(си) уклел. Гос.

— прокле, тека га стиже. Ниш. -

— сам клела, једно да га стигне, доста (че) му је. Пет.

— си ме клела, тека ме стигло (Дој), те прокле, не замину те (Чин).

Калну, калну, када му се довије. Бла/Гра.

Кле, кле, па искоколи, па се на ђавола напраји. И изеде ни, укле ни. ЦД.

КЛЕМЕ, КЛЕ — али и њу стиже (Пк); ме, укле ме, али сâ и њу стиже (БЧ).

Клела га, карала га, ама са си њу докарала. Бог ђу казни. Пир.

КЛЕТВА — може и десето колено да стигне. Км.

— не помага. Изв. (Пословица).

. — проклетисување, пустâсување, галата, женска ората, тека се каже

при нас. Неје бБш све исто, ама је тека некако. Вој.

— стиsâ само од онога који ти је дупе брисал док си бил малечњк.

Гра. -

КЛЕТВЕ — до шију. Км. (Много јој клетви рекла у једном даху).

— су дошле из село у град. Како су сељањthe cве повише доодиле у

град, тека се све повише клело. Пир. (Ксенофобија).

КЛНЕ — и проклетисује (ВРж), и тепче с ногу, да се клетва привати (Пет).

КЛНЕ, КЛНЕ — и проклетисује, и пустасује. Село збрала при чешмуту.

во* камење врља. Јал.

КЛНЕ КО — жена (Вој); љубица Минћина синатога (Пир).

КЛНЕ — па вој пламик из устата излази. Вој.

— се ко Вида у поштење. Пир/Пн.

КЛНИ — Ама клнем, не помага. Брц.

— вике, црно че носимо под мишће, (и још негде), за тебе. ТД.

(Подсмех оној која куне, еротска двосмислица).

КôЈ — како си знаје, бн и клне. Брл.

— кво си прај, он чеси најде. Немој, черко, бабичкуту да клнеш. Оно

нема тебе да стиsa, него чети стиsa децата. Пир.

КОЈ КЛНЕ — оно си њега стиsa. Из устата, па у пазуку. Држ.

. — себ си клне. Сук.
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KöЈ — ли ме кле, кога ли кле, те мен стиже. Пк.

— ми је најдушманин, текве клетве да га не стиsajу. Изв.

Која ме је кучка залајала, свака је побеснела. Како сам клела, тека ђи

стигло. Пир. -

КОЈЕ — клнеш оно не стиsa, a које не клнеш оно стиsa. Пк.

— си ме клела, тека те стигло. И ти са немаш деца ко и ја. Пк.

Колко ми зло напраји, како ли те земља држи? Како бог може толко твоје

клетве да слуша? Вој.

Комшија почел да се гради. Баба ми отишла да види. Па му рекла. — У,

бата-Милане, куде је меџата? Неје отуд безат! А бн се заклне у

најстаротoга сина да му оћоравеје, да је меџата отуд безат. А она му

рекла: — У, бата-Милане, не кћни се! Те ти меџа, те ти без А после

му син, затова што се башта му криво заклел, оћоравеје. НшfГњ.

Кöпај како требе, да те травата не клне ако остањује. Гра.

КУДЕ — иде, све мене клне. Ама нема мене да уклне, њу чеси уклне, њу

че си това стигне. Сук.

— је башта му ишБл, све га је клел. Па после момчето коњ утепа. Низ

Божурато га беше свлекал. Км.

— цркву неје видел, тамо неје ишњл брата си да клне. Пет.

КУКА — и разонбџује. Држ. (Куне). --

— кука, док за овуја кућу несрећу не искука. Пк. (Кукала и клела).

ЛЕЛЕ — боже, леле! Куде да се денем! Текве клетве не могу да слушам!

Леле боже, што-мé не прибереш?! Пир. -

— снао, леле! Леле, жене, чујете ли?! Од њбње клетве не могу ни-да

спим, а ни да једем. Пет!Пир.

— што ми пати Јана (из Ржану) од тебе. Млбго ме брига што ме

клнеш! Пк. (Коментар, уз еротску двосмислицу).

МАЈЋА — ка кћне, она се каје. А башта ка клне, бн из срце клне. Кр.

— кле черку ка побеже по момче. Клеђи да се не сhину, па се и не
cћинуше. Гра. - м

— клела черку. — Грбб да ти се, черко, с воду наплни ка те закопам.

И черката бдма умре, слнце било. А ка ђу закопају, грбб се с воду

испћни. Мајћата рекла: — Чекете да штукне водата, ја сам ђу тека

клела. И бни застану, и водата се тргне, и черката се разбуди. И

рекла: — Штб-сте ме у свндек турали?! Ама сам па убаво спала! И

отиду си дома. И она жива, бди си, отиде сас њи. А после три двна

брат њбј умре, и они га закопају. Пк Пир.

— клне, али народ ка клне неје леко. ВЈ.

— клне и расклиња. У час проклне, и покаје се. А башта не расклиња,

не повлачи реч. Јал.

— ми че са дојде, она клне пострашно. Држ. (Претња клетвама).

— ни је клела, ама да ни се стиsa. А клела ни је: — Бог да те убије!

А, црна те изела. Кр.
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МАЈЋА СИ — га неје ударила ка је бил малечњк, а са га клне ко град

гору. Држ.

— клела деца: — Да цркнете, да пукнете, душу ми изедосте. Слушал

Турчин, а знал за аминат. А знала и она. И ка заврши клетву, дојде

аминат. Па Турчинат њбј рекел. — Са клни децата! А она се сетила,

па одма рекла: —Ти да цркнеш! И он, Турчинат, бдма цркал. Пир/Кс.

— у Камик проклела сина Душка: — Душко, душа ти на дупе излазила.

Абн, ка отиде у школу, јер кришома поморанџу, па тел да ђу глтне

одједнуш. И задави се, па га учитељат једва спасил. Заленејал,

црнејал, душа му почела на дупе излази. Па му учитељат једва това

из гушуту сас прсти извадил. Кр. |-

Малко ли сам слушала како се жене карају и клну. Како да не знам ко

се клHé. ВЛк.

Мани га там! Оно че ви клне и с камење че трља. Оно че ви све пореди

öд-главу па до бога, од мајћу си па до свеца. Брц.

МАНИ МИ СЕ С МИЛОГА — бога. Вој. -

— бога! Казуј кво сâкаш, на све че пристањујем, само да ми деца не

проклетисујеш. Вој.

МАЋА — ђу кле, кле, и укле. Да се не сhину! Да се не сhину! И не

cћинуше се. Дој.

— трљала камење, па врљала по њега, да се не врне. И текá се затреше.

нш.

Миш се препрачује када се некој клне и када му се зло жели. Пк. (Поганац.

к).

MЛОГО — је народ зацрнил, те га (народ) укле. Кр.

— ми наказа, свашта ми наказа. Че ме боли глава од њене клетве

догод сам жива. Кр. -

Мојег мужа стиже, што неје минул пут никоме. Уклела га. Брц.

Моли га, преклиња га, ама џабе. Ништа не помага при текву главу

непревијену. Вој.

Мора да је некој клел башту ми и мајћу ми, па са и мене стигло алу да

водим под-руку. Кр. (Увреда упућена мужу).

Море, нечу си се у деца клнем, па све нек је набпако. ВРж.

МУЖ — да проклне, бдмастиsa. ЦД.

— клне када му се пребре или прекоси, или му некој сече у браниште.

И колко је штета голема, тека га и клне. За стоку, ка прави штету.

— Липцало му! Ако некој пребре. — Да си закопа тува најмило! А

само кој је млого шашав, или су га млого његова деца наљутила, бн

си деца клне, одбива ђи од земљу и наследство, и нечени да чује

за-њи. Брц.

Нá-земи седне, па се крсти, па земљу целивује, па клне башту ми. Ор.

(Мајка сина, његовог оца).

На суд се једен заклел: — Да ми снаa pбди ћбраво, ако неје истина.

И — снаата роди близнетија — једно алтаво, а другото ћбраво. Пир.
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Нана че ви боље проклне. Бла.

Напратен ти живáк. Тека му рекла. И да ли бд-стра, да ли је стварно

бил живак, копнеја, копнеја, и умре. Пир.

Народ има гадан у клетву, љуто клне. Км.

Не кћни се криво, глава да ти је мирна. НШ. (О заклињању).

Нек је жива и здрава, па нек ме клне. Че буде и она свекрва, че војдбјде

дб-главу. Вој.

Нема теква клетва, ка моја снаа клне. Гра.

Немам никакву муку да клнем деца моја. Зав.

НЕМČJ — бре, бабичкуту да дираш. Доста је клела, па че све това децата

да (ти) удара. Пир.

— да клнеш, клетва далеко не иде. ДД

— ме проклетисујеш, тебе чете стигне. ВЛк.

— никога да вача! Како клну, нека клну. Чин.

НЕМОЈ, ЧЕРЕ, ПРОКЛЕТИЈУ ДА — носиш. ВЈ.

— носиш, немој текве речи да издумујеш. У нашу роду ни једна жена

неје клела. Това је срамота. Това само рђе бче да кажу. Пет.

Нечију проклетију влачим, кој ли ме кле. ПкiВЛк.

Нbóње клетве са ни испаштамо, њоња унучетија. (унучета). Вој.

О, мајћа ми това знаје, она стално клне. Км. -

Окá и кле. Ја си ћута, па си замину. Па, брé, да цркне онаја жена. И пак

не мого да њој згодим. Њбј се не можзгóди ни тека, ни тека. Сре.

бН — ђу пцује, а она га проклетисује. ВојЧин.

— је сакал да му узне тополу, па померил мcшуту отуде, од другуту

страну. Комшика му рекла да неје тека добро, и да бн убаво знаје

куде је меџата. А бн вој одговорил: — Да ми јединац оћоравеје, ако

неџата неје тува. И оћоравеје му сан. НМл/Км.

ОНА — је после, по това, девет године лежала док се неје раскапала. Укле

ђу рђа. Пк. „“

— ока и клé. Ја си ћута, па си замину. Па, бре, да цркне, да пукне,

на сред пут, онаја рђа. Остаде да се тресе. Од това је, требе, са болна.

Изв.

— убаве клетве редеше, ама млого оболе. Па вој се је месо распадало

док не умре. Пир.

ОНĆ — и суд пита: — Möж ли се заклнеш? Гос.

— какво ми можеш! Какво ме проклнеш, какво ми помислиш, све тебе

стиsa. Изв.

— кле, па све си њу това стиже. ВЛк.

— мајћа клне и расклиња бдма, а башта реч не повлачи. Ниш.

— само това знаје: да прпње, да чурулисује. И да клне. А друго не

знаје. Гњ. -

Пачавро једна, ти ли си за орату. Само једне клетве знајеш, курво проклета.

Пк.
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Покори њој се, да те не би уклела. Рас.

Прво уздšне, па почне да клне, па не престањује. Клне у-свет и на-свет,
КЛНé свé. Пет.

Прбста жена. Зачасти све накаже. Зачасти струпа триста и триjeсе клетве.

Па си после па орати како да неје ништа (ни) било. Ниш.

Разбила ковчек, па клела како да њој га је друђи разбил. Сук.

Реди ли, реди! Реди у-свет и на-свет, клне све по ред. Гра.

РОДИТЕЉ — ка проклне у амин, мора да се деси. А онака ка клне, ништа.

Пн.

— не требе млого да благосивља, а камо ли да клне своје дете. Км.

— у срце не клне. И сас срце не клне. Км.

СА — да се врне, па да види, па да се најежи од туј клетву што је клел.

Умре му накрај и унуката коју је највише волел. Кс.

— се клетве не турају на деца. Са нече ни једно да дозволи да га

клну, нити мајћа да га клне. Држ.

Свакој свашта рече, и кому како је згодно. А лоше жене бдма почну да

клну, и одма све најстрашне клетве. Јал.

Свáшта ми наказа, млого ме клé, а неје имала за кво и зашто да ме клне.

Че ме боли глава од туја рђу догод сам жива. Кр.

Свекар ми је млого волел најмладуту јетрву. Ама ђу после навану, и

нáвану, и куде је ишБл, там ђу је клел. Кс.

Свекрва ме је клела и преклињала да идем, ама ја не стиго. Имала сам

тег поголеме бриђе. Зав.

Свекрвата беше опака, па клнеше и дњнес и начес. Држ.

Скарал се син с мајћу си ка се делили. Закључил зевник и неје њбј дал

казан да узне. И она га проклела. И затова му се черката изалтавила

тека још оди детинство. Пир.

Снаа си бегала (дома), а свекрвата по њу трљала камење и врљала. А

снаáта њој рекла: — Зашто кажеш да се камењете врну кад и ја? А

свекрвата њој одговорила: — Па они се нече вpну, а да се не врнеш

ни ти. Пк.

Сол да држиш, па да клнеш. Брц.

Стар човек, нече да леже, а и клне се, како да му не верујем. Вој.

(Заклињање).

СТРИНА — подобре клнеше, ама вој бог даде здравjе те умре преди нас.

cгл.

— се клне за-све. И ка је права, и ка неје, и ка л6же, и ка не леже,

и ка украдне, и ка не украдне. Па затова никому не верујем ка се

клне. Кр. (О заклињању).

Таја што ђује клела, нема да прокопше, нема у туја кућу да се распадне.

Пир.
-

Те, заклел се криво, и пронел зćмљу. Стиже га клетва. Држ.
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Тиска је народ уклел. Умрел је сâм нади село. У свндЊкат црвици, па је

пуцало. Веч га били нападли. Пир/Пк.

Тћцају ни сас клетве, и мене, и мојити, мајћа ми и башта ми, и по

грбину, и по мешину. Гра.

Това те је некоја тека уклела. Чин.

Требало је да вој кажем, ама детето ми не смита. Зашто да вој га клнем,

ако је она шашава. Па несте ништа да вој кажем. Вој.

Требе свако да умејеш да заклопиш. Сретођу у аминат, па њој реко: — Ти

ми се, Ратhе, шегува, имам болно дете, па те бог укле да рôдиш болно.

Како ми се ти шегува, тека са тебе уалтавило. Пир/Држ.

Три дена је душу испуштало, неје могло да ђу испушти. Убаво сам га

уклела. Држ.

Ћóпав и ћорав крали морузу. Ћопáвјат ћбравотога јашил, крал класове и

турал ђи у џак, а на суд се клел: — Ја му несем ступнул у њиву! Аћоравјат се клел и крстил се: — Ја несšм кршил. Пир. - н

Ћбрћо! Слепчо Ћопшо! Посерко! Глувчo! Boj. (Клетве-увреде за ословља

вање, а са значењем: да оћоравиш, ослепиш, оћопавиш, да се усереш,

да оглувиш, и сл.). -

у аминат се згоди те родитељ може да уклне, а друђи не може. Ниш.

у-свет и на-свет клне мачавата, све по ред, чим пајсторакат преко праг

излезне. А док је он у кућуту, она добро, мазно, мазно, ко да не-je

таја жена. Држ.

Узну сол и леб, а се клну на сред село. Првотија што му је штета напрајена,

сас шуле рећију збира човеци. Па ка се зберу, сваћи од-њи испије по

чашку, и сви се заклну по ред. — Очи да немам, ако сам ја! Или:

— Да ме загуши! Да не видим бело видело! Да не видим добро! И

све тека. Пину рећију, и топну сол сас леб. А кој је крив бн не смеје

(ни) да пине. Това је селска клетва у наше село, најтешка. Кој се там

криво заклне, дом му се затре. Јал.

Укле га, ала проклета! Укле ми дете. ВЛк.

ЧЕ ВАЧАМ — света од туја алу, само да ме не клне. Трњ.

— свету (Пир); свету, од туја рђу што ме само клне. НШ.

Че галати, галати, па че прегалати. Вој.

ЧЕ КЛНЕМ И КАМЕЊЕ — Има да тлцам. При.

— четћцам, и на камење свечу че палим, и у цркву, да те све моје

клетве, и све моје зло стигне. Брц. (Оној коју је клела). -

ЧЕ КЛНЕМ, И С КАМИК — четрљам по тебе, да се клетвата приване. Пир.

— (че) да трљам од тебе. НМл.

Че цркнем, што га прокле. Јал.

Черка побегла. Башта ђу клел и sвона бил. И она дошла у град. И бдма

умрла. Јел. х
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Четиресе је свече јетрва ми у цркву запалила и како је клела она си

знаје. И по това, свата ми деца помреше. Рас.

Ч-и-м („че идем“) при Свету Мину, четиресе свече да палим, клетва да

те стигне. Пир.

Што — беснејеш ко бесно куче? Оћути се, доста си клела. Вој.

— га је клела, доста му је само једно да га стигне. Пн.

— сам у Орејовицу љуте клетве слушала, нигде текве клетве несем

слушала. Пир/Пок.

— се директорити не заклињају у столицуту, ка не верују у бога? Гос.

БЛАГОСЛОВИ, ЗДРАВИЦЕ И МОЛИТВЕ

БЛАГОСЛОВИ

А ви како сте? Имате ли си дечица, дал ли ви је бог? — Имамо си,

имамо! Дал ни је бог! Имамо си два сина, веч мужје големи: — Ако,

äко! Па и унучетија и преунучетија да дочекате. Гос. (При сусрету

после врло дугог времена).

А ка требе, ако је здравје, да отидемо там, да помогнемо човеку. Пок.

(Благослов као узречица у реченици). -

АЈ ДА — ђувера види. Вој. (Избледели благослов као израз за подршку).

— пијемо! Ајда сте ми живи, добре ми дошли! Чин.

— се чукнемо за сретан почетак. Пет.

Ај нек је са срећу и нек иде све на добро. Гњ.

Ајд да смо живи! ВРжјПриjРаг. -

АЈД ДА СМО ЖИВИ И — здрави (ПК), здрави, па и до године да се пá(к)

тека наједемо и напијемо. Кр. (При растајању, на крају прославе).

Ајд иди у здравје. ВЛк. (на растанку).

АЈД НЕК ЈЕ — арлија (ВЛк Рос/Пир), ерлија (Вој). (Благослов и здравица).

— живо, а и ни да смо живи, па и до године да се наједемо на весеље.

Пир. (Благослов и здравица при крштењу),

— здравје. ЦД. (Благослов и здравица).

— сас срећу. Дој. (На почетку сваког посла, пред пут, и сл.).

АЈД нек су ти живе, нека ти иљаде. Гос. (При продаји или стрижи оваца).

— нека бог даде да се даврандише. Вој. (Болеснику, или болесном

грлу стоке).

— па да ти бог даде берећет. Сук. (Домаћину). -

АЈД, ПА ДА ти Бог дAJE УБАВО — девојче, момче. Вој. (Момку односно

девојци). -

АЈД, ПА — голем порасал, убаво девојче испасал. Вој. (Момку, када

помогне старијем). - -

— голема порасла, убаво момче испасла. Вој. (Девојци, када помогнс).
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АЈД ПА ДА — буде мир и здравjе у државу и у кућу. При (Благослов и

молитва).

— да ти се роди! — Из твоја уста, у божје уши. Сук. (Благослов госта

и одговор домаћина у виду молитве). -

АЈД, НЕКА — га бог обрча на добро (Чин), те срећа служи (Трњ).

АЈД САС — здравје. То. (На поласку, или на почетку посла).

— здравjе да идеш. ВЛк|Гос. (Путнику).

Ајд у здравје! — А и ти да си жив (и здрав), и све да ти иде напредица.

Рос. (Међусобни благослов на растанку).

АЈД У ЗДРАВЈЕ, ПА САС ЗДРАВJE — да се врнеш. БрлiВој. (Госту, при

одласку).

— и ви да ми дојдете. Дој. (Гост домаћину на растанку).

Ајд чере у здравје, па и бог с тебе. Рс. Тека ме је деда често благосивљал.

АЈДЕ ДА — си жива и здрава, па да имаш кога да чуваш. Рос.

— смо живи и здрави, па деца да расту. БЧ.

АЈДЕ — лека нбч! – Ајде, тебе полњка. ВЛKIHшfГњ. (Растанак пред

спавање). -

— нек ти бог помогне куде идеш. Пир. (Путнику, војнику, печалбару).

АЈДЕ, НЕКА — бог (да) добро. Да остарејете младенци, и да обелејете ко

Стара Планина. ЦД. (Кум младенцима). -

— им је здравје, јега бар они имају срећу. Бр. (Деци, младенцима).

— се брже продава. Пир. (Муштерпја продавцу, на пијаци).

— ја сас здравје (Пир); сас здравјe (Гњ). |-

— ти бог дава унуци, и преунуци, и параунуци, и чукун унуци. И да

поживите са домаћицуту повише од сто године. И да ти, домаћине,

póде и њиве, лозја, и да имаш добар берећет, и млого стоку, и да ти

сви у кућу буду здрави и вćсели. Вој. (Гост на слави). -

АЈДЕ, ПА ДА — доживите снаје да ви бију. Ппр. (Шаљив благослов у

облику клетве).

— клнемо дрвата да и огањ изгори. ДД. (Шаљив благослов дрвара,

домаћину, у облику клетве). -

— се збирамо (пак) тека, на добро. Чин. (На прослави).

АЈДЕ — у здравје (си) иди! И слушај! И да неси из-љуђе, и да ти се сви

радују. ВРж. (Мајка ћерки невести, играјући у колу до ње).

— у коју смо кућу, бог да помага. Пир. (Домаћину).

— чере, нека те бог чува. Рас. (Невести).

Ако, ако, нека буде добро. Тека је благословено бд-бога. Пир. (Трудници).

Ако бог да! ДД. (Пред полазак на пут, или пред почетак посла).

Ако бог да, да не буде лоше, да буде добро. Кућу сас чељад да напћниш,

и берећет да ти се роди. И сас здравjе да живите у новуту кућу. Кс.

АКО ЈЕ ЗДРАВJE — кво че работиш, куде че идеш двнос. Пок. (Благослов

као узречица у реченици). -
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Ако је тека! Да бог даде па да буде тека. И пóубаво да ти буде у дом.

Изв.

Ако, нека поживи, това је заслужила. ВЛк.

АЛАЛ — земља (Јал), мал (Трњу Вој). (При купопродаји).

АЛАЛТИ — вера Вој. (Избледели благослов, израз подршке).

— вера! — Која Вера? Соп. (Игра речи).

— кравицете, и убаво да ђи чуваш, и често да ти се теле, и млого

млекб да ти давају. Чин. (При купопродаји).

— ћувте што га бубуљачка ваља. Кр. (Увредљива пародија благослова).

Ама, млбго га разалили и растурили. Нека њим је живо и здраво, и нека

њим је големо и убаво, (па) оно че се оправи. Гос.

Амин, дај-боже. Вој. (Одговор на нечији благослов).

Арлија! Тм/Пир. (При купопродаји или поклањању).

Баба је млого благосивљала мушката унучетија, брajћáта ми. А мене

помалко. Пир. (О благосиљању).
- -

Благо си га теб. Вој. (Похвала у облику благослова и са призвуком

зависти).
-

Благослов је кратак, а благословија је длга. И благословија се казује ка

се наздравља. Чин. (О благословима и здравицама).

Благосивљам те да си имаш дечица, и да ти не мфу, и да те бог не одвоји

од њи. Рас. (Младој жени).

Благос(л)овил је тека бог, черко, да има мушко и женско, па да се обичају.

Boj. (О благословима).

Благосивља се кој се воли, а и кад је човек расположан. Брц. (О благо

словима). -
-

Бог вам дал здравје, па да се заједно сhинете. Сук. (Младенцима).

БóГ ДА — му даде све што је најдобро на свет. Пет Држ.

— поживи и башту ти, и мајћу ти. Држ. (Детету).

— сачува! Вој. (Благослов, молитва или увреда, зависно од ситуације).

БóГ ДА ТЕ НЕ — заборави. ВЛкТД. (Благослов у облику клетве).

— убије. Гра. (Благослов, а по облику, а донекле и по смислу,

приближава се благој клетви).

БóГ ДА ТЕ — од сотоне чува, да ти на-очи не добде. Рс. Моја баба је

у благослов млого спомињала сотоне, и ка појдем на спање, она ми

све тека каже. (Благослов-бајалица).

— сачува ка се жена распува. Вој. (Пословица у облику благослова и

клетве).

— чува, да ти никој здравjе не обере. СопIHш. (Мајка сину. Благослов

-бајалица).

Бог — да ти помогне куде појдеш (Пок), нека свакому даде здравје (Држ).

БогородицА — да га спаси (Пир), че га спаси (Гра) (Болеснику.

Благослов и молитва).
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Боже здравје, па све че буде. Км. (Благослов, али и молитва).

Болес да те замине, ја да те не заминем. Гос. (Шаљив благослов у облику

клетве). -

Боли ме тука! Теб (нек ти је) здравје! Укочило ме, па не могу да мрднем.

Чин. (Болесник благосиља посетиоца).

ГОЛЕМ — да порастеш, порасал, убаво девојче испасал. Сук. (Дечаку,

момку).

Господ ти дал што желиш. Држ.

ДА БОГ ДА — иладиш куде одиш, ЦД.

— имали срећу ко и ја. Вој. (Благослов или клетва, зависно од

прилике).

— това што желиш. ЦД.

— златне ручице да има, златан занат да изучи, добар живбт да живи.

Држ. (Шегрту, или оном ко жели да учи занат).

ДА БОГ ДАТИ — се роди. Вој. (Благослов хране при њеном одбијању).

— По кућу мушка дечица одила. И девојчетића. Пир.

ДА БОГ (ДАДЕ) ДА — добро овуја кућу не замине (Гњ), иљадиш (ГосЈВС).

ДА БОГ ДАДЕ — до годину на кравај да добдимо, близнетија да буду.

Брц. (Невести и младожењи).

— здравјe и памет и у стари дни. Гос. (Старац старцима).

— најубаво момче да узнеш. Вој. (Девојчици или девојци).

— пá(к) да се видимо.Чин. (На растанку).

ДА-БОГ ЧУВА — свакога оди това. Пет. (Благослов са призвуком бајалице,

али и згражавање). -

— тов да не доспева до човека. ТД. (Благослов-бајалица).

ДА БУДЕ — живот и здравјe (Boj), здравјe и живот (ТД).

ДА — будеш срећан и длговечан. Дој.

— ви бог дава колко сте добри, и бели коњи да јашите. Ста.

да вије — живо и здраво“ па да порасте. Км. (Детету, и родитељима).

— све добро, овуј кућу да замћне лоше. Пир. -

ДА — га изедеш сас здравје. ВС.

— даде бог! Пир/Boj. (Благослов или клетва, зависно од прилике).

ДА ДАДЕ БОГ ДА — си заједно живите цел живот до крај, и да се заједно

cћинете. Гра.

— те синко ништа не боли, да си здрав, да си најдеш невесту, да те

оженимо, и унучетија да очувамо Вој. (Сину).

ДА — дочекаш тов што чекаш. Сук.

— живеје стока што лази по главу. Чин (Клетва-шала у облику бла

гослова, и део здравице).

— иладе куде оде. ЦДfПри. (Младенцима).

— илади куде бди. Брц. (Мушкој беби).

— иљадиш! ЈалiВЛк. (Домаћину, овчару, и сл.).
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ДА ИЉАДИШКУДЕ — Идеш. Гра.

— бдиш. Пир. Тека те благосивља кому добро учиниш.

ДА ИЉАДИШКУДЕ Čдиш — бог да ти дава све добро. НијKп.

— млбго си добар, млбго добро бог да ти даде. ДД

ДА ЈЕ — жив и здрав комшилек. ДржКм. (Када се пије са комшијама).

— живо, живо и здраво. Изв. (Беби, детети).

ДА*** И ЗДРАВО — да му бог дава срећу и напредак (Пир), детето

pЖ).

— и да му памет бог даде. Пир. (Мушком унучету).

— и голембда порасте. Вој. Тека речем, и остајм при бебето парицу
и цвеће.

-

ДА — нам ббг даде здравjе на деца, па после и на нас. Рас. (Благослов

и молитва).

— не доживимо на деца најгоре. Пир. (Благослов-бајалица).

— њу бог даде млбгодни да поживи. Млого је добра била сас нас, а

и сас сви. Чин.

— поживиш. Пир. (Старом човеку).
-

— проживиш, мој синко, како човек, това је мајћина последња жеља.

Брц. (На самрти мајка, сину).

— родиш паметно дете, здраво и убаво Пир. (Невести или младој

жени).
-

— не даде бог! (Благослов у облику клетве).

ДА СЕ — не испришти. Кр. (Благослов-бајалица).

— слагају и да иладе куде бде. Дњнђс на свадбу, до годин на крштење.

ДД. (Младенцима).

ДА СЕ СТИНЕТЕ — заједно (Сук), ко мед и масло (ПријЦД), сас мед и

масло (Бер). (Младенцима). -

Да си жив и здрав. Бc.

ДА СИ ЖИВИ ЗДРАВ, ДА — иладиш куде одиш. Да ти цврти по кућу.

Какво помислиш, да ти бог даде. Јал. (Домаћину, али и оном ко

почиње да гради, ствара, иде на пут, и сл.).

— ти бог даде здравје, и да живиш сто године. Кс.

ДАСИ ЖИВА И ЗДРАВА — да те бог чува, да ти је све арно. И кој ти

помисли зло на шију да си врља (њега да си стиsa). Сре. (Деда

унуци).

— што-сини се јавила. Изв. (При сусрету, преко неког, преко поште).

ДА СИ — ђавол прекрши ногу, да ни не улази у ижу, зло да не прави.

Брц. (Благослов у облику бајалице и клетве).

— живо и здраво, да си купиш спање. Брже да порастеш, баби воду да

доносиш. Па јагништа и стоку да чуваш. И да слушаш тату и маму,

деду и бабу. И да бреш, дрва да береш, све да знајеш да работиш, и

све да работиш сас вољу. Рас. (Мушкој беби).

— купиш спање. И да си купиш момче с паруту. Гра. (Женској беби).

— ми, черко, жива сто године. Да дочекаш да ожениш и одбмиш. Да се
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збирамо почесто при тебе да једнемо, да пинемо, да се провеселимо.

При (Отац удатој ћерки у њеној новој кући).

— поштујеш свекра и свекрву, па тéб бог здравјe и деца да даде. И

прво да буде мушко. А до године да му даде бог и сестрицу. Трњ.

(Свекрва невести када је уводи у кућу).

Да смо живи и здрави. Пир.

ДА СМО ЖИВИ И ЗДРАВИ — и голем да порастеш. Зав. (Детету).

— и за на годину. ВC. (При растанку после славља).

— на башту и мајћу, а какви смо си текви смо си. Вој.

— па докле бче. Гос. (Старац старцу, пријатељу).

Да сте живи и здрави, куде одите да иладите. Јал (Баба младенцима).

ДА СУ ЖИВИ — и здрави, и да се сhину заједно. Вој. (Младенцима).

— млади. ВСв. (Младенцима).

ДА ТЕ БОГ — не заборави. ВРж. (Поклонодавцу, и оном ко помогне у

невољи).

— сачува и саклони од теквоја. Вој. (Благослов-бајалица).

— чува. ВојCук. (Оном ко пође на пут).

ДА — те не одвоји бог од сина и од деца. ДД.

— ти бог да златне руће, па сас златне руће по свет да бдиш. Гњ.

(Шегрту).
-

ДАТИ БОГДАДЕ — арно (Гра); добро (Км), здравјe и срећу (Мл).

— мушко детенце, невестице. Јал.

— онова што се богу молиш. Јел.

— (това) што у бога желиш (При), што желиш у бога (Брц).

— што се богу молиш. ДржfПет.

ДАТИ — даде бог здравје. Држ.

— зевне зевка ко на младу невесту реч. Пир. (Благослов-изрека).

— је детето живо и здраво, па да се ћитиш с њега. Кр.

ДАТИ ЈЕ ЖИВИ ЗДРАВ, И — ко гора да расте (Вој), с гору врсан (Држ. Пет).

(Домаћиновом сину).
-

ДАТИ ЈЕ — жив унукат, па да ти голем порасте. Соп. (Благослов, и

вулгарна двосмислица).

— жива мајћа. Ниш. (Изненадном госту који наиђе у време обеда).

— живо. Вој. (Мајци новорођенче).

ДАТИ ЈЕ ЖИВО И ЗДРАВО, И ДА ЈЕ — за млого године (Брл); сретно, и

да има млого године (Дој). (Мајци новорођенче).

ДАТИ — је сретан живот, и увек да имаш напредак у роду. Кс.

— руће цњвту, што си га ударил. Брц. (Оном ко је ударио силеџију).

ДАТИ СЕ — Иљаде. Госi Бе. (Стадо оваца, када га види).

— роди. Вој. (Благослов понуђене хране или пића, када се због

ситости одбија).

— роди, да имаш све у кућу. Кр.
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Да убаво работиш, да имаш златне руће. Брл Дој. (Ономе ко учи занат).

ДА БОЖЕ — да ти се роди, това знам што сам јел. Чин. (Гост благосиља

оброк, који му се иначе услaдио). Чин.

— здравjе на сви, па на мен најоšaд. БЧ. (Благослов и молитва).

— свакому добрб, па на мен најозад. БЧ. (Благослов и молитва).

Дај добро, боже, у овија дом, па да се пак (тека) збирамо. Сук. (Гост на

прослави).

ДАЛ БОГ — берећет! Сук (Захвалност богу, и благослов).

— те умрели. МЛкiВЛк. (Цинизам у облику благослова).

Даће бог. ДДlВС. Ка измлзем послегњуту овцу, тека речем, тека су ме

стари научили. ДД. (Благослов и молитва).

ДЕ — да је живот и здравје. НШВој. (Благослов, али и изрека: Здравље

је испред свега).

— једни, пини, не запирај, па чети бог помогне. Вој.

Деца да ни остареју, ни да не старејемо. Вој. (Шаљив благослов).

ДОБАР ВИДБН: — Сас срећу и весеље да (ви) буде у кућу. Сук. (Честитање

весеља домаћину).

— Срећно ви уселење. Да имаш дечица да ти бде по кућу. Да позовеш

попа да ти свети водицу, да ти освети кућу, да ти иде напредица.

Да ти напредују деца. Да ти бог даде здравје. Гњ. (Гости тако

благосиљају улазећи у нову кућу, и при том доносе хлеб и вино).

— у кућу. Здраво, живо, како сте, што прајте? Како су деца, како је

сват, писује ли војникат? Текá ми је мило да чујем, добро све да ви

стиsa. Гос.

Добар двн! — Добре дошли! — Здраво, живо! Кво чините, што прајте?!

— Добро смо! — Мило ми је! Само добро да чујем! Гос. (При сусрету

блиских рођака и пријатеља).

ДОБРА СРЕЧА — Бог ти добро дал! Boj. (Одговор жене на поздрав при

сусрету). e

— Бог ти помогал Вој. (Одговор мушкарца на поздрав при сусрету).

— Дал ти бог добро! Дој Гњ. (Дал-ти-бог. Вој). (Жена жени при

сусрету).

ДОБРА СТИЖА — Бог ти добро дал! Boj. (Отпоздрав жене присустизању).

— Дал ти бог добро! BojГњ. (Дал-ти-бог! Вој). (Отпоздрав при

сустизању).

Добре дошли! — Боље ви нашли! ИзвlВој. (Поздрав са домаћином при

уласку у кућу).

ДОБРЕ — ми, снао, дошла. Мушко дете родила. Да почитујеш свекра и

свекрву, зелву и деверје. И с мужа да се слагаш. И дом да збираш.

BСв. (Свекрва невести на уласку у нови дом).

— су ми, нек су ми живе и здраве. Вој. (Благослов и молитва).
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довРб, довРб. — Да буде само кесветно. Цдивој. (Детету, али и мла

дунчету).

— нек дава бог. Дд (Благослов и молитва).

- Добро је што је бог дал да се видимо. И да даде пак да се видимо. Чин.

Док си жив и здрав, добар си си! Бог да те тека (још) чува. Вој.

Дњнеска на свадбу, до годин на крштење. Пн. (Кум младенцима).

Е, синко! Како ме слуша, бог да ти даде ДД. (Иста фраза и за клетву).

ВЈ — жива ти мајћа! Затеко те на једење. Пир.

— пћна да ти је кућа сас чељад. Пир.

Еве, баба чети остави парицу да си купиш спање. И девојчeнце. чин.

(Мушкој беби).

ЕГА — бог даде Вој. (Благослов или клетва, зависно од прилике).

— ђавол пребије ногу, само да буде, да бог даде. ВЛк. (Благослов,

молитва и бајалица, у облику клетве).

ЕГАТИ — бог даде мушко детенце, а до годину девојчeнце. Држ.

— на свадбуту било добро, а до годину на крштење да се зберемо. Пет.

ЕГАТИ СЕ — позлатила (руката) што си га ударил. Вој. (Оном ко је

истукао кривца).

| — рућете позлатиле што си га бил. Сук. (Оном ко је истукао кривца).

ЕПА, — ајд си иди сас здравје. Сук. (При растанку).

— Моша! Светла му кошчинка куде је легал, свата си деца изведе на

пут. Пир. (Удовица, мртвом мужу, пред сахрану).

— сас здравјe си останете. Чин. (Гост домаћима на растанку).

Ерлија. Вој! Пир. (При купопродаји или поклањању). -

Жене, ка сретну, стигну, или дојду негде, јаве се сас: Добра среча! Добра

стижа или сас: Помагај бог! А на свако јављање кажу: Бог ти дал

добро или сас: Дал ти бог! А мужје врло ретко кажу: Добра среча!

или Добра стижа! Свакому се јављају сас: Помбsи бог! а свакому

одговарају, на свако јављање, сас: Бог ти помога! или сас: Бćг ти

помог! Вој.
- - -

ЖИВ БИЛ, голем порасал. Вој. На дете или на момче се тека каже, а и

на девојче ка нешта услуша старога човека.
-

ЖИВА — била, пак да дојдеш. Зc. (Гошћи при растанку).

— ви мајћа! Boj. (Гост благосиља домаће при оброку).

— ти мајћа! Вој. (Изненадном госту, при оброку, тако га понуде да

једе са њима).
-

здРАВJE — да је (Boj); да је, па че видимо (При). (Благослов, и узречица).

— нек је, па како бче нек праве младити сас мене, ја сам веч стар

човек. Вој. (Благослов потомака, са призвуком жалбе на њих).

здРАВО — ЖИВО — Како сте, што сте? Бc. (Благослов и поздрав).
— Д6де! Како сте, ШТ6 сте?! Не Виџевамо се, че мáнемо да се

познâвамо, а скоро и че манемо да бдимо по-земи. Него, нек бог
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чува младити, а за нас старити како буде. Чин. (Благослов при

поздрављању).

Здраво мужи! Пирlдоњи Стрижевац. (Жена поздравља мушкарце).

Златна ти уста што това рече. Соп (Доносиоцу радосне вести).

зло ТЕ — заминуло (ЦД), не видело (Влк), (Благослов у облику клетве).

И бн ли се оженилi?! Eпа ајде, нек му је сретно! Пс. (На вест о женидби

-удадби).

Имаш ли деца? — Имам! Две черчице ко лутчице! — Ајд нек су ти живе

Ајд нек су ти сас срећу! ВЛк.

ЈА — да га вера види. Вој. (Благослов прешао у израз подршке,

охрабривања).

— здрав, (а) ти да се не разболиш. Рос (Благослов-шала, у облику

клетве).

— из кућу, бог (ви) у кућу. Брл. (Гост при растанку).

— сам болан, на вас здравје. Сре.

— што сам видел да не види никој, ни кôј ми је најдушманин. Зав.

(Исповест, и благослов у облику клетве). -

КА — дојдете на меру, че ванете за веру. Него, нек ви је здравје, на вас

младити. Пир. (Стар благосиља, и саветује, младе).

— му донесем водицу, а деда ми: — Е, сине, сине, мен водицу за

душицу, а тéб здравјe и убаво момче. Сре. (Унука о свом деди).

Кад улази у авлију, бдма сипује вино и рећију. Кр. (О здравицама).

Када се брбjе бвце, па ка се пушти првата, каже се: — Иљадо! А после:

— Два, три, како си се брбји. Тека се бвце благосивљају да иладе.

ДДIBС. (О благословима).

Какви смо си, да смо си, да смо си живи. Вој. (Благослов укућана и

родбине).

КАКО — право, тека здраво. Брц. (Изрека и благослов, а благосиља се

онај ко се држи истине).

— сте, кво прајте? — Добро смо, тетко! — Ако, мило ме је! И пак да

сте си добрб. Чин.

Кам да бче! Вој. (Благослов оном ко се буде прихватио, и претња).

KöЈ ДАВА, ДА — Има кво да дâва, кој не дава, да нема квб да дава. Рас.

(Благослов и клетва). -

— је за добре (Рос); му се познава (Пир).

Кôj дава, пак да дâва, кој не дава, никад да нема кво да дâва. Ста.

(Благослов и клетва).

Кому је мило, жито му се родило, кому неје мило прс му се у вурду

удавило Рc/Пир. (Шала у облику благослова и клетве). -

кудЕ ИДЕ — да илади, све сребрб и злато да набди. Рос При.

— напредица да му иде (ВЛк), све напредица да му иде (Вој).
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КУДЕ — одила, иљадила (Пир), бдиш, да цњвтиш (Јал).

— појдеш, сас здравjе да идеш, и сас здравjе да се врнеш. Кс.

Кум бил млад и будалес. Ама решил да је кум па да је кум. И закумил се.

Добре, ама не умеје ништа, не знаје како се кумује, па и не умеје да

благосивља. Учили га како да се одношава на свадбуту према невесту

и младожењу, и према сви. И написали му како да благосивља, не

могБл да запамти. Он ретишкуту муне у бревенецити, да му се најде.

Ка дошло на свадбуту време за благосивљање, он почел да тражи

ретишкуту по бревенецити. Народ га гледа, невеста и младожења га

чекају, он црвеје, тражи по бревенецити, брка, а отуд, а одовуд, нема,

не мож ретишкуту да најде. И ка минуло доста време, и направил

се голем смеј и шега, он дигал руће од ретишку, и рек6л: — Ја га не

могу напипам! Ама што је мéн у бревенецити това кумицу да стигне.

Посмешил и невесту, и младожењу, и сватнина, народ се затајил од

смеј. Он мислил да каже једно, а они га разбрали друго. Држ. (О

благословима).

Кућа ти се с чељад исплнила. Пет.

Лека му земља! Бог да га прости! Пир. (Мртвацу).

Леко ти севте. Пир. (Првој муштерији).

Мене срце боли за њега, и нека му је лека земља. Трњ. (Мртвацу).

млого годинE ДА — живиш, сретно да ти је (ВРж), поживиш (Гос).

Мој благослов је отишел у грббиштата, ја сам се сег узнемирила. Гра. (О

благословима). -

МОРЕ — каква ме је коњица газила, добре сам и жива. Вас текво зло да

не стиsa. Boj. (Жалба на судбину, и благослов).

— нека је здравјe и мир, па све че буде. ТД. (си буде. Вој).

НА МЛАДИТИ — век (ВојЧин); век, ајд јега бар они имају срећу. Гос.

НА СВИ — бог здравје, па и мен најпосле. Ама, бадава ми здравје, ка

сам болан. ЦД. (Благослов и молитва).

— деца да су жива. И мојата последња, ама и она да су жива. Ниш.

На теб здравје, ја сам болан оди бубрesи ли су, кво ли је. Пир. Текá

болник благосивља ка отидеш да га обидеш дома.

На тебе здравје. Вој. (Болесник здравом, који га пита за здравље).

Најголемо зло да те замине. Пок. (Благослов у облику клетве).

Напћни ми чашкуту, па да ти се напћни кућа с чељад. Јел. (Гост дома

ћину). -

Не знаје се квб је у заврзану торбу. Него да је живо и здраво, па каквб је,

да је Пир. (Трудници).

НЕКВИ ЈЕ — кућа сас срећу, и нек ви је весела. Дој.

— сас срећу нова кућа. Да ви буде пћно и плновато. И све да си

имате — и чељад, и стоку, и имање, и паре, и срећу. Соп.
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— сва сас срећу. Сре. |-

— сретна кућа. Пир/Брц (Домаћину, усељење у нову кућу).

НЕК ЈЕ — живот и здравјe (BojГршIЧин), здравје, па да работимо (вј).

— на децата здравје, а нам како бог даде. Рс.

— само здравје, а све (што требе) че се најде зачастек. Пет.

НЕК ЈЕ САС — срећу. КрlВој. (При веридби, купопродаји, поклањању).

— срећу, и нек је берећетна овај кућа, и да има млого деца. Брц.

НЕК — му је алал. Вој. (Благослов при купопродаји, а клетва у случају

отимачине или крађе).

— њим је арно ко на друђи. Бла. (Благослов или клетва, зависно од

прилике). |- |-

— се воле ко сол и леб. Пир/Соп. (Младенцима).

НЕКСИ ЈЕ ЖИВ СВАЋИ, А КОГА КАКО ЈЕ БОГ — дал (Boj); дарувал (РС).

НЕКСИ ЈЕ — на деца здравје, а ја ако требе да идем, ако тека бог сака, има

да си мрем, и готово. Мбјете су године изминуле, а вашете допрва

почињају. СГл. (Болестан старац благосиља своје).

— сваћи жив и здрав. Брц.

НЕК — смо си живи и здрави за млбго године. Брл.

— су деца жива. ВЈ. (Благослов млађих на вест о смрти старијег).

НЕК СУ ЖИВА — деца, и кумове, и зетове. Ајд, са на Младенци, а после

па на кравај. Рc. (Кум младенцима и гостима на Младенце).

— и здрава деца. Нек живну малко, да се не муче како што смо се ни

мучили. Трњ.

НЕК СУ ЖИВИ МЛАДИТИ — а за нас старити неје страшно, че мремо. Бла.

— а ни старити мора да мремо, неч се оковéмо. Сук. (Млађима, на

вест о смрти старог човека).

Нек су ти жива деца. Км.

НЕК СУ ТИ ЖИВИ — и здрави. Рас. (Купцу стоке).

— па нека иладе. ВСв. (Домаћиновим синовима).

НЕКТИ — буде, сине, здравје, па да неси сирома како ја, да ббље проживиш.

Бpл. (Отац на самрти, сину).

— даде бог здравјe и добро. ВЛк/Соп.

— иде ко вода у реку. ЦД.

НЕКТИ ЈЕ — алал. Пир. (При купопродаји).

— алал од мене. Чин. (Опроштај, благослов или клетва, зависно од

прилике).

— живо (ГршIBoj), здравје (Сук), здравје, па како си умејеш (ВРж).

— на душу просто што кажеш. Гра. (Опроштај, благослов, клетва,

зависно од прилике). -

— стока жива, (па) да илади. ВЛк/Зав.

— у кућу арлија. Пир.

Нека ви је честито. Вој. (Вереницима и њиховој родбини).
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НЕКА ЈЕ — арлија (Соп); ерлија (Вој). (Благослов, а још чешће, права реч

при благосиљању и наздрављању).

— здравје, а што требе, че работимо. НШ/Изв.

НЕКА ЈЕ САМО — мир и здравје. Држ.

— на деца здравје, а за нас како буде. Чин.

НЕКА ЈЕ САС — здравје, и чувете си лебат, деца. Вој. (Благослов, са

саветом). -

— срећу. Соп. (Ономе ко полази на пут или почиње неки посао).

Нека је твоја срећа, да ти бог даде здравје. МЛк.

НЕКА МУ — буде све арно. БрцjГра.

— је алал. Км. (Благослов при поклањању и купопродаји, клетва у

случају крађе или отимачине).

НЕКА — њој је леко лето. ВојИГос. (По обављеној стрижи овце, стрижач је

благо удари руком и тако благослови). -

— си је свáћи жив и здрав. ВРж.

— су сас столовни камење. Ниш. (становни. Вој). (Младенцима).

— те бог чува. Сре. (Мајка свом детету).

Нека ти буде, сине, здравје, па да неси како мене болан. Грш. (Отац,

сину или ћерки).

НЕКА ТИ ЈЕ — алално од мене. Пир! Кр. (Благослов при купопродаји,

клетва у случају крађе или отимачине).

— арлија и благословија. Нека ти је сретно и берећетно. Пир.

— живо. ТД. (Родитељу, дете).

НЕКА ТИ ЈЕ ЖИВО — и здраво. И благословено. И куде одила, веселила

се. Држ. (Мајци и њеној беби).

— мушко детенце, па голема патка да му порасте. Кс. (Баби, мајци

и њеној мушкој беби).

НЕКА ТИ ЈЕ — леко лето. Гос. (Овци по обављеном шишању).

— сас срећу, сас аир, сас берећет и сас благодет. Брц.

— сретно, черко. Нек ти деца порасту, и нек ти помогу. И добар

живот да проведеш. Пир. (Свекрва на самрти, благосиља снају са

којом се јако слагала). -

— стока жива, да иљади. Км.

Ни врана кости да ти тāм не нбси. Бер. (Благослов и савет, у облику

клетве).

Ни из ижу, бог у ижу. Држ. (Гости на растанку).

Никола, брат ми, почне, па кара, кара, кара, толко млого кара да му се

pуката умори, и сâмо што му чашата не падне из-руку. Пн. (О ономе

који врло дуго наздравља).

Ништа да ти се (у пут) лоше не деси. Пк. (Мајка сину, пред полазак на

пут).
-

Ć, бог ти дал здравjе БЧ. (Благослов, али и клетва).
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Овуја годину оволка камара, а до годину да је поголема. ВЈ. (Домаћину,

при дењењу снопља у камару).

ОД — бога здравје. Сук. -

— теб севте, од бога берећет. Пир. (Првој муштерији).

Она се нема наседи там. Дај боже, ама не верујем, знам ја њу. (Благослов,

уз неодобравање преудаје).

Оно, да си ми те бог чува, сине. СреfПир. Текá ме је деда ми млого често

благосивљал ка га нешта услушам. (Деда, унуци).

ПА — да частимо, свао, са је на нас ред. Нек су живи млади. ДД

— издоодише мужје, па ја давам, частевљам, черку женим. Зав. (О

здравицама).

Пћна ти кућа с чељад била. ДржfПет/Км. (При усељењу у нову кућу).

Побутували се, при тебе, на свадбу. Кр. (Шаљив благослов у облику клетве).

Позлатила ти се рука. ВС. (Оном, ко нешто калеми, направи, уради,

помогне).

ПОМАГАЈ БОГ. — Бог ти дал добро! Вој. (Поздрав и отпоздрав, жена жени).

— Бог ти добро дал! Вој. (Поздрав и отпоздрав, жена жени).

— Дал ти бог (добро) Вој. (Поздрав и отпоздрав, жена жени).

— Бог ти помог(a) Boj. (Мушкарац отпозравља жени).

ПОМČSИ БОГ. — бог ти помог(a)! Поздрав и отпоздрав мушкарца мушкар

цу, преко дана). -

— Бог ти дал добро! Дој. (Поздрав мушкарца, а отпоздрав било

мушкарца било жене, у току дана).

— Дал ти бог (добро). ГосјВој. (Поздрав мушкарца и отпоздрав жене,

у току дана).

Празна рука благослова нема. Тека кажу, и истина си је. Пир. (Одаривању

и благосиљању). -

Прајимо живо-здраво! РагiTмfГоclВРжјЦД. (Поздравили се и узајамно

благословили).

Први си ми муштерија, бадава чети дадем. Нек ти је лека рука. Пир.

(Првој муштерији).

Рибарко, да ватиш сома од сто ћила, па да има за сви. Гра. (Шала у

облику благослова).

РУЋЕ ТИ СЕ ПОЗЛАТИЛЕ, КАКО УБАВО — оратиш. Кр. (Благослов, али и

иронија у облику благослова).

— работиш. Пир.

РуЋЕ ТИ СЕ ПОЗЛАТИЛЕ ШТО СИ ГА УБАВО — дарувал (Boj), направил

(мј).

РуЋЕ ТИ СЕ ПОЗЛАТИЛЕ ШТО СИ — га ударил. Вој. (Ономе ко је ударио

онога кога мрзимо, или је крив, или досађује).

— му помогал. Сре. (Ономе, ко је помогао у невољи).

Са копамо и прскамо, а до-јесен, бог добар, че учува. Гра. (Летини).
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СА КУЋУ ПРАВИЛИ, А ДО ГОДИН ЂУ САС — сватове исплнили, ствари

исплнили. Држ. -

СА — свадбу правимо, а до годин на повбјницу и крштење да дојдемо. Пс.

— (си) једно родила, а до годину две, (да близниш). Pc. (Породиљи).

— смо дошли на рећију, а после да дојдемо сас рећију. ВC. (При

крштењу се долази на ракију, а на свадбу се доноси ракија).

САМО ДА ЈЕ ЗДРАВЈЕ И — мир, а за друго че се постигне. ТД.

— убaво време. ВЛк Вој. (Благослов, али и шала).

САМО — да бче да је здравјe и мир. Какво сам ја патила да не патите

ви. Вој.

— нек је здравје. ВојlЧин.

САС — алал нека ти је све што сам ти дал. И нека ти је берећетно. Рас.

— здравjе да се сhинете. Сук. (Младенцима).

— срећу и здравjе да буде у кућу, да је живо. Гра. (Беби).

САЧУВАЈ БОЖЕ — никоме да не дава бог овака како што сам се ја пропатила

и закасала. При (Благослов, уз жалбу на своју судбину).

— никому да бог да не даде тека, па ни на најгорега душманина. Јал.

СВЕ ДОБРЕ — ама здравjе да је. Што немамо чеси набавимо, ама здравјe

си не мож набавимо. Рос (Благослов или молитва, уз пословицу).

— само здравjе да је. Без здравjе ти ништа не вреди. Кс. (Благослов

или молитва, уз пословицу).

Сине, млого године да поживиш, и све да ти буде напредак. Гра/Бла.

Споменуло се, не поврнуло се. Чин. (Благослов-бајалица).

СРЕТАН ВИ — рођендан (Брл/Дој), пут (Пир).

Сретан пут нека ти је, синко ВЛк. (Мајка сину која полази у печалбу).

СРЕТАНТИ — зет (Изв), младожења, невесто (ВЛк), зет, свáо (Сук). пут

(Вој).

СРЕТНА — ви работа (Пир), да ти је невеста (Гос), работа (Вој), слава

(Вој).

СРЕТНО (ВИ) — весеље (Пир); збирање (Сук), крштење (Раг), кумство (Вој).

Сретно да ти буде здравјe и работа. Сук.

СРЕТНО ДА ТИ ЈЕ — кумство, свате. Брц.

— у пут. ВЛк (Путнику).

Стари умрели, роду однели, благослов оставили. Соп|Гра. (О благосло

вима).

Сега смо у нову кућу улéзли, а до годину да се у њу на свадбу зберемо.

(до године). Држ. (Домаћину, при усељењу у нову кућу).

Таја мука је прошла. Нек иде са здравје, па да ви са иде напредица. Држ.

(Благосиљање домаћиновог сина, који иде на пут).
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ТЕКА ЈЕ — благословено од бога. (о благословима).

— бог благословил, да се воле момче и девојче, муж и жена. Бc. (o
благословима).

Тека се на свадбу побутували, да бог даде. Рc/Брл. (Шаљив благослов у

облику клетве).
-

Ти испи једну чашу Кога покани? А ја наздрави на сви кр. (o

здравицама).
-

ТИ СИ — заслужила бог да те чува, черко. СрејЧин (Деда унуци).

— Млада, па си здрава, па да си најдеш мужа, па да ми родиш убаво

преунучетија. Сре. (Унуци, невести).

У бре, ти ми севте праји! Леко ти севте, продадо све што сам бил донел.

Пир. (Првој муштерији).
-

У, да ти бог даде здравје. ВРж. Тека се черка невеста благосивља. Играјеш

у-оро до њу, а тека њој оратиш.

У здравjе да (га) носиш. Км. (Ономе ко је купио одевни предмет, и сл.).

У кућу да ми је пћно и весело, арам да не види. Тм.

У, лека ти рука! Пир. (Ономе ко почне заједнички посао).

У, нека су живи млади, а и ни стари. Пир.

У, среду, боже-здравје, па да се видимо. Км. (Благослов као узречица).

У Ћóсин ану Брлог, једен Брложанин благосивљал Цинцарина, Црновћн

ца: — Ајд, па да иладиш! А Црновћнацат се наљутил, па му рекњл,

а ббата били пијани: — Па ти ме клнеш да смáлим на иладо. Ја са

имам четри иљаде брави. Брл./Пир.

УБАВО — девојче испасал Пир. (Мушком детету или момку).

— ни она благосивља. Ама ако ђу ја благос(л)овим, она че је

благословена за цел век. Пир. (Претња клетвом, у облику благослова).

Убаву сте невесту довели, нека ви је жива и здрава. БрлГДој.

Уз молитву се крсти, а уз благослов ретко. Пир. (О молитвама и благо

словима).
-

Ујутро кажемо: — Доброј(у)тро! Увечер кажемо: — Добро-вечер Мушко

одговара: — Бог ти помога(л)! Женско одговара: — Дал ти бог (добро).

А преко-дњн, ни жене кажемо: — Помагај бог! А мужје: — Помбsи бог!

кажу, а одговарају. — Бог ти помог(a)! А жене одговарају. — Дал ти

бог! И у другата села је тека. А ка се па увечер излази из нечију кућу,

ка се појде на спање, каже се. — Лека (ви) нбч! А они му одговоре:

— Л6ка и вам! Вој.
-

Уста да ти цњвту, (како убаво оратиш) Гра. (Благослов, као одобравање

саговорнику).

ФАЛА— на бога! Нека ти је тека добро, ко што је мен добрб. Гос. (Благослов

на благослов). * •

— ти, сине, што си ми помогнул, да ти бог даде здравје. Брц.
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— фала! Тека и тебе Господ да даде како и мене, да ти врне. Вој.

(Благослов на благослов, у случају женидбе-удадбе).

Че ми порастеш голем, па има да будеш војник. При. (Мушком детету).

ЧЕ РАБОТИМО (ТОВ И ТОВ) — ама нека је живот и здравје. ВојВЛк.

— само да дава бог живот и здравје. Вој.

— само нек је здравје. Сук.

Чека од бога благослов. БЧ. (Иронична изрека на рачун лењивца).

Чере, да ти бог чува здравје, и да доживиш сто и једну годину. Јал (Баба

младожење, невести).

Честита ти кућа. ВРж. (Домаћину, усељење у нову кућу).

ЧEСТИТО — ви! Boj. (Честитање веридбе младенцима и њиховој родбини).

— ви принов, честито унуче. Пир (Родбина и комшилук честитају

деди и баби).

ЧEСТИТО ГА — кој умеје здравjе да си учува. Вој. (Поука у облику

благослова).

— које нема бд-срце. Вој. (Жалба на своју децу у облику благослова,

и са призвуком клетве). Вој.

Честито да је које нема бд-срце. Чин. (Велика срџба на своју децу, у

облику благослова).

Честито! Честито! Вој. (Благосиљање вереника и веридбе).

Чувај боже! ВЛк. (Благослов, али и израз згражавања, страха и сл.).

Чул те бог с двете уши. КрiВој (Ругање у облику благослова).

ШТО — је умрело, бог да прбсти. Вој. (Изрека у облику благослова).

— ме не заминеш? — Болес да те, свате, замине, ја да те не заминем.

Pclдој (Благослов у облику клетве).

— мене мислиш, тебе да ти бог даде. Пир. (Благослов, али и клетва).

— тебе ја благословил, богу у уши. Км.

— ти је мило, да ти је живо. Зав.

— се богу молиш, това да ти бог даде. Ру.

ЗДРАВИЦЕ

Ај да се куцнемо - Сипајмо га у грло

И покоју гуцнемо Док се није умрло. Пир.

Данас јесмо, сутра нисмо

Прекосутра бог зна где смо

Бог ће рећи где смо били Ај да се чукнемо

Што се нисмо понапили Ајд у здравјe

Ми смо људи кратког века Ајд ббг нек ни поживи

А да није бвог лека - Да смо живи A. ч

Ми би, људи, помрли И да смо здрави. Вој.

Од више брига и невоља — (Ранко Тошић, 1928. г.).
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Ај да смо живи и здрави

Да будете сретни домаћини

Да напћните кућу

Сас деца и сас ствари

Ај да се збирамо тека

На добро. Дој.

Ај да смо живи и здрави

Да будете сретни домаћини —

Куде су ви козе и бвце

Pöгове збирали

Куде ви је огњиште

Да буде конопниште

Куде стоку ранили

ВЛЦИ ВИЛИ —

Кум ви из кућу излазил

Поп ви у кућу улазил. Пир/Искров

ци. (Александар Рангелов, 1930. г.)

Тека се при нас малко на шалу, ама

малко и набпако, благосивља.

Ај да смо живи и здрави

Да се овај момчетија ожене —

На свако ћошé По дете

А (кад се окрену) на средину

По десетину. ВЛк.

Ај да смо живи и здрави

Кôj ни мрази да се задави

Куде пили, тамо вћци вили

Куде се ока и цврка

Да смо ни први. При.

(Бора Костић, 1930. г.)

Ај да смо живи

И да смо здрави

И да је добро у кућу. ВРж.

(Ђурена Пешић, 1915. г.).

Ајд да смо живи —

Куде се једе

Без нас да неје

Куде се оре и копа

Никој да ме не бка —

Ајде сви да пинемо —

Одéка је, нека је

Ајд да смо живи

Прва ко сено

Друга ко слама

А трећа сама —

Тако ми крста

До малога прста. Вој.

(Ранко Тошић, 1928. г.).

Ајд живели

Да ти се роди

Да имаш све у кућу. Нш.

Ајд живели

Па што је нам напред

На душмање наsáд. Кр.

(Вулгарна двосмислица).

Ајд нек је арлија

Бог да те сачува

Од жене љуте

Од матиће тупе

Од деца глува

Од старци луди

Од тешћи SBöнци

На шугави јарци

Од големи бркове

На цинћави старци

И сачувај боже

Од ћосавога мужа

И од бркату жену. НМл/Км.

Ајд нек је арлија

За мужје рећија

За жене сукáљћа —

Цигање у трње

Душмање у грање. Км.

Ајд нек је арлија

Да је жив Воја Занин

Да је жив Чеда Анин

Милча Ћирин и Милан Тинћин

Влајков кулаш и Најденов палаш —

Да је жив Илија Станин

И Мила Стеванин

И Мирко Јосин

И МИЛáН ЋбсиН

Това наша работа неје. БЧ. Да је жива Савка Денина
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И Вука Јеленина. Пс.

(„Црни“ Милутин, рођен око 1900.

г.).

Ајд нек је арлија

Ајд нек смо весели

Ко коњи јесени —

Господе, Господе

Тури ме меџи две госпође

Па и помладе да су

Па и поубаве ако су

Па и да ме убију —

Боље оне, него ти —

А ако ми је лоше меџи њи

Já че си побегнем. Вој.

(Ранко Тошић, 1928. г.).

Ајд нека је арлија

Ајде нека га бог обрча на добро

Ајд нека дава срећу и напредак

И да смо живи и здрави

И да је мир у државу

И мир у кућу. Гос.

(Петар Пејчић, 1905. г.).

Ајд нек је арлија

Да живе Стеван и Марија

И њина дечија. ТД.

Ајд нека је арлија

Да је жив Илија

С његовата девојчетија

И снаá му Петрија —

Да је жива Марија

Сас двете близнетија. Км.

(Сас двете копилетија. Држ).

Ајд нек је арлија

Јеша пије

И ништа му није

И брига га није. Км.

(Јеврем Здравковић, 1905. г., на

здравља тако самом себи)

Ајд нек је арлија

Нека грми Провалија —

Старе жене натегни

Мене замини. ДДПир.

(Скаредна здравица).

Ајд нек је арлија

Кому је мило

Жито му родило

Кому неје мило

Прс му се у уpду удавило. ЦД.

Ајд нек је ерлија

Да је жив газда Илија

Дренова бурђија

Врбов клин. Пк.

Ајд нека је ерлија

Да је жива кумица Марија

И трнска попадија

Сјати бог, Џуна из Брлог

Алекса из Доћинци

Дрн, sврц, Минча из Крупњц —

Ај да смо живи и здрави

Кôј кво нема да си набави. ВЛк.

Ајд нек је ерлија

За жене рећија

За мужје чебрњаци —

НИгање у трње

Душмање у грмје. Јал.

Ајд нек смо весели

Ко коњи јесени. Зав.

Ајд нека је сас срећу

И нека су живи млади

Нека се в6ле ко сол и леб

И нек остареју

Као нас. ВојКм.

Ајд да благословимо младити

Нека трчу, нека врчу

Како свиње на дрчу

Да остареју и обелеју

Ко Стара планина. Рос.

(Петар Ћирић, 1920. г., младенци

ма).

Б6же помогни
Ајде да пијемо
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Нека је арлија

Нека је бекpија

Да испијемо виното

До дното. Брц.

Ајде здравица

Отелила се кравица

Бóг доброта

Já до дното. Брц.

Ајде здравица

- Отелила се кравица

Отелила Теленце

Па га лиже по дупенце

и ти мен, и ти мен, и ти мен

Амен! Амен! Амен Брл Дој

Ајде, нека буде добро

А ви младенци да остарејете

И обелејете

Ко Стара планина. ЦД.

Ајде, свате, да пинемо

И да те благослбвим

Куде да си, жив да си

И ништа да те на вата

А пијанка — ако! Pc/Пир.

Ајде, шушу-мушу

Па мене низ гушу —

У казан се пекла

Низ гушу се свлекла

Чашице длбочка

Куде беше оточка

По пут сhиташ

За мен питаш

Já те волим јако

А ТИ МéН НИкако

Сачувај ме, боже

Од жене љуте

Од матиће тупе

Од тесни сокаци

Од дјtђи криваци. Јал.

Амá-ли је, за кога ли-je

Eм жута, ем љута

Ем поди пут бута

У казан се пекла

Низ гушу се свлéкла

Ја га пијем од муку

Оно иде ко низ буку

Прва ко сено

Друга ко слама

А трећа — сама! Pc/Дој.

(Данча Ристић, око 1905. г.).

Бир, бирићетан сам

Аир, аирлија

На мајстора дар

на чираци шамар. ДД Гра. -

(Грађевинарска здравица, када се

дарују мајстори при завршетку

кровне конструкције, на прослави).

Бог да га прости

на врбу му кости

На чешљику зуби

Да га више никоја

Не љуби. ДДIПир.

(Јовановић Најдан, 1924. г.).

Бог да те сачува

Од деца глува

Од старци луди

Да те не рита

Шиганин с босу ногу

Турчин с чизму

Да те не гори углен

И стар ћутук. Брл.

(Милутин Алексић, 1930. г.).

Бóшће, помошће

Пéчене Кокбшће

Варене гусhe

Криви криваци

Тесни сокаци

Кôј ме је клел

Клецал

За дупе ме кљуцал

И крв срал. Држ.

... Војинове бвце

Пешунове козе

Лечáнове круше

Вfчћино пцување
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Дрндине плевње

Дрндине жене

Маљинско лето

Лесичково лето . . . ДД.

(Део врло дуге здравице Толе Шун

тинoг из Доброг Дола, у којој се он

изругује манама сваке фамилије у

селу, и коју сви радо слушају и при

хватају. Стар око 70 година). Тбла

Шунтин редома орати ко у књигу

да гледа,и казује за сви, за сваку

вамилију.

Да сам жив ја

На башту ми син

На жену ми муж

На сина. Ми баштá

На чичу ми

Братанац. СГл/Пир.

Да не даде бог

На свиње рôг

На жене Влас

Да не бију нас

Да спаси бог

Од Тесни сокаци

Од дебели чебрњаци

Од ретhе покриве

И жене прдљиве

Да кажем — предљиве! Пс.

Да се слагају

Ко рôгове у вречу

У чији смо дом

Дóм да изгори. При.

(Бора Костић, 1930.).

Да смо живи и здрави

Весели и прави

Кôј кво нема

Да си набави. Чин.

Да смо живи и здрави

И весели

Ко коњи јесени

Ко магаришта

Пролети. При.

(Бора Костић, 1930.г.).

Да смо живи и здрави

Ко српове прави

Ко сламће дебели

Ока, бока, да је жива стока

Кôj дава, да му се придава

Кôј Пије, да му ништа није

На мртви за душу

На живи низ гушу

За жене рећfija

За мужје оклађија

С једну врљали

Сас ст6 прибирали

У коју смо кућу

Бóг нéка помага

Тека се састављали

Злó не виџевљали

Из моја уста

У божје уши. Км.

(Čка, бka. ЦД).

Да смо живи и здрави

Кôj дáва, да му се познâва

Кôј пије, да му ништа није. Пн.

Да смо живи и весели

Ко коњи јесени. Сук.

Да смо прави ко српове

Да смо дебели ко вепрове

Да цевтимо ко свинсhе коже

На дувар. Пир/Искровци.

(Александар Рангелов, 1930. г.). Ка

се зберу пијанице, оне се тека бла

госивљају.

Да те благосивља

Мати Христова -

И тојага брестова. Пир.

Дај ми, боже, госта

И мен да је доста

Таја чаша длбочка

Куде беше оточка

Köј пије

Да му ништа нfije

Ајд живели

Ајд у здравје. ДД
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Домаћине

Мож ли да се пине ... Вој.

Зазвонише звона ... Пир.

Здрав да си, Османе

За теб што остане

Нека је жива жена

На мојега мужа. Кр.

— Здравица ти, сестро Насто

Да си жива и здрава

И бог срећу и добро

Да ти дава. -

— Здравица и теб, брате Саво

И ти да си ми жив и здрав

И теб бог срећу и добро

Да ти дава. КмЈНМл.

Ја пијем од муку

Онб иде низ буку

Ракијице, рако

Ја те волим јако

А ти мене, рако

У шанац полако. Пир.

(Бошко Панић, 70 год.).

Кôј ми зло мисли

Бог да га очисти

Кôј ме мрази

На шáће да лáзи

Кôј пије

Да му ништа није

Кој дава

Да му се не познâва

Чашка по чашка

Натрти опашка. Пир/Пс.

Кôје ме је клело

На онов ми седло

Које ме куне

У дупе ме цуне

Кôј ми злб мисли

Бог да га пречисти

Кôј пије, да му ништа није

Кôj дава, да му се не познâва

Кôј не пије, да му се не роди. Пир.

Куде копају

нас да не бKajy

Куде се једе и пије

Без нас да неје. Кр.

Куде ми рећију пили

Тамо вуци вили

Куде овце и козе ранили

Коже и рогове збирали

Куде њим је огњиште

Да буде конопниште

Ајд, овуј годину сина женили

До годин снау удавали. Пир.

Куде сам јел и пил

Нигде се несем покудил

А куде сам работил

Никој ме неје више тражил

Од селсhе работе најобичам

Голćмо госје. Пир.

Čче наш

Тури погачу и сирење

Преди нас

Па ако ништа не остане

Ти тури — пак

Сачувај боже

ОД ТćcНИ coкáЦИ

Од грапљиви чебрњаци

Од злу жену

Од поáлену снау

И исабену сећиру. Држ.

Сачувај ме, боже

Од ћосавог мужа

И бркату жену. СопIСта.

Чáшколе, чашко, длбочка

Куде си била оточка

Čј ти вино голо

ТИ МИ ПбПИ Вбла

А на брата, и ббата

Три-дни те пимо

Три-дни се кримо

По зелени лугове

Од баштини дугове. Пир.
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МОЛИТВЕ

Ај, боже, ај! Км. У Голему невољу човек се и на бога љути, или га моли

и преклиња.

АЈДЕ БČЖЕ — Господе! Сви аргатје на крив6 магаре, а ми на брзога ата.

Зав. (Молитва, са призвуком шале, пред полазак на посао у пољу).

— помогни (СГл); поможе (Вој). Ка се почиња работа, или се на пут

побди, прекрсти се и тека моли.

- ти напред, па ја по тебе. Сук. (Пред полазак на пут).

АКО — даде бог, болка да се урине. Рс. (Молитва, али и благослов, и

бајалица). -

— је живот и здравје. Вој. (Молитва, благослов, узречица).

АКО ЈЕ ЖИВОТ И ЗДРАВЈЕ, ЈА ЧЕТОВА ДА — заградим, купим, напрајм.

Boj.

Ако је живот и здравје, јаче тув напрајм кућу, и че купим ливатку, и че

оставим десет слежета за домазлŠк. ВРж. (Молитва-узречица).

БóГ ДА — ме сачува оди текво. Вој.

— поможе. Вој. (Захвалност богу).

— сачува. Вој. (Молитва, али и изрека).

Бóг свакому да даде, па и мен да не заборави. Пир. (Благослов и молитва).

Бóга Молим да ми је кућа пћна. Сре. (Улазак у нову кућу).

Боже, Богородице! Леле, боже Богородице! Рас. (У страху и великој

невољи).

Боже, боже, да нема рат, да ни деца не отиду, да ни деца не страдају.

Зав.

EĆЖЕ, БČЖЕ, ДАЈ — да умрем. Ама прво децата да легну преко мене,

да се не смрзнем. Пир. Тека некаква себична бабичка бога молила,

деца да помру, она да остане.

— ми здравје, продужи ми живот, и деца и имот ми сачувај. Рос.

БóЖЕ, БОЖЕ — мојат син је заслужил поголему срећу. Гра. (Прекор богу).

— што ме кажњаваш?! Несем се у тебе с камење гаџала. СГл. (Прекор

богу).

БóЖЕ, БОЖЕ, БОШЋЕ ДА-ЛИ — ме чу, Бошће!? Да-ли-мечу, Бошћице?!

БЧ. Тека моли кога бог не чује, који стално невоље има.

— че буде, Бошће!?! СГл. Тека се моли кому бог не помага, ама си

се бн пак нада.

Боже, Б6шће, Бошће! Не могу се начудим, Бошће. Вој. Това, ка некога

изненади било добрб, било зло.

Боже, Господи, дај памет на сви, па и (на) мен. Рс.

БóЖЕ, ДА МИ — добде човеци у кућу, и да има чељад, и све, и да ми се

испћни кућа. ВРж. (Домаћин, улазећи у своју нову кућу).

— напредује кућа, синове — снаје да ми доведу, па да ми се роде
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унучета, па да има и мушка, па да ми цњвти дом. ВРж. Текá речемо

ка улезнемо у нову кућу, а после како бог даде.

Боже, да не дава Господ Зав.

БОЖЕ, ДАЈ ЗДРАВЈЕ — за сви, па се сети и за нас (Пир); на сви, па и нам

(ДД), свакоме, и мен најпосле (КрjДрж).

БОЖЕ, ДАЈМИ — дечица каква си ти намислил, мушка или девојчетија,

било каква! Тека се измблиш, па се прекрстиш, па поћутиш, па после

кажеш. — Дал ти је бог! И све това по три-пути тека. И на крај

кажеш. — Фала ти, Боже, што си ми дал што сам ја рекла! ВРжIПир.

— здравје. Вој.

— мед и здравје како и на друђи. Рс.

БОЖЕ ДАЈ — памет на сви, па и мен не замини после (Пир); му здравјe

(Ре).

БóЖЕ — док смо живи да смо здрави. Држ.

— здравје. ВојlВЛк Км. (Молитва, и изрека).

— здравје, па че будем и баба, још две-три године. Пир.

— избави ме од зло. Гос. - -

БОЖЕ, МЕ — опрости, беш ми досади! Трњ.

— саклони (Вој), свклони (Сук). Тека речу ка чују за голему несрећу

да се десила. Сук.

БĆЖЕ МИЛИ! — Боже мили! Вој. (Молитва, али и узвик чуђења, и чак

кукњаве).

— да ли можеш да наspнеш да ме видиш? Сре. Тека каже кој је у

невољу.

БóЖЕ — милостиван Бошће! Смилуј се на мене. Чин.

— опрај ни на куде идемо. Рс. Моли се да га бог, њега и његови,

избави од невољу. -

БóЖЕ, САЧУВАЈ МЕ ОД — напрасну болес, од туње беде и зле жене. Кс.

Ка се иде на пут.

— туњу беду и оди напрасну смрт. Пир.

БČЖЕ, СВАКОМУ — добро дај, па и мен најнакрај. Брц.

— помогни, па и за мен се сети. Пет. Тека се благосови ка се моли.

БóЖЕ, СВЕТА — Богородице! Помогни ми, Света Богородичће! Помогни

ми, Света Богородичће, чете молим! Вој. (Молитва жене).

— Петко, дај свакому добро, па и на моја деца. Бер (Молитва жене).

Боже, сви да су здрави, па и ја. Пир.

БóЖЕ ЧУВАЈ — га куде иде. Брл.

— ме оди зло, од непријатеља и од неправду. Пир. Ка појдеш с терет

на длг fiут, па се тека молиш.

— свакому, па и мојето (чувај). Пет. (Сину, ћерки, унуку, и сл.).

Божице! Леле, Божице! Сре. (Молитва, али и крик у великој невољи).
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Боиже, Боиже, Боиже! Гос. Ка се чује за голему несрећу, или пак да је

некој млбго постигал, или да се родил голем берећет, ми се тека

чудимо у Гостушу.

Бóшће, Господи! Тм/Цер. (Молитва, или чуђење).

Бошће, помбшће. Вој. (Молитва, али и шала у облику молитве).

Вала на бога да су сва моја деца до леб дошла. Гос. (Захвалност богу).

ГОСПОДЕ — Боже! Сачувај ни од мутне воде, од тевне ночи, иње вере и

туње беде. ВЛк. Тека се крстим и молим ка појдем на пут сас кола,

састовар.

— милостиван Вој. (Молитва-вапај).

Да бог да су жива сва деца на сви, па и мојата. Рc. (Благослов и молитва).

ДА Бог дADE. ДА СУ ЖИВА СВА ДЕЦА НА могу — мајћу. Ре (Шала на

рачун оних који се моле).

— мајћу, па најпосле и мојата. Дој Брл. (Молитва, али и шала).

ДА — не даде бог да буде рат, а за све друго че поднесемо. Гос.

— отиде болката у-гору, и у-воду, преко три планине, куде петБл не

поје. Гра. (Молитва и бајалица).

ДА ОЧЕ — бог да си ме прибере. Чин. Тека се пак моли које млбго

остареје, па му додија живот. -

— да буде мир, боже! Poc.

ДА — те бог сачува од туњу беду, и од зла путишта, да те не би нашло зло

у пут. Брл. Ка се појде у пут састовар, сас кола, или на длг пут.

— си ђавол претроши ногу, да ни не улази у ижу, зло да не прави.

Пир/Дој. Клнемо ђавола да ни не добди у дом, да ни буде све добрб.

(Молитва и бајалица).

— смо живи и здрави, па да напрајмо тов што смо замислили, па да

остајмо нешто и по нас. Јал. Тека се је башта ми често молил.

— чува бог, да ништа не кркне. Бабушница. Тов се текá мóли да му

ништа не страда, не пропада.

ДАЈ-БČЖЕ ДА — искарамо на крај. Зав. Тека смо се молили на гладну

годину, и ка је зима длга.

— поживим још, па че видиш. Сук. (Молитва и претња).

БČЖЕ, ДАЈ — и здравје, и паре, па чеси убаво живимо. Изв. (Шала у

облику молитве).

— здравјe и добро, и злоче си сâмо дојдс. Пок.

— на сви здравје, па и мен. Рс.

— што ми жена мисли, не дај ми што ми мајћа мисли. Бла. (Изрека

у виду благослова).

ДАЈ МИ, БОЖЕ, — добро (Гњ), здравје (Сук).

Далеко зло бегало, при нас да не добди. Изв. Тека се каже ка се чује да

се зло десило, и чукне у дрво. (Молитва-бајалица).
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ДĆСТА САМ — грејове повлачила, па ега се обрне (Гњ), по свет тужна

одила, јега даде бог да се обрне (Pc). (После малог успеха, као знака

божје добре воље).

ЕГА — бог даде да ми син порасте, па да га оженим. Брц.

— устиска времето. Вој. (Молитва-бајалица, да не падне киша).

Здравjе — Боже, че добдимо, че дојдем. Пок (Пир. (Молитва, благослов,

узречица).

И на најгорега душманина бог да даде здравје, па тегај и на моја деца.

Јал.

Идемо, боже-здравjе Бог напред, ни по њега. Дој. (Путник пре полазак).

Избави мe, боже! ВЛк. Ка некој упадне у невољу текá се моли богу.

Има, дал бог! (Захвалност богу, и изрека).

ЈЕГА БОГ ДАДЕ ДА СЕ РОДИ — лебат, па да сина оженимо. Пк.

— овуја годину и жито, и све. БрлГДој.

ЈЕГА — ми бoг даде нешто добрб. ЦД.

— се свести, јега му памет дојде. ВС. Тека се моли за некога кој

забразди на једну страну па га не мож врнеш.

КА — види човек лоше, да се прекрсти и да каже: — Сачувај ме, Боже. Рос.

(О молитвама).

— се дете роди, мајћа му иде за молитву, при попа, у цркву. Вој. (О

молитвама).

Како се десило, това је мука. Прекрсти се, па речи: — Боже, остави ми га

живо. Држ. (О молитвама). - -

крс на небо крс на земљу.Крсти, Боже, моје место/Куде минем/Крсти,

Б6же/Па и мéн помогни. Зав. Лено, черко, куде пројдеш, све да

се прекрстиш и тека да кажеш.

Крсна небо"Крсна земљу!Крсти, Боже, моје место/Куде спим. Ре.

Крсти носим, бога молим, Господи, Господи. Рс. (Песма-молитва, о

литијама).

Крсти се, крсти, па и бога моли, да ми бoг деде добро. Ре. (О молитвама).

Леле, мајћо мила! Леле, Боже! (Молитва-лелек).

Мајћо божја, сви путници и намерници сачувај, па и мене, и моја деца.

Пир. Това, ка је некој некому отишел на стране, или на пут.

Молим бога да ми је добро у кућу. Пир. (О молитвама).

МОРЕ — да чува бог! Гос. (Моли се бог да одбије зло).

— мани, да не даде бог, ЦД. (На вест о великој несрећи код других).

Не дај Боже! Вој. (На вест о великој несрећи код других).

Нека је арлија! Отргни ме од њега. НШ. Тека једна молила бóга да у

одбије од момче које обича, родитељи у несу давали за њега.

О БОЖЕ ГОСПОДЕ: ДАЈ — памет на сви, па и мен. Ро.

— свакому здравје, па и мен. При.
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Оволко се може трпи, не-дај, Боже, горе. Сре. (Молитва, али и захвалност

богу што невоља није већа).

Од тегај, чувал бог, несем патила. Зав. (Молитва у реченици, као

узречица). -

Ој, Боже, помогни! Дај свакому, па и мен. Кр. Ка некој нема деца, или

је болан, или има болника, или другу невољу.

Опрости ми, Боже, грејове. ВЛк.

Отвори се, црна земљо, да пропаднем. Вој. Ка некому дојде до-гушу од

невољу бн се тека богу моли, да нестане, да га нема.

Па јутре-зáјутре, че идемо, Божје-здравје, по њивете, да копамо. Чин.

(Молитва-узречица, пред почетак сваког посла).

Помогни ми, Боже, да се избавим. Пок. Ка је човек у голему невољу бн

се тека моли. Тека се је често мој деда молил. -

Прво да је друђи жив, па после ја. Бла. (Молитва и благослов).

Причају, клањају се, мајћа ми и башта ми. Била сам младо девојчиште,

несем још разбирала, па ђи несем ни заслушувала како причају. Ка

се они моле, ја се само прекрстим. Пир. (О молитвама).

САМО — ако има Господ милостиван негде, па да помогне. Вој. (Моли

се, а није сигуран да га бог чује, и чак, да бог постоји).

— здравjе да дâва бог, здравjе да ни служи, а на мукуту смо се научили.

Сук. |-

САЧУВАЈ — ме, Боже, од женску мешину и коњску грбину. Рос (Жалба

на живот, у облику молитве и пословице).

— ми га, Боже, бд-зле очи. Гос.

САЧУВАЈ МЕ, БĆЖЕ, ОД ЗЛЕ ЧАСТИ — од напрасне болести, и од туње

беде. Дој. Када појдем на пут, или за сено, или за дрва ја се текá

мблим.

— од туње беде, од тБвне ночи. (црне нбчи). Брл. Када се реже колач

за славу, или за Велигден, башта ми прво очита молитву, па после

на крај текá каже.

САЧУВАЈ МЕ, БОЖЕ, ОДИ ТУЊУ — беду. Држ. -

— беду, и (од) напрасну болес. Вој! Пир. (напасте болести. Рос). Ка

се појде на пут далеко, па се тека моли. Пир.

Свакому да је живо и здраво, па и (мен) мојто (дете). Сре.

Свачија деца да су жива и здрава, па и мојата. ВРж.

СВЕ-ИМА, ДАЛ — бог (Boj), Господ (Чин). (Захвалност богу. Изрека).

Свекрва ми, када вечерамо, клекнеше и мблеше се. Пир. (О молитвама).

СВЕТА — Богородице, овој брука и резил. Ако има овој чудо негде? Гњ.

(Жалба, чуђење, али и молитва).

— Богородичће! Света Богородичће! Помогни ми, Света Богородичће

да се не мучим, и здраво дете да рôдим. Пир. Тека се мбли породуља,

да се млого не мучи.
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Спаси ме, Боже! Пир.

СПАСИМЕ, БОЖЕ — од овуја болку гадну, деца да можда си очувам. Вој.

— оди туње беде. Кр.
-

Това у-гору и у-воду нек иде, преко девет планине, та у море. Помогни,

боже! Дој. Кој је у големб зло, мора се моли, па како буде. (Бајалица

-молитва).

Трне, Трне, ега се и мој живот преобрне, добар да буде. Вој. (Пародија

окупаторске бугарске песме, у облику молитве).

ТУГО БОЖЕ — Прибери мене, а не њега. Вој. (Мајка моли за живот тешко

болесног сина).

— Туго Боже! Вој. Кад се деси голема невоља, или умре некој млад,

или из кућу, па се текá кука. -

Честитам на Господа што ми га живо бcтави. Држ.

Чувај Боже! ВЛк. Тека се каже ка се чује да се негдева зло десило.

Чул те бог с двете уши. КрfВој. (Шаљива изрека у виду молитве).

СУЈЕВЕРЈЕ, ПОБОЖНОСТ И БАЈАЛИЦЕ

СУЈЕВЕРЈЕ И ПОБОЖНОСТ

АЛА
-

Алá ли је, крава ли је? Сук. (Велика и јешна крава).

Але и ћиле све това, ни једен неје работан у туја кућу. Држ.

Алнуло га у нођете (рућете, устата). Вој.

Ало ненасита. Вој.

Алчак место. ВJIИзв.

Бије але. ВојlPac.

Блска але. Вој.

Бог че пá бди по-земи од теквé àле. Рс.

Време ми пропадне све сас некакве але, не могу да опрајм на работу. Пк.

Гладан, алуче изеде. Вој.

Године се изалтавише. Све алнуто излази — и берећет, и стока. Јал.

Даро, сине, придрж ми овуја алу, рамо ми бтћину, че падне да се распучи.

ВЛк. Држеше тикву рециљку.
-

Дошлé àле и вране, че изеду све месцето, нече да има зимус да се омрсимо.

Вој. -

Збрало се алосије у кућуту. Зав.

Зинуло му ала. НМл.
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Казују си алиштата. Вој.

Ко да су га але подигле. ВЛк.

Ма мани га! Не видиш ли да је ала?! Вој.

МЛАТИ — але, вали се, прича свашта, не мож му верујеш. Ре.

— се (с але). Вој.

MöРЕ — млати грање! Море, турај тува у алуту да неси гладан. Рс.

— това је једна алица што ђу наблиза нема. Вој.

— туре тува у алуту, па си ћути. Вој.

— тури га у алуту, нагњети се, па си накриви капу. Вој.

Немој си заврзујеш руће сас текву алу. ВРж.

Оно ђи але подигле, па се само карају. Држ.

САБРАЛЕ СЕ АЛЕ — и ћиле да се богате, па само работе. Ре.

— у кућу, па не мож се живи. Пк.

Све за туја алу се работи — горе тураш, а доле пушташ. Pc. (УстA,

дупка).

Сљсипује ме таја ала. Вој.

Тćпамо алете. Вој.

Ти, бре, ка се разједеш, алy че изедеш. Рс.

Тија ка се разједе, алy че изеде. Вој.

Туре у алуту, (ка ти даву). Вој.

АЛАВУЖДА.

Море, беге од њега у-свет, бн је голема алавужда. Вој. (алá. Pc).

Од туја алавужду подалеко се држ. ВРж. -

Таја алавужда ли, поскраја од њега. ДржfВој.

АЛАМАЊЕ

Аламање дојдоше, и све поједоше и попише, и у кућу нечу да и видим

Више. Пк.

Ка дојду аламање, че ни бтну и това. Вој.

Мбре, тија аламанин боље да ти не добди у кућу. ВЈ.

Тија аламање боље да ти не добде у ижу. ВРж.

АЛАМУЊА

Тија је једна аламуња голема, никад му се не мож сетиш какво бче. Изв.

(Да ли је то у вези са ЛАМЊОМ?)

АМАНЕТ

Черко, ја све мрČм, па бчу нешта да те научим. Чере, аманет не узимај,

а да га дадеш, па јабалка ли је, круша ли је, орéј ли је, реч ли је.
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f: је јабалка ти ђу дај, ако је ореј ти га дај, ако је реч ти ђу кажи.

ир.

АНТИКРИС

Једњн рек6л. — Прво има да нестану бвце, па сељак. Тека и би. Текá

рекњл у воденицуту. Цр.

Оно га тека прикара самата сила на зло. Брц.

Чедојду некакви да опогане божји грбб у Јерусалим, па че дојде Антикрис.

Пир.

АНЂМА -

Набију се, бре, тамо у собуту како анђме. ВС.

АПАЊЕ

Ако се једампут уáпеш за језик, после че се стално уáпујеш. Брц.

Ка се уапеш једампут за језик, после че се уáпеш за дупе. Пир.

Преапа си усницу, не знам кво зло че ме стигне. Вој.

БАБА МАРТА

Баба Марта се славила при нас у Пеклешицу — ведра, качетија, кукурег,

па крз село. Пк. |-

Брат Сечко рекел на сестру си Марту. — Зајми ми сестро три дена да се

поиграм сас бабичкуту. И смрзал ђу, и готово. Вој. (Из легенде).

Горе, на нашјат сават има кладенац. Тамо излази вода на скамењену бабу

на срамотуту, а водата млого убава, ладна. Смрзла ђу баба Марта.

Гос.

Марта да не затича Цигање у кућу, неје добро. Држ.

баба рога

Немој да викаш, че дојде баба Рога да те однесе и изеде. Има те однесе

у џак. Вој. (Детету).

Таја баба Рога, она је теква, она збира малечка деца која несу добра, која

су размазана, не слушају, а викају. ЧинfВој. (Детету).

БАУ, МЕШАТА. -

Бáу, мéцата, чујеш ли ђу, ете, тропа на таванат, позаслуше! Не вике, че

те чује, па че слезне да те однесе. Вој. (Малој деци када плачу или

не слушају).

БАКСУЗ - - -

Добар овчар не дава да му се бира у-овце, да гене бије баксуз. ПРж.

Једнуш зајнат човек, млого голем баксуз. Пк.

Зле жене имају голем и шиљав нос, и од њи човека бије баксуз. ВРж.
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Када сретнем Милеву да ми иде нагбр, у-сречу, а ја идем бдома надбл,

тија ден мбра да ме бије баксуз. (малер). Гњ.

Како је голем баксуз, да ти улезне у двор и да пљуне, кокошћете ч

поцрцају. Јал. (че ти потрује. Вој).
-

Које је баксуз, од њега беге у-свет, мрдни му од пут. ВЈ.

Не ваља ка жена жену сретне сас прекрстене руће. Оно си баксузира и себе,

а баксузира и другога, кога сретне. И требе да му речеш. — Баксузе,

нек ти је спрама главу. Пир.

Не поврчај се ка појдеш негде, да те баксуз не бије. ВојlЦрж.

Сви кажу: — Добар, добар! Ама ка ме бн сретне ништа ми не иде тија

ден. Па са ка га сретнем, да ми се зло не деси, ја га први питам

куде је пошел. Км.
-

Текá га карало баксуз. Гра. (баксузлекат. Вој).

Тија баксуз че закопа још некога у овуја кућу. Пир.

БАШТИНИЈА

Ја си, синко, нечу баштинију продавам. А ти, синко, мож баштинију да

си продаваш ако бчеш. Нема се карам с тебе, нема ти браним. А ти

ако мислиш текá да требе, ти продавај. ПРж.

БЕБЕ

Кому се роди син, сцепе му капу, или друго што носи. Вој.

Не вртај се, ко бебе четри дена да тиштиш, него на работу да идеш. СГл.

БЕЛЕ НАГЛАВНЕ

Носили су сви беле наглавће, па су после почели да ђи чине, и затбва

њим се селото зове Чиниглавци. Грш.

БЕЛЕЖЕНО

Исус рекел. — Пазете се оди начети људи. Бог ђи је обележил да се мож

препознају. Држ.

Исусе, пазете се оди обележено, пазете се оди начети људи. Тм. (Из приче).

Пази се оди обележено. За бележени има прича. Држ.

Пази се од бележеног човека, њега је бог бележил. Рос.

Пази се од онога који је бележен. Това је голем осветник. Брц.

БЕЛИ ЛУК

С бели лук да се трљаш, па не можда одречеш. Грбава, алтава, блесава,

теква сам, сестра сам. Чин.
-

БЕРЕЋЕТ

Падал се берећет, али че се намете, нешто чега смрси. Вој.

БЕС

Бес га ватило, това је млого лоше човече. Вој.
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Бесте изело. Това ли ти је за работу, да ми се у морузуту сас срп играјеш.

Boj. (Детету).

Бесно куче дрсне ли човека, че побеснеје и бн. Па и ка га налаје, и тегај

че побеснеје. Сук. -

Ватила га бесоча, па само беснеје. При.

Ватило га бесочата, па само бка. Сук.

Кој се обеси, на онија свет говна че једе. Пир.

Тија бесник Улезне, тека, бес у њега, па само беснеје, само бка, бије,

трбши, разјури свити из кућуту. Побеснеје, па асли бесно куче.

ПетiВој.

TöВ fanat. луд, вртоглав човек. Најдобро је с њега да се не расправљаш.

ос.

БЕЉА

Да (си) отури бељу. При.

Запел у текву бељу, да се не мож избави. Рас.

И ја си нави туђу бељу (на шију). ПкiВЛк.

Једва се отароса оди бељу. Пок.

Отурил си бељу, спасил се. А голему је муку имал. Држ.

Сас какву се бељу он бори, добре је и жив. Сук.

Теше да (га) измрда, теше мен да тури бељу. Гра.

“БЕљу — имам дома (Ор), ти притуре, набељошу те, па после мука.

Ј.

БОГ

Алáлем, бог че слази на-земи, млого се лоши намложише. ВојЧин.

Ако му бог неје дал дете, па и ти му не дај. Рс.

Било голем празник, жене било пћно у цркву. Она дошла и рекла:

— Опрости ми, Боже, дњнђс млого згреши. Па свете паре истресла

тāм куде се паре турају, све што имала. И како ђи истришала некоје

паре падну на-земи, издрнкају. А жене које су биле там, зберу њој

падлете паре, врну њој и речу вој: — Теје ти паре бог нече, узни ђи,

и немој друђи пут текá да работиш. Пир.

БóГ БАВИ — ал не заборави. Вој. (Пословица).

— и на човечу главу бдма све не натрупа што њој је записано. Гњ.

БóГ ГА — дал, бог га прибрал. ВЛк. (Мирење са губитком).

— наградил (При); надарил с памет (Бер). -

БОГ ДА ЖАЛИ — годинћете што су ти минуле (БЧ); једењето што сам ти

давала (Гра); толку снагу што имаш, а не работиш (Кр), туја школу

што си изучил (Boj).

Бóг — дал, бог узел. Рс. (Мирење са смрћу драге особе).

— добро прокарује. Бе. (Пословица).
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БóГ ЈЕ — газда, ни несмо газде, њему је све у-руће. ВC.

— збирач, неје сhитач. Гњ.

— рекел да се још мучим, да се после спасим. Зс.

— свакому памет оделил. Пир.

БóГ — ли га знаје кво је. Држ.

— ми даде памет да си купим кравицу. Гра.

— напред, а ни по њега. Пир.

— нека ни је напред, а ни по њег. Об.

— неје врана, па одједнуш да ископа бчи, бн бави, али не заборави.

Пир.

— никому дужан не остањује. Гњ.

БОГ ОДИ — и сцепи троји опћнци док збере две будале. Об.

— по земљу, па сцепи двоји опћнци док стави алу и алу. Рc. (Брачни

пар).

БОГ — отишњл на студију. Ја ако сам проста, ама не верујем у бога. СГл.

— плаши, бог слободи. Вој. -

— пресипује отуде куде има, тамо куде нема. Вој!МСв.

— пушти на пчелу рану на сваћи лис, да има куде мед да збира ка

све прецњвти. Това је мćДна роса. Вој.

БОГ СИ ЈЕ СВЕЦИ — натурал (Boj), натурал, једни, пини, млого на све

не гледај (BojСук). -
-

БОГ ТРАЖИ ДА ГА — поменеш, па макер и да га пцујеш, ДД Пок.

— спомињаш, па и да га пцујеш. Poc.

БОГ — у кошару не накарује. ПкiВЛк.

— узима од старити, па дава на младити да расту. Гос.

— узне по једну треску, те да не може (човек) да иде куде требе. Гос.

Бога нема, џабе се крстиш. Има цркве, има попбве, това смо видели, ама

бóга несмо видели. СГл.

БĆЖЕ, БČЖЕ, ДА ЛИ — ме лоше разбра те ми мајћу прибра, или ја лоше

реко па ми место свекрву мајћа умре. Изв. (На Богојављање, када се

отвара небо, снаја молила смрт свекрве, а измолила смрт мајке).

— те лоше моли, или ме ти лоше разбра, па ми мајћу прибра. Трњ|Држ.

БОЖЕ — Боже, како ли ти се ја моли, како ли ме ти разбра, како ли ми

ТИ даде?! РС.

— да насипеш и на менко и на друђи. Пк. Текá једна будала тражила

још памет од бога.

— мили! Б6же мили! Што ми лоше даде? Да-ли-сам се у тебе с камење

Гаџала? Пс.

— никад. Цр. (Изрека, али и заклетва).

Божика. Вој. (Кука, и преклиње бога да јој помогне).

БОЖЈА — грозотија (Вој), лепотија (МЈ); страотија (BojСук); убавиња (РС).

Брбјим, брбјим. На петнајесе удовице по једен удовец. Оно и бог на

њинуту, женскуту, страну. Км.
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Ватило ђу мука, дошло њу само, бд-бога. И са ђу нема, умрла. Ре.

Ветар дувало, грмело, севало, ћиша и град падало. Он се варкал, работил,

сено збирал, ама не могБл да надвије. Па се наљутил, па дигал вилу

и казал. — Ете ти га, Боже! Ако ми га отимаш, носи га. СГл.

Газда је бог, ни несмо газде. ВC.

Да не прегрешим богу. Гра/Вој.

Дај ми, Боже, што ми жена мисли. Она се све плаши добро да ме стигне,

да се не саплетем од поубаву. ВЛк.

Дај ни, Боже, болку, па да ти верујемо. Пир/Изв.

| Де, стани, посачекај! Оно и бог душу посачека. Сук.

да сине, има. Он је горе на небеса. И свакога види кво работи.

Ј.

ДЕЦА — нек бог заштитава, а ни да му се не мешамо. Рс.

— нека га тија одозгоре заштитава, а ти га немој млого заштитаваш.

Држ. (О васпитању).

Дњнес не мож ни човека да умолиш, а камо ли бога. Кр.

Е, БОЖЕ, БОЖЕ — богуј или слази, да ја побогујем, да малко и ја повадим

душу на сиротињу, која, како и ја, сас слаби волове бре овуј тентаву

земљу завојску. Зав. (Орач претио богу останом, мотком којом тера

волове при орању).

— ел богуј, ел слази одозгоре, свиње да пасеш. Зc. (Нацка

Маринковић, 60 година).

Егá те бог изнесе, па да видиш чудо. Рс. -

За това је бог рекел да је сирома док је живо. Км. (О неком сиромаху).

Залутали на савáт. Била маглá голема. Ишла три-четри сâата, и не могли

пут да најду, па се богу молили: — Боже, опрај ни кам МБшканац,

путат до село да најдемо. Брл.

Зашто ми је бог тека доделил, како да сам се у њега с камење жешко

гаџала? Пир.
-

Збр за ћишу, без ћишу нече! Ама је најдобро да се не мешамо у божју

работу. Он је затова и побегал оди нас високо. Са га тражимо. Трт!

Изв.

И БОГ — помага ка се почне. Гос.

— прави гњездало на ћбрави штрци. Дој.
-

— се умеша, и не може да буде како бн беше запел. Моје сипа остаде

моје, а бн умре што се полакомил за туђо. ВЛк.

И на бога се сpдиш ка ти дава лоше. (што ти дава). Ре.

И РОГОВЕ БОГ ДА НИ — даде, па че се крз свет промљцињамо. Сук. .

— насади на чело, па че се промљцињамо, тска мбра да буде. Пн.

Изалтавил га бог. Пк.
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ИМА — бог, само се ретко показује, ама ка се покаже — зло големб. НМл.

— да видиш белога бога. Вој. (Претња).

— правда, има бог, има све, па све чеси дојде на (своје) место. Сук.

КА — му бог неје дал дете, и ти му не давај. Дој (дал имање, и сл. Рc).

— теб бог сас шаку, а ти мен сас капу даруј, Јал. (Шаљиво окретање

изреке).

Кад ббг дава, он дава све, а кад узима, он узне све. При.

Када се нешто непоштено стекне, одма добди казна од бога. Пир.

КАКВО САМ — богу згрешила те ме текво казнил” Рс.

— ја богу лоше правила те ме тека казнил” На сви сам гледала да

згóдим, и све ја крива, па и на бога. Гњ.

КАКО — да нема бог, ка сам га ја видела на слику? Пир.

— је? — Од бога добро, од народ че видимо. ДД

— ми је бог дал лбше, како да сам га с камење гаџала! Pc.

— си? — Господ, па ја. Сук. -

— те је бог створил, Кајо, тека да ти је лице. На божјо лице ништа

не турај, не квари га. Ако су уснице црвене, нек су си црвене, а ако

си црна, кво ти смита. РcПир.

KBö — ни бог дава, мора да носимо. Рс.

— ти бог дал, мора да носиш, ЦД.

Kô — ни је бог дал, текви че будемо. ВРж.

— њим бог дал, текви че буду. Км.

Кога бог мрзи, он га обележи. Вој.

КОЈ — работи, бог не брани (РС), ради, бог не брани (ВојCук).

КОЈ СЕ — меша у божју работу че остане без памет. Вој.

— чува, и бог га чува. ВСв.

Комунисти не верују у бога, ама има некаква сила. При!Пир.

Крсти се, крсти, па и бога моли. Крсти се, па се у чело утепује. Пир.

Крсти се у-бога, да ти бог даде. — А што се ти не крстиш? — Ја се не

дњнгубим по това. СГл.
-

куде ТЕ — бог нанесе беш па там (Пир), па бог чвк горе однесе (СГл)?

Лóш човек, не видиш ли! И бог га обележил. Пк.

МАНИ — га за именога бога. BojКм. (Преклињање и изрека).

— ме, бре, бабо! Kôј га намокри, тија чега (и) осуши. Ја ли че се

борим с бога. Ако га натам однесе, нам че бог донесе од друго (сено).
Км.

Мен је бог несрећу написал, а другому турил ббље да живи. Зав (га

турил. Рc.). (Вулгарна двосмислица).

Мбра да идем у цркву (и) бога да молим. Рос.

НА — нас бог не удара, ни не краднемо и не лежемо. ТД.

— ћбравога штрка и бог помага. Рс.

— ћбравог штрка бог прави гњездо. ВЛк.
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Наказал га бог. Вој.

НЕ — дава за бога милога. РclИзв.

— знаје се квć чете од бога стигне, и кво носиш. Pc.

— мешај се у божју работу. МСв.

неке — работи! Бог си га помогнул да има, па му мило још да има.

С. -

ч“. најде за не-дâј-боже. Вој.

Немој да краднеш и (да) лежеш, све че види тија одозгоре. Вој.

Несмо богатога с камење гаџали, (а он ни све лоше дава). Пс.

Несем ни мравку згазила, а толко ме бог казнил. Ба. (Прекор богу).

(Ни) богу душу не плача тија. Пир.

Њу је бог убил, убил, па ђу је наказал. Ама те, нашло да се шегује. Вој.

ОД — бога добро, од народ лоше. Рс.

— бога нема лоше, а од човеци кој је видел добро, та и ја! ДД.

— божју силу се не мож никој бтне. Км.

— текво ме је до са бог чувал. Гос.

Они бче да ме утепају, да цркнем, да ме нема. А мене бог чува. Јал.

ОНĆ — га бог наказал и сас здравјe и сас памет. Вој.

— је од теквија ко тебе бог побегал на небо. ВРж.

— си му бог иде на-pуку. (на-руће). Пир. - -

— што је бог пуштил свашта по свет — и ћораво, и ћопаво, и але, и

неведе — оно си има нешто. Држ. (по земљу. СГл).

Па даде бог те се болката урину. Вој.

Па, фала на бога, неје млого болка. Че се поднесе зло. Него да не буде

пóвише. Пк.

По свет има свакакво. Има и будале. Има и будалетине. Бог пушта и

прибира свакакво. При.

Посрал се бог на мен, све ме несрећа бије. Рос.

Расејал ђи Господ суде редома. Соп (Децу, породицу, људе).

Pöгови да ни бог насади, па че се кроз свет промицамо. Бла.

Само у бога и у сељака да се крстимо. Бог да дâва убaво време, а сељак

, да дâва да једемо. ПРжfПир.

СВЕ ВИДО — и пројдо. Ако ми бoг даде и рôгове че носим. Рс.

— све муће преживе, још сâмо бог рôгове да ми даде (да носим). Брц.

Све сам ја створил, рекел бог и богати, и прошљаци, и паметни, и будале,

све да има. Зав.

Сви смо под бога. СреfЧин.

Сиротиња у-бога. Вој.

Склца га бог. Пк.

Слезал бог на-земи, текву ћишу и текев град још несем видела. Чин.
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СŠг да те бог изнесе, па да дојдеш. Орљ. (Позив у поссту).

Там је друг бог, там нема ћиша. Јел.

TEKA JE Čд-БОГА — благосбвеноlблагословено (Вој), сcтало (Сук).

Тека, тека, тека, па даде бог те се даврандиca. Boj (оправи. Рc).

ТИ СИ БОГУ — додолела (Пир); надолела (Гњ); натежала (Сук).

Това је било још ка је бог одил по-земи. Вој.

Толко сам се ја на туја рђу радувала, да га несем (ни) на бога спомињала,

а са бн с мене тека да прави! Кр. (Прекоревање сина, ћерке, унука,

и сл.).

Тражи си га бд-бога. Вој. -

У КОЈУ КУЋУ ГОСЈЕ — добде, тамо бог помага. ВојВе.

— не добде, тамо ни бог не улази. Пир/Pc.

Убаво оратеше Јованка Царибрбцка/Че дојде време бог да се не поштује!И

кум да се не поштује!Да се деца врљају|Деца по пут да лутају!Да

се не знаје које чијо је!Башта и син да се не слагу{Никој никога да

не поштује!Никој од никога срам да нема! И сви оратејоше Јованка

замлатенајOна и бене замлатена!И луда!Амá-па и не беше луда!Све

што рече луда Јованка/Свć тека стану. Пир.

Уspéл се бог у мене. Вој. (Зло ми наноси).

Уклцáл га бог. Вој.

Шалу је старцат оставил. Кс. (Бог).

Што-ми-је теква судбина, како да сам на сви зло учинила? Рс.

ШТО СЕ — дедо крстиш, ка нема бог? — Па не знам да ли га има или

га нема, ама те толко (колко) да се разликавамо од стокуту, па се

попрекрстимо нf cTapáти. Држ.

— повише молимо, полбше че буде. Тува бог не помага. Рос.

БОД

Када жена или девојћа, појде негде, па ако њој пукне бод сâм од себе си,

она или че се посмеши, или че се разболи. Пир.

БОЖЈА БРАДА

Божја брада је венец од послегњо класје оди жито, ка дожињамо. Вој.

Прво класје се доносило некада дома и закачувало над врата, а послегњо,

божја брада, закачувало се поди јаблан. ПирjСук.

БОЈА

Шрвена боја је на радос, на веселбу, а каџаво је на смрт. Ста.

БóЛКА/БОЛЕС

А болка може да се пренесе од болнoга на друђи, само једšн ден у годину.

Само требе да знајеш који је това ден. А има који знају, па тека

пренесу своју болку на другога. Пн/BСв.
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Башта ми беше болан бд-срце, а и онака си болан. И једно јутро ка се

разбудимо, а у наш сливник некој некакво бело ко конопче врзал за

сливу, па омотал, обиколил свете сливе, ко да ђи је у јегрек затворил.

Лечил се оди болес, па сакал да ђу пренесе на башту ми или на некога

другога из нашу кућу. Башта ми се млбго уплаши, а и сви ни. Па

изнесе у село рећију. Збpáше се човеци да клну и да се заклињају.

Пину рећију, па клну и заклињају се. А кој је крив бн се измекне. И

несмо смејали после да стурамо траклбто никако. Нити сливе беремо,

нити ђи сечемо. Па после млого године једњн шофер дојде однекуде,

па стуpи траклото и рече да това ништа неје. После исекомо сливете,

и насадимо нове, младе. И са од њи беремо. ВСв|Пн.

Бебе које поврча, не сећирете му се ништа, оно се гоји. Тм. (Теше мајку).

Б6лан од онуј незгодију, најтешкуту. Ру.

Болка се измами сас бајање да може да се лечи. Рс.

Ватила ђу мукавица. Вој. (Овцу; краву, и сл.).

Дошло си тека само од Господа. Ста.

Живовлак — сас туја се траву ране лече, да не гноје. Вој.

Жлтеница, болка, има ђу од девет руће. Вој.

Једен од стра ишел по бабичће и по доктуре, ама му ништа неје помогло,

па га једен старц научил да узне двајесе зрна морузу, и да пројде

село од крај до крај. И да пушта зрно по зрно, ама да му достигну и

да му остану. Сви су га прајили на будалу ка га видели како пушта

зрната, ама се бн тека олечил. ПнfВСв.

Мáмка се измами сас бајање, и после ђу нема. Ка му пребају оздравеје.

Гра.

Мöј деда се лечеше од кашљицу сас сок од ћисало зеље. Испије по две-три

панице, и олéчи се. Вој.

Мрела, ђинула, ја се нече оперишем. Боље да си мрем цела, да не идем

äлтава на онија свет. Чин.

Надви ми болка. Вој.

Наиде тека болка. ВЛК.

Не мож се никако очовечи. Не можда оздравеје, и това ти је. Вој.

НЕ СМЕЈМИ СЕ ШТО САМ БОЛАН — неси се и ти у крпу преврзал (Pc);

че те увати болка и теб (Об).
--

Овчар је бил деда ми. И спал је на лесарину, и никад неје бил болан.

И разболе се сестра ми, његова унука, оди слепо црево. И поведе ђу

башта ми при доктура, а деда че каже: — Зашто девојчето при дбктура

водите да га мучите и лечите? Што се мешате у божју работу? Ако

је за живот, оно че си сâмо оздравеје, а ако неје за живот, нека мре.

Јал. Тека је рекел једен старц од Златковци из наше село.

Од коју се болку највише плашиш, од туја че мреш, Брц.

Пије горчуљаци, тија се не дава да га болка свлада. Вој.
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Пожали себн, а ми смо мислили да му ништа неје. И те, са га нема. Бе.

Пожаљћува се он почесто. Ама ни смо мислили ништа му неје, несмо му

вéрували до последњи час. Пет.

посеклица ич неје добра ка је на прс или на друго место на превив. Вој.

Приклоцну га болка проклета. Сук.

Прикљуцнула се болка проклета. Продрало ме у гушуту, па не могу да

дишем. ВРж.

Продрало ме у гушуту, па гргутаво оратим. Вој.

Све можеш, ама на болесника нембј да се смејеш. Мож и теб да стигне.

пн.

Све ни пререди болка. Сук.

Скопâ ме мешина. Вој.

Снаказа га болка. Гра.

Спуну се јутрото това што беше подбуло. Пк.

Сћићинчило га нешто, згрчило га. Зc/Тм.

Сузе ме на студ. Вој. -

-

Тека башта ми: полéшкуваше, полешкуваше, и отиде, умре млад. Пир.

Убелил, испила га болка, проšрту му се уши, готов је. Грш.

Увати га болка, па не мож да прогледа. Пк.

Уspé се болка у њу, па не знам кве че буде. Има да си умре. Рос.

Узе ме. Само ме на студ кара. Не знам какво је това чудо, Јел.

УКРПЧИЛО МЕ — болка, па не могу да оратим. (Сук), нешта (Пет).

Уpниса га болка, па га не мож познајеш, толко се преличил и испадал.

Вој.
-

Усили се болка, бре, па не знам кво че буде. Бер.

Утрпну болка. Пк.

БРАЗДЕ МЕЏИ ВЕЏЕ
-

Које има меџи веџете бразде, това је зло човече, баксуз. МЈ.

бразде на чело

Кôј колко има бразде на чело, ка је момче, толко деца после че има. Сук.

брашно

Ка слнце зајде, после се брашно на зајем не дава. Пк.
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Што неси пбрано за брашно дошла, него са? Са ти не могу дадем, слнцето

зашлб. ВЛК.

БРИГА

У бригу сам голему. Пир.

БУКАВАЦ

Некакво имало у Барјето у старо време, па на заод слнце ровало како бик.

Једни кажу да това неје бик, него некакво пиле букавац, читали у

књигу. Ама не може да буде пиле, ја сам га слушал ка сам дете бил.

НМЛ.

ББДЊАК

Детенце ка се роди, купу га у воду у коју туре главњу од Б6дњу вечер,

cламку од жито и сламку од сено, да не вáча на-очи. Рс.

бњдњњ

Тија бњдšњ, това седне ли, не помера се. Вој.

ВАМПИРИВАПИР

Вампири су одили по народ ка је народ бил добар, а са нема ни вампири

ни добар народ. Рс.

Вампирити су одили по-земи ка је народ бил добар. Ама са ђи нема, од

лóш народ и они побегли на небо. Трњ.

Дојде тија вампир, че закашемо од њега. Куде па бБш до нашту њиву да

купи и он њиву. Пк.

Ка умре жена или муж, ако тија што је остал почне преди четирес двна

да прича за женидбу, онија што је умрел че се увапири. Држ.

Свекрвата је голćм вапир, че ми изеде девојчето, стално чему прај карање

сас мужа. Вој.

Таја ли вапируља, таја ми је на дете зло напрајила, не сâкам да ђу видим.

Boj.

Те га тија вампир, довлече се. Гос.

ТИЈА ВАМПИР МИ — на дете зло напраји те га умори. Рс.

— се на-главу укачил. ВЛк. (О лошем човеку).

Тија лута целу ноч, ко да се повампирчил. ВЛк.

ВЕДРИЦА (НА КРШТЕЊЕ)

(И) вера, и клетва сас њега, али му отсипано од ведрицуту, па му не

помагају ни цркве, ни молитве, ни клетве. Рс.

Кад се крсти дете, оно се водата не расипује, него се пљисне у воду, да

се не гази. Али ако му се случајно отсипе малкачко на-земи, детето

после неје како требе. Или, ако газе по това куде је расипано у двбр.

Затова се каже за некога који неје читав: — Отсипано му од ведришуту.

ПК/ВЛк.
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Може бити да су на једну ведрицу (крстени). Пк. (Може би. ВЛк).

(Сличног су ћакнутог понашања).

Море, на тоја је отсипано од ведрицуту, неје си како требе. Рс.

ОНИ СУ — у једну воду крстени. Цр. (У један дан). -

— на једну ведрицу крстени. Рс.

Отсипали му од ведрицуту, неје си како требе. Сре.

Отсипано му малко од ведрицуту (при крштење). Зав.

ВЕРА
-

Ај, да ђу вера види. Вој. (Види ти њу шта она уме).

Вера, клетва, с њега. Гос. (Заклињање у брачну верност).

ВЕТАР
|-

Одувал га ветерат. Poc. (Нестао, одлутао негде).

ВЕТРУШКАЈВИРУШКА

ВЕТРУШКА — га дигла од колата, па га на колец наденула. Дој Рс.

(Наводно, истинити догађај у Дојкинцу, у фамилији Ачиних).

— да те не омота, да се не разболиш. ВРж.

Вирушка замалко да ни стуpи од коњиви. ЦД.

Кад се вију вирушће, требе да не идеш у њи, да идеш на-страну, и да

пљунеш: — Пу! Пу! Пу! Гра.

Ко да те је ветрушка закачила. Рс.

Теб ко да је малко ветрушката закачила. Вој.

ВЕЧЕРА.

Вечерајте кој колко је гладан, да ви не сhfiта вечера по село. Вој.

Да једнем, да ми не лута вечера нбчу. Да се не дизам нбчу прсти да си

лижем. Држ.

Навечерај се, да ти не сhита вечера. Ру.

ВЕЏЕ
-

Које има заставене веџе, това је зло и подмукло човече. Ниш.

вEштицАЈВЕштБГАРВЕштБГАРКА

Вештегар један, оно че ме учи кво је добро а кво неје. Држ.

Има по један вештегар у сваку кућу. Негде остал старц, негде баба, а

ретко куде има старц и баба. Младо све отишло, свет вануло. ВРж.

Немој, сине, да спиш поди-ореј, неје добро оди вештице, гадине. Вој.

Он је веш. Вој. (Вешт је, уме све).

Она је вештегарка. Нечу таја сваа, синко, да ми буде. Држ.

ВИРЈАН

Поче вирјан да дува. Че га убије Господ. Вој.
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У Заганицу има једно место, бKajу га Вирјаница. Требе да је ветровито,

ама несем била там па не знам. Пет.

ВЛКСКУРЈАК

Какво влк дави не можда вираје, него тињаје. Каже се: — Влачи се ко

влкодавина. Ру.

Курјак неверник, па га пред цркву крштевали. Тека има прича. Пир.

Преко Мратинци вћци се не спомињу, да си после човек нема главоболију

сас њи. Вој.

Ћира, тека ни стари бKaмо курјака, нечемо име да му спомињамо да ни

не добди при бвце на гбсје. Чин. -

у

ВОДА

КАД — војник појде у војску, и заизлази из кућу, бњш ка прескача прагат

(ама да га не нагази), прсну воду по њега да му буде леко там куде

служи и док служи, и да дослужи, и да си се врне. И кажу по њега:

— Како водата иде натам, тека ти да се брже врнеш навам. ЧинfПир.

— дојдем увечер на спање, свекрва ме научи, да турим воду у чашу и

да ђутурим на праг, и да затворим врата, а другу чашу уз позглаву

до мене, нема да свњујем мртви. Вој. -

КАД НЕКОЈ — појде на пут, или да тражи девојhу, или да купи нешто,

или да иде на испит, по њега се прсне вода, да му леко иде ко вода,

да успеје кво је намислил. Пир.

— умре из кућу, који остану држу водицу у чашу до главу там куде

спу, да не дојде и да ђи не одведе. Гњ.

Леб и да му не дадеш, али водицу му дај. Никој на човека воду да не

забрани. И змија се не дира док пије воду. Пк|ВЛк.

Туга вода да однесе, ђаци дома да отиду. Зав. (Молитва: Зло вода да

однесе, да не буде препреке на путу ученика).

де

ВРАГ

Враг те однело Рc. (Блага клетва).

Врагољито дете. ВЛк. (Живахно и бистро).

Враже, враже, враже сас ножицете и сас прстачичити. Мрда, мрда, и смеје

се. Бабино, бабино, баба чети даде парицу да си купиш спањице.

Boj. (Беби).

Вражука, у длан гледа, паре узима, леже народ, това умеје. А Нечисто!

Км.

Девојчeнце чува черка ми. Оно је враг. Јал. .

Детенце, враже с нбђе, враже, враже. Км.

Живо ко враг. Пк. (О детету).

За зла врага, дојде (и бн). Пок.

Иди у-врага. Изв. (Иди дођавола).
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Скупо, отишло у-врага, не купује се. Кр.

То је дете враг, млого знаје. Рс.

Това је детенце голем враг. ВЛкiЧин.

ВРБОВО И ДРЕНОВО

Врљила врбово, дованула дреново. Гра. Тов ка некој оздравеје. (Често се

користи као вулгарна двосмислица).

ВРТОЛОМА

Он је малко вртолома. Не мож га знајеш ка чекакво да направи. Вој.

ВРЧАЊЕ

Иста пара се не врча, и исти леб се не врча. И све што узнеш за трошење,

Исто се не врча, него се врча друго, од твоје. Да се не врчају сватови.

пк.

Ка негдева појдеш, немој да се врчаш, неје добро, чете бије баксуз. Вој.

гавран

Jбрдо, немој да работиш на Црни петак, гаврање че изеду морузуту. Вој.

Појдем натам, гаврање! Пбјдем навáм, гаврање! Не знам кваче се несрећа

до мендоваља. При.

*

ГАД

Притисло гад — свиње, јазавци. Че останемо без морузу. Пк.

ГАЈДЕ

Смири ли гајдето? ТД. (Јеси ли престао да се љутиш?).

ГЛАВА

Када се два човека случајно ударе сас главе, требе да се па малко ударе,

да њим се не запали кућа. ВојlШри.

ГОДИНА

ГОДИНЕ — се изалтавише. Не раџа се ништа, постадомо сирома и гладни.
Pc.

— си мињују, и ти че остарејеш. Рс.

ГОЛЕМА РАДОС

На ништа што је живо немој да се радујеш — можда липче, да страда, ако

је стока, а можда пропадне од време и од град, ако је берећет. Грш.

Убаво ли је, немој му се радујеш. НМл.

ГОСПОСЛАНИН

Да му туриш сол и пипер, и добре да га дочекаш, и насмејан. ВРж.

ДЕТЕ — калази, мора гбсје да ти дојду, Вој.

— лази, госјече дојду. При.
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Док ми некој не наручи, не идем. Нечу да тепам путат, па још и гладан

да се врнем, ако снаата надује нос чим ме види. Ру.

Идеш ли незван на-госjе, гладан чеси отидеш. Ру.

Ич ми ђи не казуј, несу њим госjе праг претрљали. Сук.

Ка појдеш на гбсје, ти си прво дома поспреми и понајеш се. Ор.

КАД — се мачка мије, или лази дете, или крешти сврака, или петел поје

спром кућу, гбс че дојде. Те, запамти што ти кажем! При.

— ти гос дојде мора га прибереш, па кво је бог дал. КП.

Када гбс дојде весело да га дочекаш и да му принесеш какво је бог дал.

Госје куде добде дом напредује (напреџује). Чин.

Он рече на женуту да постави леб и с леб, а она поче да млца. Ја реко да

сам дома јел, и да не постављу, и да се варкам. Више њим у кућу .

неc{м отишБл, това неје домаћинска кућа. ВС.

Поштуј гбсје, немој да ђи искарујеш, врата си немој затвараш. ПРж.

*

ГРАД

ОБИКАљА ГА — да га град не бије (Пир), ко град грcнице (Вој).

гРЕГРЕЈгРЕотA

- Ако једеш леб ка улазиш у туђу кућу, а не дадеш другому. то је греота.

PC.

Вода се не варди и не брани, греота је. ЦД.

гре не улази у уста, него излази из уста. Вој.

ГРЕОТА ЈЕ ДА — врљиш парче леб (Boj), газиш трошице (Км); леб падне

у говно, или у мочку, или у нешто друго погано (Гос), падне леб на

нешто погано (Сук), се пцује леб или бог (Гра).

ГРЕОТА ЈЕ ДАТИ — остане од једење (Вој), падну трошице на-земи, па

да се газе (Држ).

Грешникатога казуј, а греат немој да казујеш. Пир.

Де, бре, примете га, узнете га, не одричете од њега. Ако га је бог тека

дал, он неје крив, и он требе да живи. Примете га, мож и ви некакви

грéове да влачите, па да ви бог опрости. НМл.

Ја му не дадо онуја да узне, па са грејове влачим. Са ми оваја снајка

деца нема. Неје ми добро, сâма сам си направила. НМл. (Свекрва о

снаји нероткињи).

Каква је, она неје за това. Млого је згрешила, грешна душа чењу отиде.

Гњ.

Мáни се оди това, у голем грече улезнеш. Пк.

Немој да работиш това, у голем грејче улезнеш. Рс.

Обрал му греовете. Вој. (Претукао га).

Оно, док човек живи, све греши. Чин.
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Твој си је гре, ако отидеш на-госjе па останеш гладан. Вој.

ГРИЗЕЊЕ

ДА НЕ ГРИЗЕШ — ка човеку улазиш у кућу (Пир); над нечви (Вој).

грсницЕ -

Ајд да поиграмо, да се роде грснице. Вој. Некада се играло грcнице да

се роде, па се са тека смејемо, а бил народ глупав.

ГРУЧКА ПОД-ГРУДИ

Гручка ми се збрала под-груди од големи јадове. Вој.

Те тува, пипни, под грудити гручка, па мрда. Све ми је това од свекрву,

јадове. Чин.

ДАВАЊЕ

Ако веч давам, а не продавам, че давам добро, нечу да дâвам лоше. Изв.

Море, де, да имаш коме да даваш и за какво да даваш. Пир.

ДАЖДЕВЊАК

Неје добро да се утепа даждевњак. (деждевњак). Вој.

дEцА ДА СЕ ЗАВРТАЈУ

Кому се деца не завртају да се детето провре крз комин. Ру.

На пут ме врљали да се завртим, па ме комшика нашла, па смо се с њу

закумили. Пир.

ДИМ

Кôј прди, или кој моча, на крстопутину, по њега иде дим. ВЈ.

Не знам какво си работила, ама те димат по тебе иде бабо. Кр. (Шала).

ДЛАН -

Десна дава, лева узима — када срби длан. Пк.

Кога србу дланове, или че дава, или че узима, паре. Вој.

СРБИЛИ ТЕ ДЛАН — на деснуту руку, че даваш, а на левуту — че узимаш.

дд.

— паре че добијеш. ВРж.

Чеша си дланове, паре че броји. При.

ДОБРО

Това што си се толко разлетел, нема да ти је на добро. ВојlШПир.

ДОИДАЊЕ

Ајде, нека малко остане и за пцетата, да га не доидам до ич. BC.

ДОМ

Дöм да те снајде какво чете снајде. ВЛК.
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Já“ тува колšц побил, не мож ме искараш. Ајд ме искаре ако мож?!

к.

Куде идеш да идеш, дома да си дојдеш. При.

ДОПЛИТАЊЕ
-

Да си доплетем иглуту, да ме муж не мане. Трњ.

Чéке да си доплетем, да не умрем насред пут. Стрелац, Бабушница.

дрвник

Кошчице од питије глбџемо на Водице на дрвник, и врљамо ђи на дрвник.

Вој.
-

ДУГА

Куде дуга воду пије, оно ћиша ване. Пк.

КУДЕ ДУГА ПИЈЕ ВОДУ, ТАМ — да се напијем, да полетим. Пк.

— човек ако се напије, мож да полети. Али се не знаје беш куде је,

куде пије, а и не можда стигне брже там. ВЛк.

ДУПКА

Све се за туја дупку проклету работи. Рс. (Уста).

Таја усмрдела дупка, она највише зло прави. Зав. (Вулва). .

ДУША
-

ДАЈ МУ— жива душица, да не гледа (Вој), и у њега је душа. (Чин).

Двојица без душу, једен без главу. Чин.

Де, чеке да зберем душу. Вој.

(Добра си душа), завану огБњат, радувала ти се мајћа. Дој ГњIКм.

Жива душица, дајте му (и бн да једне). Вој.

И У ЊЕГА — је душа. Вој. (Треба га сажалити, помоћи му).

— има, дај му да не гледа. Рс.

Изгуби душу одистра (умор, глад). Вој.

Има да испаштате за нашу душу. ВЛк.

Поче да гледам. И нече — заспа душа. Грш.

у мен је утепано све, (душу немам). Зав. (Дошла сам у безнађе).

Уплаши се, и бега, бега, бега, изгуби душу. Рос.

душмAНИН

душманин, он бче да те затре, да те нема. Бер.

Кој ти је душманин, оно ти најави некакво. Држ.

ЂАВОЛ

АМА ШТО ГА — изду ђавол (Boj), изеде ђавол (НШ).
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Бега ко ђавол од твмњан. Пет Км.

Ви се помирете, а ђавол че прекрши ногу. Ор.

ДА НЕ Будв ЂАВОЛУ — по повал (Пир); повала (Вој).

Два су од бога, трећи је од ђавола. ВЛк.

Дњнеска, најубаво че прбјдеш ако ђаволујеш, а ако си поштен че се затреш

до конf ц. Рос. -

ЂАВОЛ — ми отсече крила, и мора да летим ниско, и ниско, и мора да

лазим. Мушко детенце једно, това сам најволела, и това ми бог узе.

Држ.

— му не дава да ђу узне, да се не осрећи. Рc. (Женидба).

Ђавол не оре и не копа, бн зло прави. Рс. -

ЂАВОЛ НИ ФРЕ, НИ КОПА, САМО — гледа куде зло да напрај (Чин), на

зло мисли (Рас).

ЂАВОЛ — никому неје дал срећу, па нече ни тебе. Чин.

— шалу не знаје. Војгњ.

Ђавола не тражиш, бн си дојде. Пк.

За ђавола не ваља. ВојMJ.

Запе ме ђаволтија дни, па не идб. Сук.

ЗАПЕЛ — га ђавол, па не дава. Сук. -

— ме ђавол. Соп. (Нешто ме одвраћа да то урадим, а знам да треба).

зАПЕЛ СЕ — ђавол, па не могу нигде да идем (РС), ђаволит (Чин).

И не може да пукне ђавол. Гос.

(Иде да се лечи), те по ђавоље, те по бесове. Јел.

Избушена му кожата (толко млого), па и ђавол не мож од њу да напрај

гајде. Пир. -

Изду га ђавол. Вој. (Ђаво га наговори).

ИЗДУЛ ГА — ђавол (Об); ђавол, па не знаје кво орати и кво работи (Брц).

ИЗЕДЕ — га ђавол, удари ми детето по-главу, челенка ко компир. Вој.

— ђавол туја алу те ми зло напраји. Вс.

ИЗЕЛ — га ђавол, (само зло прави) (BC), те ђавол, па си полудела (Сук).

- Ја мисле, ама ђавол ми не даде да га напрајим. Пет. -

Једен ђавол каже на детето: — Слушај! А друђити. — Нембј да слушаш.

Чин.

Јела ђаволе, чуди се, (Милорчакво орати). Рос.

Ká се протегнеш по једење, све чеси дадеш на ђавола. Гра.

Какво не знајеш? Не знајеш куде ђавол моча, (на кво)?! Кр. (Правиш се

невешт).

Каквог ђавола па ти тражиш (тува)? Јал.

Каков па ђавол тражиш са овам? БЧ.
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Кара ме ђавол да перем на рекуту, а убаво знам да че одболујем. (сам

знала). Кр.

Köј личе ми ђавол”! Boj. - -

Млого је Лека ђаволувал, ама неје млбго постигал. Рос.

Маро, не даве га на ђавола. Ко је било — добро је. Пир. (О детету).

Мучи се ко грешан ђавол. ГосtРс.

мету њој нокти, ко да су на њи ђавоље месили. Пк. (лакти, колена.

Ј). -

На моју муку и чудо, и ђавоље се чуде. НМл/Км.

НАВЕДЕ ГА ЂАВОЛ — на зло, па само зло прај и све-се с некога кара или

бије (Вој); това да напрај (Сре).

Нанесе човека ђаволет да не можда се искубе. Зав. (Наведе човека ђаво

на зло). -

НЕ ВАЉА — за црнога ђавола (Boj); (ни) за ђавола (Poc).

НЕ — дава ми ђавол (Ре); давај се ђаволу (у-руће) (Boj), дај ђаволу (Пк).

НЕ ОРИ — ђаволе. Изв. (Умеша се ђаво и поквари човекову намеру).

— ђаволе, врнуше ми парете. ВC. (Ипак ми вратише новац).

НЕ — орите ђаволе, дојде таја невоља и до њега. Пк.

— тражи ђавол човека, него човек ђавола. Пн.

нек си ђавол ногу прекрши, ви да се помирите. Цр.

НЕМОЈТЕ — ђавол носи, леже ђавол, носи ђавол. Вој. (Претња).

Несем млого добро, ама да не чује ђавол, како би све могло зло да буде.

Брл/Pc. -

Нечу на ђаволи радос да правим. Гра.

Ни ђавол неје волел зет да буде. Ш. -

Оно — је у њу ђаволат. Вој. (Она је проблем, она да пристане).

— че преигра ђаволат. Он си има реп голем, али че преигра, (и) па

че си оратимо. Држ. (Свађа). - -

Čтиде си ко сpдит ђавол. ВЛк. - " |-

отиди, па преби ђаволу ногу, па тог че улезнеш. Рc. (успејеш. Пк).

Па му после крив ђавол. Вој. (Тражи кога да окриви).

Преби ђавол ногу, оженимо га. Пк. - .

Предума га ђавол, и несте ђу узне, и зацрни девојче, и ббрука и девојче

и родитељи. Вој. -

Пушка је ђавол, у њу поверење да немаш. Вој.

ТОВА — је ђаволска работа. Вој. (Нису чиста посла).

— за црн ђавол неје. Пок.

ТРАЖИ — (си) ђавола (Вој), си ђаволатога (Грш).
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Уватили га ђаволи, нагазил змију на реп. Ни. (Ушао у прљав и опасан

посао).

Узел га ђавол, ограјисал. (оградисал). Вој. (Преузео га ђаво).

УЛЕЗАЛ ЂАВОЛУ — њу, па само беснеје. Ре.

— Рсовци, па се почеше (по селб) карају човеци. Рс.

Улезал ђаволат у њу. Вој.

Улéзе ђавол у њега, па ђи потепа, па му са жената иде грбава ко баба.

Сре.

ЧЕ — буде, ђаволци! Пир (Мало сутра!).

— га прајмо тека, па макар ђавол бПашку да си искубе. Соп.

— седнем поблиска уз трпезу, да не седну ђавоље пред мене, ЦД.

— (си) пита ђавола (да работи). Зав/Сук. (Вулгаризам).

Чекамо да пукне ђавол! ТД. (Упркос свему, успесмо!).

Чеке, чеке, че натрчиш ти, че си најдеш ђавола. Црн (Клетва и претња).

Човек си нешта крбји кво да работи, ама се умеша ђавол и све му се

поквари. Изв.

ШТО — (ли) га леже ђавол“ Јал. (Лакомислено се упушта у опасан посао).

— Ђавол (си) нема работу? Трњ. (Ђаво и нема друга посла него да

наговара људе да зло раде).

ЖАБА

Неје добрб, сине, жабе да се тепају. Што-ти-је това, пак, за работу! Вој.

жар

Војник кад појде у војску, жар да прескочи, и да иде само напред, и да

се не обрча. А мајћа му жарат бдма по њега с воду да угаси. ВРж.

ЖИВ ЖАЛ

Живи жалове жалејем. Вој.

За жив жал. СукiВој! Пир. (Јадно, неспособно, само за жаљење).

ЖИВАК

Бубуљачка је това. Лази, а не лети, и свети како свиткавац. Она не смеје

да се нагази да се не распршти. Ка се распршти, одма улази у човека,

затова је напратена. Обично ђу Цигање напрате, унесуђу у кућу ка

праве маџије. А од њу се мож одбраниш ако се на њу помочаш, или

врљиш жар на њу. Гра/Пир.

Напратил му живака, нече да буде. Ста.

Напратише му Цигање живака, и умре си човек, Џиђер му се, тамо њему,

распадло. Бла.

ЖИВОТ

Неси ли га до са проживела, нéче га ни допрва проживиш. Пк.
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Проклет да је и животат, само за муку. Бер.

ЖИТОПЧЕНИЧКАЈПЧЕНИЦА

E-e! Жито ти се вари, а ти си се тува разлетела. Пир (Клетва-претња).

Носи си житото у рућете, болно, пред смрт, ама ете, задева се. ВЛк.

SBE3дE |-

Кој брбји sвезде, че му излезну брадавице. Кр.

SBOHEISBöНА

Бише му SBöнете, умре и бн. Рос.

SÉнкy sвонете. Зав.

Куде год сам била, у које место, наше sвоне су најубаве. Зав.

Одзвонише му звона. Пир.

ЗАБЛУДУВАЊЕ

Толко сам се па заблудила, па не видим куде сам пошла. Вој.

ЗАЈЕМ

КАДА — дадеш сол, брашно, или нешто друго за једење, некому на зајем,

па таја која га је узела отсипе, па после досипе њоњо и врне ти, нема

слагање у кућу. Пир. -

— се узима на зајем што се једе, од това се ни мрвица не врча. Врча

се само своје, а това што је узето троши се у кућу. Ако се текá не

работи, растура се свадба на девојhу. А ако је сол неје добро здравје.

Не смеје ни да се досипе па да се врне. Тека и за паре. Гњ.

ЗАЈРЕ

Ако си је убаво! На зајре се не радуј док га не сипеш у амбар. Пет.

Једни га у амбар насипали, па газдата испцувал бога и рекел како-га-je

преварил и како је зајрéто спасил од зло. И падне ћиша, дојде вода,

и однесе га сас све амбарат. Зав.

ЗАКАЧАЊЕ ЗАКАЧУВАЊЕ

Када се некому закачи дрéја на гранћу ка мине, или пак за нешто друго,

кажи сâмо: — Дужан си некому нешто. Бер. (Шала ослоњена на

сујеверје).

Кому се дреја закачи ка мињује, тија је некому нешто дужан. Сук.

Леле, закачи си дроњbк, дужан сам некому. Рс. -

Неје добрó ка ти се дреја закачи ка негде мињујеш. Моја се је мајћа од

това млого пазила, па су њу се смејале жене. Не знам кој ђу је па

на тија стра научил. Пир. |- -

ЗАЛОКЕЗАЛАКЗАЛЧЕК

Зáлак да си изедеш, твој си је. А и неје добро сине, леб да остањује и да

се врља. Леб се поштује. Сре.
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ЗАЛОКАТ СИ - изеџ до крај, да те деца не преборе. Вој.

— поједи да те деца не преборе. Рс.

Изéџ си лебацат, да те другар не преббри. Кр.

Неје добро да ти остане залак ка једеш. Јал/Вој.

Немој да си остајш залокат, чете пребори некој Рос.

Остал ми је залок, некој ми је гладан. ВРж.

Остал ми је залчек, не једе ми се, нешто ме укрпчило. Држ.

замајан

Видим ја, ти си од замајанити, с тебе се не могу никако разберем. Ти ко

да си сњњит. Бер. -

Замајан малко, ама неје толко лош човек. Сук.

ЗАПЕРЦИ НА ЈЕЗИК

ОД — оратење језик ме заболе, заперци вану. Рс.

— тебе ми језик увану заперци (до збб). Пир.

Сине, сине, од орату ми, од молéње и кумéње, језик заперци ватил, а ти

се пак не разбираш. Вој.

ЗАПИРАЊЕ

Де, да узнем малкачко, да не запирам. Пир.

Де, (једни, пини,) не запирај. Вој. (Прихвати се хране).

На једење се не запира, неје добро. Вој.

Она запира, ни канимо! И, бре, ни залог не узе Баксуз текво! И те, са

черкуту не можда оженимо. Рс.

УЗНИ МАЛКО, НЕ ЗАПИРАЈ — да има све у кућу, и да се мождевојчетијата

ожене. Брл. (Шала при нуђењу храном, на рачун сујеверја).

— деца имамо за женидбу. Рс.

ЗАПОВИВАЊЕ

Да заповијем овчице, кравице, да почнем и ја дом да домим. Дој (збирам.

Пк).

ЗАТИРАЊЕ ЗАТИРАЧКА

Ка човеку дојде затирачка, он брже нестањује. Цр.

Köј с кво се сили, састова че се и затре. ТД.

Таја се кућа два-пути затварала и затирала. И те, са се затира трећи

пут. Једно се од Перината сирочетија оженило у град за голембга

чиновника, и нема се врча у село да копа, а има само девојче, нема

мушку страну. А другото му се, пак, девојче, нече ни жени. Пет.

ЗАШИВАЊЕ

Преко Мратинци се ништа не работи. Поготово се на мужје не зашива, на
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мушће дреје, да њим се тека памет не зашије. Пк.

ЗДРАВЈЕ

Де, не смеј ми се што сам болан. Оно, и ти неси својето здравjе врзал у

крпу. Вој.

Не могу да заборавим какво сам све преживела. Млого ме је болело, млого

ми је лоше било. Добро пак, што сас памет не скрену од болhе. А све

сам зелено бљувала. Јал.

ЗДУВОТИНА

Лењаво, па болно, па се распада. Асли здувбтина. Вој.
А

ЗЛАТО

Ако украднеш злато, че се топиш ко злато. Рос.

Башта крал злато, па клетва стигла преунуче. Пир.

Влчешка нога на камик, на Бачијиште. Тамо мора да има злато. Брл.

Злато ка се најде, не требе тајна да се чува. Пк.

**** ЗЛАТО — Имају, па и они умру (Pc); оставе, па иду

Отиду си, помру, па казани злато оставе. Па по метар-два земља и за

нас, и за њи. ВЛк.
-

Чуваш ли тајну од злато, она клне, и мбра да се деси некакво зло у кућу.

Кр. -

ЗЛО

Ако правиш другом зло, и теб че стигне. Запамти кво сам ти рекел. ДД.

Да ли че је на добрб или на зло? Бе.

Да не па не задеси зло. (ниlне). Вој.

ДО — мен ли па бБш да се довáља текво? Зашто да до мене стигне злб°

ПРж.

— уста дојде. И те, однесе га вода. НМл. (О пшеници).

Добар овчар не дава да му се бира (у бвце) добра овца или јагне, да га

не бије зло. Рc{BC.

Како је зло дошло, тека че и замине. ВСв.

Кôј кво работи, това чега и стигне. Ш.

Мбре, да ти ништа зло до-главу не добди. Км.

Над нашу се кућу црн бблак надвил, па не знамо како да га преживимо.

Гра.

Никому бог да не даде тека, текво зло големб, па и најгори душманин да

је. Трњ.

Од како муж ми умре, све ни зло стиsa. Како да је бн све добро однел сас

њега си (у грбб). Сук.
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Од ко је век и свет тека неје било, текво зло у народ неје улазило. Км.

Оно, ка нешто требе, оно ти се само јави. Оно ка требе да се деси злб, оно

се и деси. И не мож га спречиш, па да си још толђи. Држ.

Поменуло се, не поврнуло се. Текá чете деда научи да кажеш ка чујеш да

се негде зло десило. При.

Това да не стиsa ни најголемога душманина. Вој.

ТОВА НИ ЗЛО ЈОШ НЕЈЕ — ловило, и допрв че ни лови, идемо натам. Цр.

— стигло, али топpв че ни стигне. Рс.

У бога се с камење несем врљала, а зашто сâмо мене зло стиsa?! ЦД.

Човека може свашта да задеси, па да не дојде куде је намислил. На зло

се човек мора навикне, да опстане. ВЛк.

злокбБУВАЊЕЗЛОГОБУВАЊЕ

Злогоби све, тека навикло. Никад у несвм видела да се насмејала.

ПиplВелико Боњинце.

Злокоби свекрва, све нешто злокоби. Мука голема, До бога! Велико

Боњинце.

ЗМАЈ

У Сопот је један имал крила, и ја га знам, гледал сам и ка се соблечемо

ко деца да се купемо Čн ји је показувал и на девојhе. Он је змај. А

бил је ситан на порас. Соп(Пир.

ЗМИЈА
-

-

Ако има чуљћу, това је поскок, а бн је млого öпасан. Зав!Гра.

Ако се најде змија на-земи на Преображење, њу несу остале змије примиле

тамо куде-то се крију, него су ђу искарале. Сук.

Башту ми је змија изела преди Пејчин ден, у орање жито. Вој.

Беше преди слнце ка видо змијуту, и после мајћа ми болува целу зиму.

Км.

Видо змију ка си побеже. Ни ђу пита, ни ђу спомиња. ВРж.

ВИДО ЗМИЈУ, ПА-МИ — премрежје пројдоше крз снагу. Крзнође и целу

снагу. Држ.

— пројдоше трнци крз снагу. А кој види змију, плаши се после и од

гуштера. Рс.
-

Голема рупа у Белску страну, Бела вода куде је, при трепетлићете, на

Мурџу при појатуту. Там се змије збирају да зимују у мртвило. Бе.

Деда Анта је ранил смока. И смок обикаља и чува тов што чува, да не

удара град. Али отишБл у рат, и смокат се изгубил. Пир.

ЗМИЈА — ка изеде човека, она цркне. А ако се човек олéчи, змијата не

цркне. ГосјВЛк.
-

— не пружа ногу. Ама, те, са — пружи. Грш. (Иронична примедба
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на рачун тврдице када нешто да).

— ночњам да ју утепаш, а да у видиш у тБвно, че болујеш. Зав.

ЗМИЈЕ — не воле здравац. Куде он расте, њи нема. Вој.

— окол Благовести бејоше ископали, куп големи. И главе њим се виде.

Там било мртвило, там змије у-зем седу. ЦД.

ЗМИЈЕ СЕ — збирају у мртвило заједно. Бе.

— не спомињају на Јеремију. (спомињу). Вој.

Змије си имају зимско легло. ЗавМЛк. (легало. Вој).

Змију ка тепаш, главуту њој склцај. ВЛк.

Једампут ископа змију, па ђу утепа, па ђу ночту сњњува. И она ми рече:

— Што-ме утепа ка ти никакво зло несем напрајила. У-земи сам била,

y-земи и да си ме оставил А једнуш, слог коси у детелину, бдјутро, а

време беше малко ладначко, ама неје било млого ладно. И ја окосим

слогат, и ка се поврнем наsад, змију нагазим. И она, ништа, како

да је мртва. А ка поче да ђу тепам, она шиба ли (се), шиба. Гра.

КА — ночњам утепаш змију, и видиш ју у-тљвно, че болујеш. ВЛк.

— оно, змија. И ја тепа, тепа, од стра га тепа, а не би га тепала. Ка

погледа после, оно шарена змија, и гуштера у уста турила. И тачно

је било — на тегобу. Зав!Гра.

— се на змију виде нбђе, на обличје је. Тека ми је баба рекла. ВЛк.

— те змија изненади, иде на тебе, ти њој кажи: — Помочи бог,

посестримо, иди си куде си пошла, и она нема да те дира. Гра.

— убијеш змију, закопају, па тури пручку. Расцепи пручкуту и на њу

ћитку тури оди траву или цвеће. Ти у заћити, да те она не заћити.

дд

*-
утепаш змију, требе да ђу закопаш и да њој туриш дрво како крс

да зло не иде на твоју главу него на њбњу. Гра.

Кога су змије апале, бн се плаши и оди-гуштери. ВЛк.

Кој види на змију нође, че умре. Ру.

Која змија уапе (човека) не примају у (друђете змије) у мртвило више.

Пк.

Мбра си овцете напасем, бре, па (и) змије да кљуцају. ПРж.

НА ЗМИЈУ — ка се јавиш, и ка ђу не дираш, она те нече дира. Гра.

— нође не мож никад да видиш. Ру.

— се име млого не спомиња, него се каже „ала“ или „гадина“. Пк.

Не ваља да-се види змија ка слнце зајде-че-се тргне штета. Гра.

Некакво ме рчну, некакво ме закова — тека тићем рече. А оно га змија

изела. Шарена змија. Има и зелене. И оне су бтровне. Смочица не

прај пакос. Она улезне у торбу и изеде срединуту од лебат. Смочица

има ђулче наsад. Како на малечко дете му бчи, и ђулче наsад. Зав.

Овца нањуши змију, и змија ђу уједе за њушку, а ако ђу нагази, змијата

ђу уједе за виме. Гра.
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Поди појатуту рупа за змије, мртвило. Брц.

Смóк пишти како да лети, пред грмљавину, сприју, град. Куде има смок

не пада град, па га и ране сас млеко и сас леб. Јеврејин је чувал

смбка у лозје. Пир.

Турали смо змију на жар, ко деца ка смо били, и она нбђе искара. Ру.

Чете уватим, па чете тепам, па чети склцам главуту ко на змију. Ре.

Чувал ме бог од змије. Ја њим пут не премињујем, и несу ме јеле, зашто

празњујем. Гра/ДД.

IЈаклијино козило, испред брануту. Тамо је, еј, толка рупа! И тамо зими

пара излази. А змије су тамо. Оне се у клубе умотају, и тека зимују,

а у-пролет излазе. Затова што там млого пара излази, оно се зове

Вунара, а тај пара се зове вуна. Зав.

ЗНАЊЕ

Млого знајеш, нема дома да си умреш. Вој. (Шаљива изрека).

ЗУБ

Врано, врано, дај ми железан зуб, на ти кôстен. Тека каже дете ка си

извади зуб, па га врљи преко кућуту. Зав. (Бајалица и молитва).

Врљамо зуб преко кров, и кажемо: — Еве ти кôстен зуб, да ми дадеш

златан. И што га повише врљиш, повисоко, поголем зуб чети израсте.

Пк.

Деда Анта, мöј деда, сваћи зуб који извади чува у ушијен џеп. Па башта

ми и мајћа ми че му ђи узну на спање. А бн ка се разбуди, па ка

узе штап, па ка нарипи на њи да ђи бије. — Рђе, че ви потепам.

Зашто да ми узимате животат. И после му никоше трећи зуби, бели

ко бисери. Пир.

Ка деца мењају зуби, изваден зуб се врљи и каже се: — На ти, Боже (или:

мечко), костен зуб, да ми дадеш железан. Зав.

НА ТИ — врано, коштен, дај ми железан (зуб). Пн.

— мечко (костен зуб), да ми дадеш железан. И тогај се изваденијат

зуб врљи преко чандије. Вој. (свpáко. Дој).

НА ТИ СВРАКО — коскан зуб, а ти ми дај гвозден. Пир.

— кбстен зуб, да ми дадеш железан. Крlдрж.

— костен зуб, да ми дадеш златан зуб. Пир.

Сврако, сврако, на ти кбстен зуб, да ми дадеш гвозден зуб. Тека кажем,

и врљим га преко кpбв. Пк.

ИМАЊЕ

Разбили имањето, поделили се. Чин.

име

Да се деца заврчају, давали смо имена — најден, Камен, Живко, Ника,

Недељћо. Вој.
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Давана су имена Влчко, Најден, Живко, деца да не мру, да се заврчају.

А једна, пак, баба у моје село, у Бpлог, живила кој ти знаје када, а

зовала се Влкна ли, Влка ли, а крстили сиђу башта и мајћа, деца

њим умирала. Текá су ми причали. Пир/Брл.

Колко има Каурина, а колко Каурће? При нас је тека, на шалу, госпитувал

к6лко има мужје а колко жене у тија час у ижуту. ПирjБрл.

Рече ми деда: — Весели! Млого ме је волел, и често ме је тека зовал. ДД

ИСЕЉУВАЊЕ

Да се иселимо из туја кућу, да ни деца, мужу, више не мру. И он одма

пристаде. И иселимо се. Рс.

Оно се и Јордан Станчин тека исели из тија плац, и кућуту растури. Ама

това не помага. Това је лежа. Невоље су га и после биле. Вој.

„“

ЈАЈЦА

Нембј после да црвиш јајца! Вој. (Пази да не озебеш).

ПАЗИ — да се не разболиш, да не црвиш јајца. Ре.

— се, немој после да црвиш јајца и ти. Држ.

Че црвиш јајца, ако се не чуваш. Рс.

„“

ЈАРЦ

Јарца ка лута по шуму, па га изненадно сретнеш, неје ич добро. Соп.

ЈЕДЕЊЕ

Време за једење је ујутро ка је слнцето на једен остБн, а мож малко и

пóдоцкан. Обед је ка се веч препладни, ка свнцето прејде на другуту

страну, а вечера је ка се мрак арне згусти. Држ.

Гóсје, и сви друђи који се затечу у кућу ка почне једење, покане се.

Комшије, и друђи, који често свpчају, не кане се млбго, него њим

се даде понешта да пину или да узну комат леб, парче месо, чашку

рећију. А гос се млого кани, и не ваља да одбије да не једе. Њему се

све приноси, све што је најбоље, и кокошка се коље ако ретко добди.
o Вој. -

Најеш се убаво да не мож деца да те преборе. Вој.

ЈЕДНОДЊНЦИ

Једнодњнци су у једњн ден рбдени, а они млого мукују једен за другога,

па и ка су одвојени они знају ка друготога нешто боли или му се пак

нешто деси. Гра.

Не спим, негдева лутам. Турим дрва, она ми падају. Једнодњнци смо и

једномесечета смо били сас бабу из моју вамилију која је тег умрела.

Кадили су ме од њoан мртвачћи покров. Пс.

ЈЕдномЕСЕЧЕТА

Ако умре некој из родбину с кога је једномесече, па да претугује, узимају
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му меру сас црвен конец, па тија конвц смотају, смбтају, па туре у

грóб на тога што је умрел, па га после закопују. ПнfВСв.

Једномесечета да се преграде: саде меџ себе дрво и једу јајце сас две жлчће

преко плот. Пир.

КАДА УМРЕ — једно, а другбто остане, узну се гаче од живото и туре на

крстачу, и каже се: — Ако си једномесече, да ти порасту нођете ко на

коња. Завржу му нбђе, закључе га, тека га заклапају да остане живо.

Добро је да се преграде још док су обете жива. Ископа се рупа меџи

њи, и она туре у рупуту дрво да насаде, дрво сас кбрење, а држу га

једно од једну страну, а другбто од другуту. Тија што су окол њи,

покрију корењето, и загазе земљуту, и текá. насаде дрвото. Тека се

преграде да не тугују једно-за-друго, а да не болују заједно. И тека

ђи одвбје. Пир.

— човек, опколе мртавца сас црвен конфш, па после врзују на јед

Номесечета. Рс. -

Он је умрел увечер, а док јаве на његову сестру ујутро да је умрел, она

умрела. Једномесече тугује за друго једномесече. ЦД.

Pöде се два у једен месец. Стану. Ископа се рупа меџу њи и тури се дрво

да се сади. Држу га једномесечетата, једно с једну страну, друго с

другу страну, а тија што су окол њи затрупују му корењето, нагазе

земљуту, и тека га насаде. ВРж.

ЈЕЗИК

Има да преáпе језик, а има да каже: — Ја сам тува прегрешил. Пир.

ЈЕРБМ

Не седи на јерђм, говедата шије да не болу. Вој.

ЈЕЧЊМ

Јечем подувује и после десет године. И у десету годину. Причу сам чул.

Пир/Камбелевци. -

КАНДИЛО -

За кандилото се никад не вачај док ти не одббре. Гра.

Изедомо божјо кандило. Пк. (Много поједoсмо).

КАНSБР

Он је голем канsЕр. Он нема да дозволи, па да га молимо, и да га не

молимо. Вој.

- Све му се не угаџа, све нешто избива. Канsвр, баксуз, текво се родило. Рс.

Тија је голем канsĐр. Погледе га само како гледа, како бди, како се

прокашљује. Вој.

„“.

КАПА

Чс се изгуби капа и њему, готов је. ВРж.
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ШТУЧЕ — ли ти капа, нема те? Брл. (Где си забога!).

— му капа, изгуби му се шиљеварка. ВЛк. (Умро).

КАРАКОНЏАКАРАКОНЏУЛА

Асли си караконџула ка облечеш туја кожушетину. Што ђу бере не поза

крпиш? Вој.

Мајћа ти је асли караконџула, не знаје да се насмеје ко жена, него све

боДЉИВО ГЛéда. СГл.

Не требе ми теква каракбнџа у кућу. ВЛк.

кладење и частевљање

Кладе се у пијачку. Пирlдоњи Стрижевац.

кокошка

Ако кокошка поје на запад, лоше је. Ако поје камто слнце, кућа напреџује.

Пир.

дЕ СЕдни дА ни — седну кокошћете (чин), носе кокошкек (Boj).

Де седни, кокбшћете да не иду у комшилек, да си седу дома. Сук.

Док пиле пропоје, не кољу се кокошће. ВЛк.

Кад газда затре петла, кокошћете га калну. Пк.

Кокошка ти поје, газда че умре. Соп.

КУДЕ — кокошће нему петла, газду калну. ТД/Гос.

— кокошка пропоје, она се коље. Пк.

НЕЈЕ — добро ка кокошка пропоје ко петел. При.

— на добро ка кокошка пропоје ко петБл, после се деси некакво злбу

туја кућу. Пир.

Нечу на недељу да работим, на недељу кокошће јајца не носе. ВЛк. (Шала).

Седну, да ни седну кокошће на јајца. Тека кажемо ка ни некој улезне у

кућу, па се варка да си иде. Вој.

У коју кућу кокошка пропоје, там кућа неје. ГњIHш.

Црна кокошка, или црна овца, неје добро да ти улезне у двор. Пк.

колач

Навираш му колач, али нече, па нече. Рос.

Убав ми колач навираше на шију, амаја не умеја да га узнем. Не умеја да

се оженим како требе. Рос (Лепо ме саветоваше, али не искористих
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прилику).

КОЛБЦ

Тува сам побил колец. Вој. (Ту сам засновао дом).

*

КОМАТ -

Изéџ си коматат да те деца не преборе. Вој.

КОМИН

И крз комин га провлачише, ама па не разбра. ВЛк.

Провираше га кроз комин, да га заврти. Пк.

KöМКА

Бájће, видосте ли ме, комка ли се. Тека питало једно дете ка га водили

да га причесте, причестили га, па се врчали дома. Сук.

Нема ни да се комкам. Вој.

КОНБЦ

Кад невеста иде на венчање, туре њоју ципелу црвен конкц да буде сретна.

Pc.

КОЊИ

Разиграли му се коњити. Вој.

КОРБАН -

Това је ка се дава молитва, корбан, тека се некада окало. Вој. (Клање

жртвеног грла за кување молитве).

КОСА

Девојчетија кад шишају, косу турају у трендáвил да њим коса буде длга

и густа. ВЛк.

Ка се коса ошиша врља се у трендавил. Он брже расте, и стално цњвти.

ПH. -

КОСА СЕ — збере, и тури у плот, да се не гази. Вој.

— не врља у бгањ да ти памет не малеје, да не изгори. ВЛк.

Köсу да не гази дивљач. Збира се да не боли глава, и да тичи не праве

гњездала (од њу). Забоде се у дувар. ВЛк. -

КОСИЧНАК

Грабан леб врља невеста па га узимају девојhе, грабају се за њега да се

грабају момци за њи. Кална.

Ка врљи на крај невестата косичњакат, а ни, момчетија, да се потепамо

којче га довати, и којче отhине најголемо парче од њега. Сук.

Косичњак је погача сас рупу у средину. Врљи се. И кој више бтне че има

више срећу. Сук.
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Това је, косичњакат, невестата да раџа. BC.

КРАВАЈ ЗА БЕБЕ

Кад носиш кравај, па од њега одломиш и врнеш си га дом, изнесеш из

туја кућу макар трошичку, али да не виде они, дететоче крадне. А

ако му у кравајат, ка га месиш, туриш морузно брашно, оно му се

после испуцају пете ка порасте. А ако понесеш кравај, па га врнеш,

нема напредицу, не иде му на добро. Када месиш за дете, онб се

меси целото тесто, а ако одломиш за кравајче, и тов кравајче ббљшка

омесиш, опечеш и изедеш, оно се после, ка се ожени, не слага сас жену,

или га она остави, или се па никако не жени. Пир.

Кравај донесе на бебето, ко да га је с нбђе месила. И ни пара, ни ништа,

на њега. Пир.

Судове, у који се носи на кравај при бебе, там мора да преноче, па се

после, јутре-дњн, врчају на кравајаркуту која ђи је донела. Пир.

КРАЏА
-

Горка ка је била невеста, па украла грба. Неје га ни украла, него је овака

било. Била млбго жедна, а била и тешка, а минувала сас жене крз

чуждо лозје. Теја што су с њу ишле оратиле њој да неје добро тека

за њу, дете носи, ама она не послушала. И са њој првата черка, има

грбз на кожу, и това бљш на појес. Вој.

Кôј крадне, земља се под њега крадне (да нема куде да легне). Пир.

КРС

Жене тува побише крс, приказало им се. Зав.

Изеде ми крс таја ала. Вој. (Унесрећи ме).

ИЗЕДОШЕ МИ — крс (PclВој), крсат (Вој), крсти (Вој).

Немој, чере, за њега, бнче ти крс изеде, бн је голем дилбез. Пир.

Тија ми једе крс. Вој.

Ја немам у кога да се крстим. Вој. (Немам ни рода ни порода).

крстење

Да се прекрсти човек ка негде појде. Рос.

КРСТИ

Кад се носе крсти, носимо литије и појемо: — Ми идемо преко поље, а

6блаци преко небо! Ор.

Куде си носил крсти? Војпс (Где си то лутао?).

НóСИ КРСТИ — по пољето, и бн не знаје куде иде (Вој); негде по пољето

(ВЈ).
-

КРШТЕВАЊЕ

Ако се заједно крсте, у једну воду, она су браћа, не смеју се узимају. Ру.
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Вртај се, бре, некрстен си. Соп.

Крштевај попе, козете отидоше у Убави дол. Зав. (Из приче).

Крштеван, али не мирбсуван. Пк. (Слаба личност, ћакнут).

На мајћу ми мрела деца, па ме тетка ми Рада крстила. А имала сам

преди мене брајћа близнетија. Њи је крстил Тодор Белачин, и мајћа

ми је там с перâшће ишла. Вој.

Он је недокрстен, он неје носен у свата ћошетија. Држ. (Није баш како

ваља).

Праје двнђс крштење. Вој.

То су два човека некрстени. Зав. (Лоши су и један и други).

КУДЕЉА.

С кудељу или с метлу ме удари баба Станоја, па рече: — Ајде, ја стара

па се породи, а ти млада па не можеш. Пк. (Породиљи).

кукавица м

Дојди си порано, немој да те кукавице окукају. Изв.

Ка отидеш, немој да те кукавице окукају, него си дојди. Изв.

Кукавицата је кукала целу годину на школуту, и искука главу на

учитељћуту, па учитељат се пресели у другу школу. ПРж.

Овила се кукавицата, кој личе умре? На мојту страну кука, на мојат

оџак, да ли че ја умрем? Пир.

По целу морузницу опечемо и пратимо му на појату. Морузницу, еј, из

црепњу, под вршник. И бн у на једно једење изеде. Остави само

малечко парченце, и каже: — Овој је колко за кукавичкуту. Раг.

КУКУРЕГ

Кукурег ти за капу. Зав. (Напред, са срећом!).

С КУКУРЕГ СЕ — кокошће трују (Држ.); не ћити (Вој).

кум

Имам златнога кума. Сук.

Кум се са злато мери. Пк.

Развпне се кум, па му перу нбђе. Ја му несвм прала нбђе — како се је

обул, тека чеси и отиде кумат. Прдне понекому на-памет, па тека

работи. Сви ббичаји кум требе да плати. И што му се вода донесе

требе да плати. Требе све да плати. Доњи Криводол.

КУЋА

АКО — петБл поје од кућу, некој че иде из туја кућу на пут, или че умре.

Пир. -

— у кућу има карање, и трмће си побегну. Км.
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Из туј кућу несем ни ложицу добил, све друђи однесоше, а мен не дадоше
ништа. Рс.

Ја из туј кућу ни ложицу несем добил, ако сам се тамо родил. Осм.

Кад се улезне у нову кућу, Врљају се паре да буду сретни, да имају паре.

И благослови се. — Честита ви кућа! Pc. -

Отишла на чужде главњe. Pclдд. (Преудала се).

Са дојдете да ми видите кућу. Пћно све, ударило и горњити и долњити.
Изв.

КУЧЕ

Вије кучето, че му извије главуту. Зав.

И бијем га, и кво не работим. Јурим га, ништа не помага. Кажу, неје

лóше ка куче само дојде у непознату кућу, и засели се. Рс.

Чим кучето вије, главу чему извије. Зав.

ламтење

Големб ламтење неје добро. Кој се млого ламти он неје за млого, брже

умре. Пет.

Кој се млого ламти, он нема ни да збере. Рc

Оно се млого ламте, оно тека пројде. Пир/Брц.

ластавица

Ка њим први-пут долетела ластавица, она њој врзала парицу на-гушу, и

после је таја истата ластавица седам године доодила. А бсмуту се

неје појавила. Гра.

Неје добро да-се растура гњездото на лáставицу. Ластавица куде прави

гњездало, това је добро за туја кућу. Вој.

ЛЕБ

Ако понесеш комат леб, и једеш га, и тека улезнеш у туђу кућу, нема да

је напредица у тија дом. Пир. -

ДА ПРОСТИ — лебацат! Boj.

— лебацат, немој он гбвна да једе. Пир.

Да се леб не тура на кревет, и да не падају трошице, чесењује човек змије.

Км.

За тија се леб раџа, за тија који су добри, па га (ка се рôди) после сви

једемо. Вој.

И како ми даде леб, ја одење бдма придадо, позбра душу. Пк.

Старога човека и леб младити подритују, нече њим това на добро иде.
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Кр.

ЛЕВАК

Ка се дете задоји на леву сису, оно је после левак. Изв.

ЛЕК

Врљи, колко за лека. Вој.

Дадоше ми сâмо колко за лека, а требе повише, па са че се теб примблим.

Пет.

За лек и за цвеће не каже се фала. Пир.

Лек има за динар, али се не знаје (који је). Pc. (Не знамо у којој је трави

лек који тражимо, а она је на дохват руке).

Сви траже лек за пару, али га не знаје човек. ВРж.

ЛЕШКО

Немијеншко, Лешко Једе говнб|Жешко. Вој. (Дечје зачикавање. Да ли је

то у вези са Лешијем, шумским духом старих Руса?).

ЛИТИЈЕ/КРСТИ

Ка се нбси литија, црква се обикáља. Рс.

Литија ка се носи, појемо: — Од дол отомо, озгор дојдомо!Господе Боже,

помилуј! А жене врљају жито, жито да се роди. Рс. -

лóпот

Казувал ми је деда да су се некада утепували стари човеци. Вој.

Сóпочање, лопочањеfКуд се ставе, тув се даве. Ста.

ЛУДИ КАМИК

Не знаје се кој како че се ожени. Ка стане на округлити камик он мисли

че отиде на овуј страну, а отиде на онуј страну, на другуту, куде му

се неје ишло. Това је луди камик. Кр.

ЛУДОЧА

Ватило га лудоча, па не знаје кво работи. Пк.

Онака је добар, ама ка га ване лудочата, шашавилото, не знаје кво работи

и какво орати. Трг да му неси пред бчи. Држ.

ЛУК

Ако је лук млого љут, домаћицата је прдела док га је садила. Об.

Лук је љут, ако млого прди таја која га је садила. Грш.

ЛЊЖА

Кога лежу, бије га малер ако поверује. ТД.

ЛbМНЕ ОДЈЕДНУш

Лемну га, бре, одједнуш, док трепнеш. Вој. (Да ли је то у вези са
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ЛАМЊОМ, прождрљивом сабласти?).

ЛЊЦКАЊЕ

Ако лецнеш, некој каже да си нешто украл, и одма престанеш сас лецкање.

PC. -

КА — лецкаш, това те некој спомиња, или мисли на тебе. Вој.

— лецне човек, спомиња га некој Рос.

— некој лецка, кажу му да је нешта украл. Он се збуни, уплаши, и

престане да лĐцка. Вој.

ЛБцка ли некој, кажу му да га некој спомиња па да затовалецка. Вој.

ЛБцкам, тражи ме некој. Кр.

Очеш ли некој да престане далецка, само му кажи: — Леле! Леле! Поганац

ти уз грбину. Он се уплаши, и че престане да лецка. ЦД.

МАЛЕР/БАКСУЗ

Ако се поврнеш, бије те малер. Пк.

ДА — те не пита човек, када појдеш. Пк.

— ти не премине пут, да те не бије малер. Брл.

Шинће, какво носиш да продаваш? — У баксузе, што ме пита, нема га

продадем! И неје могла да га продаде. Од тегај, никога не питујем

ка појде негде. Пк Пир.

МАНАСТИРАЦ

Деда Таско је направил голем грé у детинство. Неје се ни женил, само

се богу молил. Живил је на манастират и тамо је и умрéл. Рс.

Има жене манастирће. Почне ђу мучи некој манастир, растурен, негде у

ливаде, или шуму, или њиве. Легне, рита, врља се, премета се, и каже

тува да копају, тува има манастир. И истина, најду Sидурине, темељ,

црепове, срчу, паре, иконе. Деда Колина мајћа је била манастирка.

Вој.

Тија манастирци, нити се жене, нити деца имају, само се богу моле, и од

това живе. А има и манастирће, калуђерће. Женско, ама се на това

дало. Сук.

МАРЕН

Одéк знам кво је марен? Ка-cé клне дете, или некој свој, ка си малко

љут на њега, ти га клнеш, жене га клну. — Убил те марен! Однел те

марен! Што га не уби марен Км.

Работа ка ти досади, ка ти дојде до-гушу, кажеш: — Оно ми се довило од

туја маренску работу! А ја никако не клнем, па ни тека не клнем.

Гра.

МАЧКА

КАТИ МАЧКА — пресретне пут, чете бије баксуз. Вој.
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— пут пресретне, а ти се врљи сас камик прво, па после мини, да те

баксуз не бије. Пир.

Понекоје се врне од пут, ако му мачка пут пресретне. Ја се не врчам, това

су бабине деветине. Држ.

Пут ако ти мачка, човек, или нешто друго пресретне, врљи камик, па си

мини, нема да те стигне баксуз. Бc.

МАЏИЈАРКА

Мани се, синко, од њу, мајћа њој маџијарка. Пет.

Све знаје друго (таја Збpка), па и маџбрете знаје да прави. Пк Бе.

МАЏИЈЕ
-

До четирес дена праје маџије на грббишта. Не мора на његов грбб и у

његова грббишта. Или се па до четирес дâна залечује сас шипњк. Пир.

Душко из Чиниглавци, те тија што работеше на пругуту, Попат, беше, на

шалу, прајилмаџије на једнога шефа на Бело поље, на Станицуту, па

шéфат излазил кроз пенџеру, а тија на пругуту га гледали бд-страну

и смејали му се. Вој.
-

Ђура баје, а деда Ваца растура маџије ако се млади не мож стављају. ЦД.

Или су маџије, или је тека испадло. Ама, пак би рекла да су маџије.

Сук.
|-

Запрајено вој, овил ју некој с катанац. Соп.

ЗАПРАЈЕНО МУ — нешта, напрајене му маџије. Соп.

- па не може се ожени, овивали га три-пути с катанац. Соп.

Já да знам маџије, ја би си прво себе срећу направила. СГл.

Једна sвезде стурала на-Земи. Па се sвездете вану на плотове, па никој не

можда и дигне, него (самб) она док си не лизне од говно. СГл.

Ка си сас мужа не живујеш, узни кôсу и конци, црни, црвени, свилени,

свакакви, па врљи у нечију кућу, па че прејде зло на туја кућу. Пк.

Кад појде у Суд, она обрне опрешкуту, и каже: — Како обрчам опрешкуту

тека судијата по мен да иде. (Како завртам). Рас.

Кôј нема деца, иде у Церевдел при деду Ђуру, па га купе под шипћк. Ђура

му отури маџије, и после може да врши онуја работу како и друђи.

Бер.

Колера била, мрела деца. Стрина попари дреје на мојега првога брата

кришома, и бн се поболи. А бил малечњк. Па после, умру на стрину

три деца — једно од осамнајес, друго од шеснајес, а трећото од

тринајесе године, а разболи се и послегњoто од седам године. Стрина

ми се уплаши, па отиде при вражалца. Он вој каже: — Че умре и

оно, послегњото, грешна си, на дете си зло напрајила. Врни се, и

тражи да ти његова мајћа опрости. Она се врне, каже на мајћу ми

кво је прајила. Мајћа ми њој опрости, а дете се заврти. А мајћа ми

је млого тугувала и за стринината деца. Како она умиру, она вене.

157



332 Драгољуб Златковић

Затова њбј је и опростила. Рекла њој: — Какво било да било, нека

ти је просто! Доста те је бог казнил, не требе (да) те ја кажњавам.

Војдрж.
-

Колко има длаће у овова руно, после толко године да извреш. Тека рекел

овчар из Горњити висок, ка је сас руно затворил некој кладенкц

који му је смитал, па водата избила у Забрђе испод Видлич, близа

Пртопопинци. ВРж.

Маџије се свакому не казују. СГл. (Не може свако да се служи маџијама).

МАЏОРИ — га, болно (прасето), дава му гас да пије. Вој.

— у глуво доба деда Ђура. ЦД.

Моја јетрва све знаје, па знаје и маџије да прави. Држ.

Намерил се на маџије, маџоcáл се. Соп.

Напрајено му, напрајене му маџије. Соп.

Напрајил ми некој маџије, не могу да умрем. Држ.

Напратено му, нема га буде. Гњ.

Омаџијосала га таја, памет му однела. Од-све дигал руће и само по њега

иде, њу тражи. Вој.

Они растурају маџије. ВЛк.

Прајили весеље, испрачували војника у војску. Ка си госjе разотиду,

мájћата нашла два цела леба врљени у нужник. И неје могла да

се смири док је војникат служил, а и са тепче, не знаје кво је правено

састова. Мужат, и бн нема мирку. Претекли си срећуту, имају само

тöва дете. Не знају кво че се деси, боју се. Пир.

Пратила унука у војску и вика. Некој њој, да прости лебацат, три леба у

нужник унел. Па каже: — Леле, леле! Това на добрб нема да излезне.

Пир.

Самовила вила/По гору одила/Дом не доодила. Па се каже три-пути текá.

Тека једна жена, има прича, мрзела мужа, па га прати у зло време

у планину, па тека бајала да се не врне. Кр.

Текá му жената запрајила, и нема приодење. КмfHМл.

Ти си ми маџије напрајила, ти си ми несрећу напрајила. — Мани ме,

бре, жено, какве маџије?! Каби ја знала маџије да прајим, жено луда,

já би си напрајила усред Београд да сам, а не по пусту Држину да

сецам и влачим. Држ.

Товариле му земљани судове у колата, па ђи у колата трошиле, па после

ућá Витко никакво добро неје видел. Пет.

Това је големо будалство, кој верује у маџије. Вој.

Töј су маџијари, знају неквб. СГл.

ЧЕ — га слуша камикат, че му врча овцете. Али десет-дена у торбу

камикат да носи, и сваку ноч да га вари. Кр. Това је работил деда

Тбра, нашел будалу па ђу текá учил. (Шала).
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— протуримо лопту крз ћунšц да ви се кућата набпако обрне. Изв.

(Изазваћемо неслогу).

Че ти причам за некаквог Санду из Церевдел. Заобиколили га три-пути

с катанац, и катанацат врљили у бунар, а кључат у реку. И ка се

саставе катанацат и кључат, тргај Санда че се ожени. Држ.

МЕД

Кад доведеш невесту, да замажеш сас крпку мед по ћошетијата, да буде

сретна. Рс.

МЕСА

Ка ти играју меса, оно на јад че је. Пир.

Čстави све тека, па си са јеш, жено, меса што немаш ништа од мужа. Пет.

МЕТАНИЈЕ

Прај му метаније, иде му по колетијата, гледа да буде добро, а онб све

набпако иде. Вој. (Покушава да му угоди).

МЕТЛА

Ако га удараш с метлу, не мож се ожени. Пк.

АКО СЕ — дете умочује ночам у кревет, упали се метла, па се детето сас

њу гони и бије. Пир.

— мете камто некога, нема да може да се ожени. Вој.

Де, помери се да те не замитам! Ако те заметем, после нема да можда

се ожениш. ТД.

Мájћа, до четирес двна, требе да има метлу и бели лук да ђу не пију

мáвје, и да њој детето не пију. (манавје). Брц.

Не ударај га сас метлу, не мож се ожени. Пк.

Нóчам се не износи ђубре из кућу, а не мете се кућа, да не иде човеку

здравје, и да се не измита добро, слога. И ка некој отиде на пут,

баба неје давала да се тија ден мете, да се не деси да се не врне. Рс.

(ночам. Пк.). -

МЕЧКА

Ка се бере лозје, па се малко остави, и каже се: — Това је грозје за мечкуту,

нек остане малко. Вој.

Ћиша иде, слнце греје, мечка се жени (Ћиша пада). Вој

МИРКА

ЧОВЕК — ка нема мирку, он вене, вене, и увене. Пир.

— може да има и Иље и миље, али мирку кад нема, не вираје. Гњ.

МИРОСАНО ДРВО

Миросано дрво не смеје да отсече никој из селб. Ни манастирско браниште

не смеје да се сече. На крај на наше село (има) дрво и крс. Кöј закаше
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од болку носи паре, венци. Једну годин почеше да причају да тамо

нéшта излази у сред ноч и некакво да лупа. Ја једампут појдо на

појату усред ноч. Жита зрела. Идем, идем, и како идем чујем како

нéшта лупа, и све повише лупа како идем. Али не могу наsад. Ка

стиго до дрвбто, видим магаренце, па ми лекну. ПнfВСв.

МОРИЈА

Дојде нбчњам, па (ме) налегне на-груди. Чин.

Ово је голема морија. Пок. (Угинуће стоке).

МОРИЛКА

Друга ти морилка не требе. Пк.

Ово је морилка голема, несрећа у дом. ВЛк/Пк.

МóС

Кад идеш на суд, па ка пребдиш преко Големи мос, од мосат да очепиш

да би по тебе Суд ишел. Пк Пир.

MöЗАК

Мозак има шејесе и три зрна. И шејеcé и три мисла. И има шејесе и три

животинће по свет. Пок.

МОЛИТВА

Молитвила се. Пир.

На сваћи Џурџовден клали смо молитву. Напрајмо у казан за сви, па

свакому отсипемо да једе. Чин.

МРЕЧКА

Кôj од кво се боји, од това че му је мречка. Сук.

Чека си денат. Нема ништа тува. Мречку си чека. Рос.

МРТАВБЦ

На мртавца се врата не затварају. Пир.

Преко мртавца се не дава жито, да се не увампири. Пир.

МУЖ

Да те обича муж. Излезнеш на-двор ка је млад месец, па се пипнеш за

срамотуту с руку, па се после пипнеш за једну сиску, па за другу, и

речеш: — Колко ја не могу без сиску, толко 6н да не може без мене.

Тека се прекáже три-пути. Пир (Милка Јоцић, 80 година).

Када излезоше заједно? Када појдоше ко муж и жена? Ич се не слагају.

Држ.
|-

Како ми муж умре, све ни набпако иде. Рос.

МУКА

Колко ми муће пројдоше преко-главу, добрб сам и жив. ВЛк.
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Мóјата мука голема, ама кво да прајм. Не можда стално кука. Сук.

На моју муку ни бог не помага. Рc.

Црна муко! Е, црна муко! Вој.

МУШКО

Дајте му, мушко је, да не гледа. Вој.

Мушко је, дајте му да не гледа, да му не прекапе. Гњ.

мушко и женско

За спокој душе сам оставил за мене мушко, а за бабуту женско двизе. Ка

дојду на сарану, на трпезу да ни спомену. Зав.

нАВКАнАВИМАВКА

Кукумавка, това је једно пиле. Ја не знам које је беш, ама га тека бKajу.

Вој. -

НАВЛЕ — Предoсeте да че некој умре, па дојду те му свире под прозор.

Поју ко пилишта. Несем ђи видела, ама тека кажу. ВРж

— су некрстена деца, па се претворила у диве гусhе. ГњПир.

Навка лети по деца која су некрстена и угаси свечу. Млеко пије, дете

умре. Испију га навће. А и мајћа нема млеко, испију у А на дете

крв сисају. Ко мајмуне, у длаће, пишту ночњам. НишlПир.

Навку је ранил деда Анта. Она се закачи за дрво, па млого пиштала таја

навја, па је морал да ђу откачи. А њу не мож свакој да види, него

сâмо кој је урбчљив. Пир. -

Нáвће кажу при нас, негде кажу навје, а од једну Синоглавку сам чула

и нави. Држ. ... "

Некрстена деца, која су умрла, тој су навије. Ру.

НАВОЈ -

Крз навој се не мињује, да ти не навиџују љуђе, да те не мрзну. Пк.

Меџи двата колца на навој да не мињујеш, неје добро. Вој.

Немој, немој, немој Тува навивамо, неје добро да се мињује. Вој.

НАПРЕДИЦА |- -

На терsију на астал, или на ковача на наковању, да не седиш. Ако седиш,

нема да му иде напредица. Пк.

НАКОВАЊА -- -

Неје добро да се седи на наковањуту, беге, чете бије мајсторат. Вој.

нЕврд -

Але и неведе, на текво се склањај од пут. Зав. (Зло и горе, они најгори).

Прај невед. Бc/Км. (Прави глупости, штету).
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Продал але, купил неведе. Вој. (Продао лоше, купио горе).

НЕВЕСКА/НЕВЕСТАЈНЕВЕСТУљЋА

Ако дираш невеску она чети напрај пакос. Или чети се избљује у млеко,

или ако си млекото прекрила сас цедилку, она че се избљује преко

цедилкуту, и мора га после расипеш. Пк.

Надијала ђи је невестуљћа, све немам срећу у пловчетија. НишfГњ.

Невеска се не спомиња да се не уљути. Рос.

Невестице, невестице, иди на наш таван, поганцити ни све кожуту

сцеПИШе. ВЛК.

НЕВЕСТУЉЋО, НЕВЕСТУЉЋО — дојди при нас, поганцити чети уши

изеду. Вој.

— иди у нашти амбар, тамо има млого поганци, стesajу се да ти

сцепе црвенуту корушку. Брл. (да ти уши одједу. Вој).

НЕВЕСТА

Грóм по младу невесту. ВојlЛој (Шала, изрека, клетва, можда бајалица).

Да се млада невеста не обрча, да држи главу напред. Рос.

Кад невеста украдне нешто, или узне, куде се пипне остане белег. Или,

. . узне па се себне и пипне се случајно. Рс.

Када се млада невеста исћија, они се после разведу. Пир.

Невеста иде сас грбину наsад кад њој даду прстен, огрлицу, прегачу. Дој.

НЕВОЉА

Беше се истрсла невоља. ДД.

Задеси га невоља голема. Вој.

Кад би човек знал која невоља чега стигне, он би се пазил. Пк.

Оно човек не знаје када чега невоља стигне. (снајде). Сук.

Што-ми-је преминуло преко-главу, и пак живим. Оно си ја тека бд-бога,

да се трпи невоља. Рс.

нЕдАчА

Това је недача голема. Вој.

нЕКАКВА СИЛА

Мора да има некаква сила, неје без ништа. Вој. (Вероватно има бога или

неке друге силе, необјашњиве, невидљиве, али присутне).

НЕРĆTЋИЊА

Да би неротhиња родила, реже вој се под језик. ПРж.

НЕСРЕТНИКАТИЋИРА(Влк)

Мора да у је негде несретникат докачил, не мого у најдем у овцете. ДД

(Курјак, да му не спомену име).
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Немој да је Ћира некоју одвлекал у трње, једна ми нема. Чин.

несрећа м“
м

-

Бај бабо да не буде, мечка да ме не сретне. Пир. (Да ме зло не стигне).

Изваља се несрећа. Држ. (Изненада наиђе несрећа).

Приклоцнула се несрећа. ВојlЛрж.

НЕШТОГНЕШТА

На кво ли че је (това). Вој. (Каже се када неко учини изненада нешто

добро, супротно од свог уобичајеног понашања).

Нешто га је надијало. Само ћути и њури таја цепленка, што се напела

паче прсне. У, бре, зајнат ко магаре. Женуту че (си) искара. ВЛк.

НЕШТО — ђи је напуало. Рос. (Овце).

— ме оклопило, па ме налегло, па једва гледам. Вој. (Притисла ме

болест, брига).

Подбула сам у образити. Има нешта преке мене. Да бче да се овије нешта

окол мене, да не смитам на младити. Вој. (Призива смрт).

НОВА ПРЕМЕНА
--

КА — се купи нова кошуља, оно се кроз њу пушти пара, за добро, за здравје.

Вој.

— некој купи ново одело за облачење, пуште пару крз њега, или штипну

тога ка га облече, за здравје. Вој.

НОГА, КА СЕ ПОВЛЕЧЕ

Повлече ногу, и ништа после не напрајимо. Држ. (После њега одлазили,

или нису радили, или умирали, и сл.).

НОГА ОД КОКОШКУ

Јел од кокошку ногу, (па ништа не можда истрпи, бдма га казује, или се

кара). Вој.
----

НĆЖ

Да се нож у леб не оставља, нема да буде напредица. Из туја кућу че

отöди зајре. Пир.

НОС

Које има шиљав нос, това је зло, това да ти неје свекрва. Ста.

њива

Њива ми је родила. Добрб-лоше, мора да га берем. Вој.

Текво ти њива родила, текво чежњеш, нема кому да се љутиш. Км.

čблажа

Нечу да се блажим, че идем на причес. Држ.
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Облажиш ли се, синко, неје добро да идеш на причес, греота је. Вој.

ОБЛАЗУВАЊЕ

Ама, нешта ме облазило, па се само чешам. Км.

Требе да га је облазило нешта. Вој.

ОБРАЗ
-

Обелил сам си образ. ВојCук.

Че те буде! Ти си ббели образ! Pc.

ОБУВАЊЕ И ОБЛАЧЕЊЕ

Набпако чарапци обула, набпако престилку врзала, на чуму се направила.

Некој ђу учил, на-очи да не вача. Рс.

Немој да идеш с једен опенак или чарапок на-ногу, неје добро, че изгубиш

другара, че останеш удовец (удовица). Сук.

ОВЦА

Башта ми ме је правил у обор, у бвце, затова ђи толко обичам. ВC.

Да се почиња од бвце, има тек#в 6бичај у наше село. Изв.

Погледе туја девојhу ква је убава. Гос. Каже се „девојha“ за овцу, да њој

се име не спомиња.

Црна овца некаква улезла у наш двбр. Леле, леле, дете отиде на пут, муж

у дрва, а време лоше. Не знам ква че ни невоља стигне. Гра.

бГАЊ

Довати га огБњат, изгоре. Вој.

Ка пијуче огањ, ка су сирове главње, башта ми велéше: — Викају негде

гладна деца. ВојCук.

Клаји огБњат још! Де му тури једну цепенку да не угасне. Вој.

Лесно бгањ завāчаш, мајћа ти се радувала. Дој.

ОгБњат умрел, тека каже мајћа ми, а тека кажу и друђи стари човеци ка

угасне бгањ. Ниш.

Пламикат подлизује котлето. Вој. (Као да је пламен језик огња).

Прпче огњњат, некој ни оговара. Да му се дигне плик на језик. Пир. (Као

да огањ шапуће).
-

Тлаји огБњат. Рc/Брл.

ОГЛЕДАЛО

Неје добро да се чува строшено огледало у кућу. Неје добро за тија дом.

Гњ.

ОГЊИШТЕ

Да не угасне огњиште, това је најстрашно. А това што че ја умрем, това

неје страшно. Кој остареје он мбра да мре, ама требе да остави по

њега друђи, огњиште да му у дом не гасне. ЧинlВој.
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Ја сам им задувал огњиште. Бc.

ОГРАДИСУВАЊЕ

оградисал, намерил се на зло. Вој. (Налетео на зло, на духове који су га

обузели).
-

Градислав, тека се бka водата у Падеш, у Смрданско, а и тунец се бKa.

Вој.

ОДЕЊЕ

У Доћинци спуштају дете од високо у панталбне, брже да бди. ВРжјПк.

ОКО

Требе да си сâм приметиш које ти бко играје на добро, а које на лоше. При

свакога човека неје исто. Некому на добро играје левото, а некому

десното. А тека је и за зло. Рос.

ČЛАЛИЈА

Иде на блалију. Јел. (Иде полако, опуштено, не жури се).

Олалија дористрашна. Јел. (Велика ватра, паљевина, пожар).

Čлалије смо вртели на покладе, деца. Радос до небо. ДД

ОНАЈА РАБОТА

За това се бог понасмеје, па малко нажмикне, и каже: — Тија гре да је,

да несу друђи. Соп.

ОНАЏУВАЊЕ

Ја се онаџува, чека те, ама ти се млого задоцни, па сâм, еве, заспала.

Држ.

ОНИЈА СВЕТ

Ако ни некој рућете не прекрсти (ка умремо), има (да) ни лингу на онија

свет. Пир. (лингају. Рc.)
-

Амин, бог да прости! Амин, бог да прости! Вој.

Баба Лепа је тражила, ка умре, да њој поју од капелу до грбб, Цигање сас

музику. И това онуја песму коју су њој свирџије појали ка је била

млада невеста. Сви ни је заклела да мора да вој се поје ка умре. И

морали смо да најдемо Цигање, и да спреме песмуту, а ни викамо,

а они поју по свндњкат од капелуту па до гробат, док га не оставимо

нá-земи. Пир.

Болна му жена, че у лечи. У град че у вози при доктура. А једњн му рече:

— Мож сâмо грббиштата да у промениш, а да у спасиш, не можеш.

Пк!Дој.

Вапири бде по-земи, са ђи нема на-небо. Трњ.

Вати ме за-pуку, па вика ко да је некој умрел. Изв. (умрл. Пc).
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Видбмо куде га туримо, са се не мож врне. Км. (Кисела шала после

погреба).

Врља по њега ко по мртавцá. Pc.

Да“прекрстиш, да те бог сачува од њи, од мртвити, кад год и сљњујеш.

ОС.

ДЕ — немој ти прво да се диsaШ од трпезу, има постари, нек се они дизају,

њим ред добди. КрfПет. (Млађем, ако први устане са погребне трпезе).

— несем умрела те по мен да врљате ствари. Рс.

Деца, ка умрем, немој да викате. Да ми на грббат играјете, свирите и

појете. Рос.

ДошБл си му ден за смрт. БЧ.

За жену за четиресе кбље се женско јагнe или прасе, или јаре, а за мужа

мушко. Соп.

Залежа једен човек. И на сен дошло овака. Нешто му рекло да омеси

кoлaчек и свечу да узне. Однесомо колачек и запалимо свечицу. И

човек се диже на-нође, и стану на-нође, и поче да си бди, оздраве.

PcfДД.

Здригосал се, на питије се направил, како га убола сас иглу. Тенца требе

сас иглу да бБцнеш. Вој.

Земља све затрупа, и готово, и после нема ништа. Вој.

Има жељан да отидеш на онија свет. Неси се ни најел, ни напил. Рс.

ЈА — би одавно умрла, ама сам чула да се отуде не вртају. СГл.

— несем умрла, (па) помен да врљате. Вој.

— сам мртви млого гледала. Об.

Једен старц из Бансhи дол рекел. — Ка умрем, па би се после дигал да

видим да ли су бБш тека напрајали. Ка ми не би тека напрајили

како сам ђи заклел, не би могšл да се смирим у грббиштата. Сук.

Још му се вије душата покре дома. Вој.

КА — заумирал, рек6л да му рућете туре преко свндекат, да види народ

како ништа не носи на онија свет, како ништа неје понел. Гњ.

— је Љуба, једна сиротица, умрела, турали су њој крпе на бутинете,

мужје да не гледају, па се и она не врну одозгоре. Пир.

— некој иде на грббишта или се врча од грббишта, нема му се јављаш,

неје добро. А не требе ни он да ти се јави нити пак да ти одговбри,

ако му се јавиш. Сук. -

— умре некој из вамилију, ближњи, не добде да му пале свечу онија

који су имали у кућу свадбу или принову, или другу радос у кућу,

до прву трпезу, док не преpéжу колач. Пир.

КАД — би знал, он би се из гробиштата дигал (чудо) да види. ВЛк.

— човек умре, душата му до четиресе двна бди тамо куде је мињувал,

вије се куде је живил. Рс.

Кажете, деца, баби да је деда Милош отиш6л да умре. Тека рече и бтиде

си горе у собу. Мислили смо да се шали. Баба се врну, казâмо њој на
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шалу, ама она се уозбиљи. Ка бтиде горе, испишта, он умрел. Како

рече деда Милош, тека и би. НМл.

Кóј ви поцрни? — Тетка ми умре. Гњ.
-

КОЈ — је на мртвога пут минул, бн се не мож (после) распадне. Пир.

— седне на ћоше, жена чему умре. Изв.

КОЈ ТЕ — зацрни (Вој), поцрни (ПкТД).

Који се први дигне од трпезу, бнче први умре. Пет. (Сa погребне трпезе).

Куче ночу вије за ден, за два, че умре човек из тија дом. Ако нема газдата

куче, оно дојде друго, чуждо, па му вије у двор или пред капију. Зав.

Љубинка, суботар, умрел њој башта. Она, како и кад си је бил, како што

га окала за вечеру, бкнула: — Ајде, тате, да вечерамо. И бдма почне,

како је това окнула, по басамацити нешто да тупа туп-туп, туп-туп,

како да некој, како башта њој, да иде. Она врљи ложишуту и побегне.

Пир.

НА — башту ми још нбђе несу увенуле, а она поче да га вређа и да тражи

да се жени. Пир.
-

— живо си га овикала. Вој.

НА ОНИЈА СВЕТ — кад отиде, има да буде жељан за то. Орљ.

— нема ништа да понесемо, само поштење и памету (кој си има). Пир.

— чеукарује зајека ступан у воденицу који си неје сас свау завршил

работуту. (шурњају; блгезу, кумицу). Пир. (Вулгарна шала).

На сваку задушницу поп помене сви мртви из сваку кућу. Дадемо му

написано, или ја кажем име, па га бн каже помене, и тека редома,

док сви не поменем. Вој.

Навирил. Čчи му пћне сас слзе. Пооратимо си. И ка после три дена,

изокáше ме да му кбпам грбб. Вој.

Надала се на старци да умру, на свекра и свекрву, а черку закопала. Км.

Не знаје се с кво чете бог натовари, и кво че носиш. Чин.

НЕ СЕДИ, БРЕ, НА ЋОШЕ, ЧЕ — останеш удовец (Сук); ти остане жена

удовица (РС).

Не јавља се муж ми. Мож му је деветина, мож му је четиресе. Ка ми се

јави, че му месимо. Зав. (Жена се шали на рачун одсутног мужа).

Неје добро да пребдиш пут на мртвачка кола. Пир.

Нембј ништа за облекло да ми купујеш, болна сам. Немој после да врљају

по мене. Пир.

Ни једна мајћа си по дете неје рупу ископала. Рас. (Утеха мајци, али и

њено оговарање ако много кука).

НИ ЈЕДБН СЕ НЕЈЕ ВРНУЛ — од онија свет, па не знамо како је горе. Рс.

— отуде, па не знамо како је и каквб је, и да-ли-че се ни врнемо. Изв.

ОБИКОЛИ ГА — да се не утенчи (При), ка умре, нема да се тенчи (ТД).
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Овце, што чувамо сас старцатога, су за деца. А нам че закољу по једну ка

умремо. Ја сам си изабрала које да ми закољу, кратунчестото. Њег

највише волим. Љуђе да једу, мен да спомену. А дедата си је друго

изабрал. Зав.

Он мислел, баба је ожалостила деду, па питал зашто нбси црно. А оно,

најмило унуче, несрећа голема. Дој.

Онó, од живити побпасно, а од мртвити нема кво да се плашимо. СГл.

Осетише га пцетата, и растргоше га, и бн се напраји на питије. Рс. Тенец.

Поп у Завбј оставил трнокоп у село, љуђе да мфу. И ваљал се по

грóбиштата. Па почели млого да мфу. ЗазfПок.

Сá, ка му виснуше нође у грбб, бн бче да је добар, са се поправља. Км.

Сажаљевам случај. Бла. (Моје саучешће).

Само си реко: — Леле, Мико, леле црна муко, тува ли кости че оставиш?

BC.

Свашта ми приклоцне до човека. Вој.

Скоклчило га. Пк.

Таја вапируља! Boj. (Свађа).

Тáте, татичко, не познâваш ли ме? — А куде је мајћа ти? — текá ме пита.

— А, тате, ти ђу нема познајеш, она се од бригу до-земи сњвела. Сук.

(Сањала умрлог оца).

Тенец? Полека, све чети казујем. Ако човек неје начет, а прескочи га

мачка, човек, говедо, или нешто друго, бн се после тенчи. Затов ce

мртавец убоде с иглу да се не тенчи. Тенец дојде нбчу у кућу, па

стура тепсије, лонци, шерпе, котлбве, на-Зем, пије млеко, лупа. Ја

знам ко се једен тенчил, па како је лупал по кућу. Направимо глогов

колšц, па отидбмо на грбб, на кртину, па га прободоше крз земљу да

му истече малко крв. Зс.

Тешка жена мртавца да не гледа и на сарану да не иде. Пк.

Три деца ни умреше, па сви почеше да (ни) орате да се поместимо, и ми

се поместимо. ВЛк.

Тува од багрењето нема куде да бегамо подалеко. Ама не иде ми се там,

млого корењаци. Бла. (Алузија на гробље).

Тура се парастос. Пир. (парастас. Вој).

У Покровеник копали грбб. И бн потпуно цел. Појду у село, повезу га,

и сретну пратњу. И поп почел да чита, а њега усправили уз дрво.

И како му попат читал, он се само здригоше, распадне ко питије. И

женете дојду после. И па га врну у грбб. Пк.
-

У Расницу на попа мајћа копала по владику ка је доодил црквуту да

oсвeчује. Копала, почесто човеци да мру, син повише паре да заради.

Копала кришома с трнокоп, па ђу видели сељаци и не дали вој више

да копа. Рс.
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У Чинигловци ископали из-земи целога мртавца. А и у Пирот, на

Милорада мајћу. Пир.

Удовец, да не свњује жену ка му умре, тури њбњу дреју у-ноће, и нема

ђу сљњује. Држ.

УМРЕ — ли некој, ни овака работимо, текња је ббичај при нас: Ближња

póдбина носи конвц нади левуту руку како што се огрлица носи, бел,

па жfiт, па црвен, оди три струће. Док се свеча држи, догод попат

чита, држи се свеча и ћитка цвеће, или само једњн цвет, ако нема

пóвише. Мртвога, на крај, сви целивују у-руку и у лице, једен по

једен, а иду од десно на лево окол свндекат. ВРж (Нока Пешић, 1930.

г.). -

— си човек, не може га буде. При.

IЦрно пиле ми дошло на пенџеру, па: Ко-ка! Кö-ка! Ко-ка! Разбуди се, и

öдма се разболе. Јал.

ЧЕ — дојде ли скоро позиварат, деда Станчо?! — Добил сам позив да се

не удаљавам. Чин. (Шала на рачун смрти).

— извијем тужицу! Вој. -

— јашите, изгледа, кросното, што си сас свауту работу несте завршили.

Зав. (Скаредна шала).

ОНИЈА ЧАС

Како је ствбрено, да се човек мучи до онfija +áс и да не знаје до када че

се мучи. ВЛк.

ОНĆ

И, како лежим, оно ме тека стesa. Зав. (Болест).

Já да си пинем, а оно че си свакога стигне по ред. Док беше здрав и богат,

никога не гледаше, а са добил несрећу, па ме пита за здравје. Гра.

(Смрт).

ОПЊНЦИ

Да си изедеш опњнцити. Вој. (Блага увреда у љутњи, најчешће детету, да

се не би рекле гадније речи).

ОПБНЦИ ОД КОЗУ

Ка је бил малечњк, прајили му од козу опћнци, па са обича млого да се

кáчи, ко јаре. Јал.

Мбра да су му обували оп5нци од козу штом толко воли да се качи по

дрвја. Вој.

ОРАЊЕ ЖИТО

Ка се почиња орање жито, коље се пиле и ћити се јеpf, м. Вој.

ОРЕЈ

Мушко дете да не сади орéј. Ка орејат буде дебел колко шија на тога који

га је садил, тија че умре. Гра/Вој.

169



344 Драгољуб Златковић

Неје добро поди ореј да се спи. ВЛк.

Тешка је сенћа под ореј. Под ореј је сенћа најубава, али, кажу, да не мож

поди њу да се спи. ДД

ОРЉАК

Овца цркне, па развлече орљак — лесице, вране, курјаци, орлови. Зав!ДД.

ČСАЊ

(Ишао човек на коњу, ноћу, па на путу види белог зеца. Сиђе, да га

ухвати, и са њим се попне на коња и настави пут. А то није био зец,

- већ бcaњ. Осањи и њега и коња, па човек промени пут и уђе у неку

воду, „та се све искупи“). Јаловик|Извор. (Нисам успео да забележим

казивање у дијалекту).

отклапање

Када је болно дете, иду у воденицу да га отклапају. Сипују нешто низ

букуту да иде, и пуште му дрéшчицу, пеленку, нешто што нбси. И,

тека га отклапају. Рс.

ОЦБТ

Да се оцет ућисели, домаћица ка га прави она се скара с некоју жену.

Или сас свекрву. Вој.

Деца се бију ка се оцрт прај, да буде ћficeл. Вој!При.
-

Знајеш ли, свао, што ни је оцртат толко убав и ћисал? Питај си черкуту!

Пир. (Алузија на лошу нарав снаје).

6ЧЕП

Све на бчеп иде, и све на очеп, и све на очеп, и не знамо куде че се денемо

од туја алу забраздену. Држ.

Што га бчепи?! Boj. (Шта му би одједном, каква га то зловоља одједном

ухвати).

ČЧИЈНА-ОЧИВАЧАЊЕ НА-ОЧИЈУРОЦИ

Вануло си дете на-очи од башту и мајћу. (и од мајћу). ВЛк.

Ватил на-очи. Вој.

Врзују алев конец на теле, ждребе, јаре, када се добије, роди, да не вача

нá-очи. Гос.

Гавраница у Падеш. Таја је вода лековита за бчи, светена водица. Бату

ти сâм там носила, бчи су му дрљавејале. Вој.

ДА — ми несу урбци, убаво си једем. Вој.

— не вачам 6чи, чарапци сам различито обула (Гос), не вати на-бчи

(Вој).
-

ДА СЕ — не би дете урочило, баба се пипне прво за очи, и каже: — Кој

ми дупе види, тија на дете бчи да урбчи, а друђи да не може. Гра.
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— премазниш по пустињуту кришома, па да премазниш дете по чело,

да не Вача на-ОЧИ. Рс.

ДАТИ — несу урбци, знајеш си това убaвo. Boj. (Шала, али и цинизам).

— несу урбци, (убаво си једеш). Вој.

Дете може да вати на-очи и од башту, и од мајћу. Čчи га пресечу. Гра.

Дува једно дете на друго у бчи, и пита га: — Краднеш ли јајца? Ако не

зажми, не трепне, оно не крадне. Сук. (Дечја игра).

И од нас си детето вану на-очи. Пк.

Има погане бчи. Бри

Кад поведу невестуту, да се провре крзнође на мајћу си, да не вача на-очи.

PC. -
*

КОЈЕ — је мајћа повртала на сиску, оно је урбкљиво, па може да урбчи

дете или стоку. Рс.

— се поврнуло на сиску, од њега се вача на-очи. Кога погледа, млого

болује, или умре. А и стока липцује од зле бчи. НишfГњ.

МЛČГО — је убав човек, да му несу урбци. ВЛк.

— си убав, мужу, па је добро дрбњци да нбсиш, да те некоја од убавете

жене не урбчи. Пир. (Шала).

Може давиново зрно да му се ушије у дрешку, и после детето нема да вача

нá-очи. Пк. -

На дете, кад се роди, зацрне га на чело, облаче му наопачћи, да не вача

На-ОЧИ. ПК.

Не уspтај се у мене, да не ватим на-очи. Вој.

Некому отиду бчи у бвце, па после овцете ђину. Ђину бвце ка ђи види

човек с лбше бчи. Бc.

Нóси конци на панталонете, да га некој не урбчи. Држ. (Подсмех

неуредном).

ОнĆ, КОЛКО ЈЕ УБАВО, ЗЛЕ ОЧИ ДА ГА НЕ — гледају (СГл/Пc), погледају

(Зав).

ПЉУЈЕ СЕ НА — детенце, да не вати на-очи, а пљује се и на сугребје.

Вој.

— некоје које је урбчљиво, кришома, да не урече. Пир.

Поврчал се ка је сисал, и после је имал лоше бчи. Ни своја деца неје

смејал да погледа и да помилује. Пир.

Попљуј ме, да ме не урбчиш. Дој (Шала).

Провалена пара сас црвен кончђк, и залепи се сас вбсак на косицуту, и

парицата низ чело виси, или се на капу тури. А кад га понесу, па да

не вача на-очи у пут, кад га понесу одома подалеко, туре му кбрен

од коприву у појас, да се не изгуби. Покрива се никад не губи. ВЛк.

Стреља с очи ко вештица. Вој.

Тија ботур ка погледа стоку или човека, бдма се нешто деси. Држ.
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У, бко колко ми заигра, глас че чујем. Јел.

Убаве овцете, па кој улезне бчи му остану. Рос.

Убаво си једе, да му несу урбци. Вој. (Изрека, и шала).

Урочил га. Сук.
- -

Учавчил бчи у детето. Вој.

Цвbкљини имају лоше бчи. Бc/ТД. (Нека фамилија).

Чарапцити распари, на-очи да не ватим. Зав.

Че вати (детето) на-очи. Вој.

Штом дојде Ђока, овца челипче. ВРж.

ПАМЕТ

Бог узима од нас старити памет, па дава на младити да расту. Рс.

Нек су си ми децата у куп, тува у село, да немам бригу, да ми не лута

памета на све стране. Вој. (Поводом удаје ћерке у истом селу).

Свакој си работи како га памет учи. Вој.

Твоју сам памет видела, и убаво сам ђу платила. Изв.

ПАМРАКА

Закасала сам у голему пáмраку, па не могу да излезнем. Држ.

Улезал је човек у пáмраку голему, само да њој добро учини. ДржfПет{Boj.

ПАМТИВЕК

То си тека од памтивек, и тека мора да буде. Ру.

ПАРАПАРЕ

Бије га парата. Пир.

Бил је ббичај да кад се најду паре да се даде оди њи у цркву. А ако се

не даде, после су теја паре проклете. Једњн нашњл, и све ђи узел за

себе, неје дал за цркву. И умре му прво жена, а после син. После бн

закопа парете, и неје тел да каже на његбво потомство куде су. А ка

би га питали куде су, бн њим оратил. — Паре су проклете, не питајте

ме. Пир.
-

Види се да је нашБл паре, познало му се. Пир/Кијевац.

Врљи пару за лек. ВРж.

Дај на бебето пару! Али, прво размени банкуту. ВС. Тека му рекла баба

Гала, она је била голема драмка.

Има паруту. Вој. (Нема тешкоћа са новцем).

Ка ти врча некој исту пару коју си му дал на зајем, после нема да мож

да завртиш паре у кућу. Пир.

Köј украдне паре не можда ћути, оне се саме јаве, па га најду (који је).

бч.
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Нашњл паре млого, казан, големе, крупне. И дома и однел. И бдма га

згрчило. Ка ји врне у Србеницу, куде и ископал, оно га пуштило. И

по тија стра, никој оди КБцини неје смејал да и пипа. На по тија

стра несу смејали. Гос. (Петар Пејчић, 80 год.). (О новцу у Србеници,

у њиви Саве КБциног, а о коме се у Средњем високу причају разне

верзије разних легенди).
-

Нема, при свакога парéте не добде. ЦД.

Парá не мирује, она поткарује. Зав.

ПЕПЕЛ

Доста мрдај! Ко да имаш циганску пепел у дупе. Рс.

ИМА ЦИГАНСКУ ПЕПЕЛУ — дупе, само мрда (РС), дупето (Вој). (Неми

ран дух).

К6 да има циганску пепелу дупето. Сук/Пир. (Склон лутању, авантурама).

Нече ни да опепели. Вој. (Неће ништа да каже).

ПЕРАШКА

Čче њбњата перашка да буде одозгоре, најубаво учињена. Држ.

перја

Дигла перја, отишла, никому неје ни рекла куде иде. Брц.

НЕМОЈ МИ ПРАЧА — опрлена перја, немој ђу ђавол носи. Вој.

— прлена перја, да ђу ђавол не носи. Рс.

ПЕРНИЦА

Дáва му перницу. Вој. (Хвали га и подстиче, без основе).

перце

Нембј да седиш на перце, да не останеш удовец. Вој. Тека се каже на

мужа, а може и на жену, ка седне уз паралију, астал, или уз нештā

друго, на ћоше.

ПЕТБЛ

Грбзје ка се бере, коље се стар петел. Тека смо работили сваку годину. И

ћитимо каце сас цвеће ка појдемо у бербу, сваћи ден, док не оберемо.

Boj.

Лóм и грбм, само петлови што не запоју. Тм. (Нечисто у кући).

У КУЋУТУ — лом и гром, само јоште од петла нога нема. Рс.

— не можда улезнеш, јоште од петла нбга нема. (само јоште). Пк.

ПИЈАЛБК

Сипујеш ли некому, сипуј да се прељева, пак да се рбди. Соп.
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Това, пијалекат, ка улезне у-главу, големо зло прави. При.

пијење

Док се не испије това што је донесено или насипано, оно се друго не

доноси. Сук. Тека се домаћин шали сас госjе, а тека се и работило,

текњB је ббичај при нас.

Ка се прељева из чашу, това је што си жедан, што ти се пије. Изв.

пиле

А за Ружу шијата од пилето, ситно да шије. ТД.

Дедо, ја си најдо пиленце. Тека сам на деду си оратил, да му се повалим,

ка најдем камик на који има шарће како на црвје или рибе, ама пак

несу црвје и рибе, од камиксу. Това је било ка сам бил у детинство

овчар, а текви камење има пћно у наш брлошћи синор. Брл. (O

фосилима).

Кôље се пиле када се почиња орање жито. А петла па кољемо ка се грбзje

бере, и това дфтога петла. Вој.

Пиле 6чу да пропоје, па да ми се даде. Пк Пир. Убило га Господ! Старо,

па-cé по девојчетија замлачује, па једно казује, а друго бче да каже.

(Еротска двосмислица, и празноверје).

Појеш пилето од шијуту, да будеш шнајдер, да шијеш. Рс.

плац

Купи си на децата плац, да те после не проклетисују. Трњ.

Плацат си немој, синко продаваш! Тува си наследил, тува да си живиш.

ВЈ. - " -
-

ПЛЕТЕНИЦА

Плетеница, това је кумова погача на свадбу, украсена, убаво омесена, па

сви сâкају да ђу пробају, ако стигне парче до њи. Вој.

ПЛЕТЕЊЕ

Да се не оставља игла недоплетена, да се не манеш с мужа. Пир. Текá

плашимо онуја која се плаши да ђу муж не остави.

ПОВОЈ

КА — ме је мајћа родила, сас сурме повој повила. ВЛк. (Жалба на судбину).

— се је родил, у црн је повој повијен. Кн.

Како сам те родила несретнога, ко да сам те с црн повој повила. Рс.

Од повој си га узела, моме, од бебето. Срам да те је! Пир.
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Црн повој, тека се повивало да се задржи бебе, да се зло не угледа у њега.

Пир.

ПОГАНЦИ

По Гмитровдњн се не улази у зевник, да не улазе поганци. Пк.

ПОГАЧА

Нагор ломи погачкуту, за здравје! Пир (Ломљење славског колача).

Погача се ломи нагоре. Сук.

ПОДЛАЖА

Каме подлази Дојчин ка ткајем, ја изрткајем једну цевку, а ка ме подлази

Чеда по две цевће извткајем. Држ. (Правдање лење ткаље).

Мен ми је лека подлажа. Ја ка улазим (некому) у кућу дигнем ногу. Ка

улазим куде се ткаје, или заједно ткајемо, кажем: — Да ти зине зев

ко на младу невесту реч. Пир. (Благослов ћилимарке).

ПОЗАСТАРЕЛО (МОМЧЕ ИЛИ ДЕВОЈЧЕ)

Да би могло да се ожени, ако арне позастане, било женско било мушко,

увију га у цргу или у нешто друго и изнесу га на крстопутину, па

кóј први мине бн га крштева, кво ли му прај, несем видела. И после

му је тија кум. И после се оно побрже ожени. Км.

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Ајде по ред да се поздравимо како што се сеје жито. ПРж.

ПОМИЈЕ

У наш Сводол даду на невесту помfije да топне, да се после не гади. ВСв.

ПОНДРАК

Пöндрак, това је цивка голема ка висне, гмурђц. Кво се па ти прајш на

Т6шу, ко да ти несу пондраци висели ка си бил дете. Вој.

ПОП

АКО — на попâтога побегнеш испод мантијуту, добар си. Текá се каже

на шалу, ама требе и да је имало некакљв ббичај да се на попáтога

провирају испод мантијуту за здравјe и срећу. ДД.

— те поп сретне, баксуз те бије. Рс.

Дојде с једну кобилу и жену попат, а ка би потопат врну се с пет коња.

Те кво је поп. Зав. (Обогатио се у сиромашном селу).

Има некоји попови, нема да си гледају поповскуту работу, него поглеџују

час овуја, час онуја, и на нешто друго си мисле. Ја једном реко:

— Бадава си поп ка не разбираш кво работиш. Пир.

Па чете школујемо, синко, поп да будеш, дебеле порезанице да ручаш.

(Једеш). Вој. (Родитељи, бистром детету, поп је њихов идеал).
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ПóП — играје, град че бије. ВЛк.

— ка те сретне, све баксуз има да те бије тија ден. ВЈ.

IШто је попово, оно је готово. ПријВој.

ПОП НА КУЋУ

Поп, това је једно усправено дрво, а има и повише, које држи крбв. Малко

ли сам куће поправил, малко ли сам попове поставил?! Зав. (Да ли

има везе са АНТРОПОИДНИМ ПАЊЕМ).

ПОТИКУВАЊЕ

Потикал се, не мож га најдемо. Брл.

Старити њим син отишБл негде у печалбу, и потикал се, нити се врча

нити се јавља. Км.

ПРАВ И КРИВ

Прав и крив ако падну на дно у бунар, прав па можда излезне, крив не

може. Пет. (Да ли ово подсећа на давно судство?).

правење деша

Башта сиђу правил у кочину, а да ђу је правил у обор, она не би грдела

него би блајала. Пир. (Цинична шала ослоњена на сујеверје).

Неси ли ти гледала Ббрка ћбравога, па ти са унучето оћораве. Држ.

Теја што млого ломбте, оне су прајене у воденицу ка у кошат неје било

мливо, па воденицата дрнкала. Трњ.

Тија је прајен у воденицу, млбго ломбти. Сук.

ТРЕБЕ ДА — ме је башта ми прајил у појату, усред бвце, па без овце не

мóгу да живим. Дој.

— си прајена у воденицу, па само дрнкаш и не стањујеш. Сук.

ПРАВО

Каквб је тов њбњо право, не знам! Она да живи, а друђи да црца, и готово.

Вој.

ПРАГ

Да засечемо на праг, (да знамо) ка си ми доодил у кућу. ГосјВој. (Драгом

и ретком госту).

Дé, неси ми праг претрљал! Boj. (Не долазиш ми баш тако често).

Нема ти дадем праг више да ми прескочиш. Гра.

ПРАЗНА ЊИВА

На празну њиву се не руча. Зав.

ПРАЗНИ СУДОВЕ

Неје добро сас празни судови да идеш по некога који иде из туја кућу на
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дáг пут. Бч (судове. Boj).

празник

Ајде, ајде, каквв празник?! Кад имаш работу, прекрсти се па кажи: — Боже,

опрости ми па си работу работи. Држ.

Е, она свити празници наврза, испразњува, па не стиже ни-да си измете,

ни да си деца искупе и закрпи, ни чорбицу да њим свари. Држ.

Ја свити празници испразњува, не стиго ни да си изметем. Рс.

Ка је голем празник, мајћа на черку каже: — Јутре је празник, немој да

работиш. А ка је помалечњк празник, она њој па каже: — Кој си слави

нек си слави, кој си празњује нек си празњује, ти сви празници не

мóж да празњујеш, мајћа која има малечка деца мора да работи и

дењу и нбчу. Бог на мајћу опрашта. Пир.

Која чува малечка деца мора да работи и ден и ноч. Бог на мајћу не

замера и опрашта. ВЛк.

мóРЕ, НЕСБМ ЗНАЛА НИ ПРАЗНИК НИ ДЕЛНИК — (за работу), такво

направи? Теје што не работише боље пројдоше. Држ.

— па ми ништа неје. Рс.

ПРАСЕ

Затваре вратата да не излезне прасето. Вој. (Шала-опомена, на рачун оног

ко не затвара врата за собом у хладне дане).

ПРВИ СВЕТБЦ

Какњв је први светБц, Пејчин-дњн, текви че буду и остали. Запамтете што

ви кажем. Оно су и мене тека учили. Пк.

ПРЕАПУВАЊЕ

И да погреши, он че преапе језик, и чети га каже. Рс.

Преапа си усницу, това је на јад. Вој. -

Усницу ка си преапеш неје добро, чете бије малер. Рс.

Че јадујеш ка си преапеш усницу. РосtГњ|Вој.

ПРЕВРАЗУВАЊЕ ПРЕВРЗУВАЊЕ -

Ако ти преврзује, а ти мини кроз грббиштата у сред ноч, па после чете

питам! Вој.

Кому превразује нек напрајтбва, нек уведе кучку у цркву, или нек отиде

начfic у гробиштата. Зав.

ПРЕКАЗУВАЊЕ ПРЕСКАЗУВАЊЕ

Оно му се на сен пресказало да три дена понапред да чему умре некој

из кућу. Ама Кој ти је мислил да че па умре бБш детето. Сук.
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Преказује ми се на сен: валци, малтер. Војко рече: — Ја сам, нане, нашел
брата ми Вучка. И бдма по това, ка се разбудимо, јавише ни из Пирот

да је и Војка, како и јаднога Вучка некада, грбм убил. Гос.

ПРЕКРСТЕНЕ РуЋЕ

Када улазиш у туђу кућу с прекрстене руће, за туја кућу неје добро. Пир.

преликување

Преоблече се у женско. Или се женско преоблече у мушко. Тека су работили

на седенћу девојче и момчетија. Забради се, уцрни се сас углен,

направи се, па глас измени, одење, погрби се или се пак укрути,

па маа с руће или накривује. Преко-зиму, ка нема работа, тека смо

работили. А што-ме питаш за покладе да ли смо тека работили, неје

се тека работило, нити сам па чула да се па негде текаработило. Вој.

ПРЕМРЕЖА

До са колко имаш премреже, добро си и жив. Пет Држ.

ЈА САМ — млбго премреже прекарал, и па сам жив, теква ми судбина.

PaC.

— прекарала тéја премреже. Чин.

ПРЕСКАЧАЊЕ

Ако си пинул вино, не можда идеш на причес. Пк.

ПРОЗОР
-

Прозор да остоји (отворен) ка се кара. Цр.

ПРОКЛЕТИЈА

Зет и шурак крали јагништа, па њим исекли језицити да не блају. Жене

њим биле тешће. Родиле девојчетија, ама мутава. ГњIHш.

Ка зажени првуту черку, преврну се с колата у рекуту. Са женим другуту

черку, и (е)те, закачи ме човек с кола. А ка заженим синатога, плашим

се, свао, и главу че изгубим. — Не плаши се, свате, оно на трезно

проклетија не стиsa. Држ. (Подсмех пијаном).

Какво ли толко проклетија бије, сви помремо од пијанку, а те двнfc ми-се

и кућа запали. Ућа умре на воденицу од пијанку, и никој неје знал

куде је, а ка га најдомо поганци му нбс изгризли. Башта ми, и бн

од пијанку умре, а и двојица чичеве. А и ја сам се пропил, и несем

се женил, и ништа несем стекал, и од пијанку скоро че мрем. Залуду

сам и факултет завршил. Па и на сестру ми се деца пропила. А мајћа

ми неје могла деца да заврти, па ка сам се ја родил на пут ме врљала

да се завртим, па ме комшика нашла, па смо се с њи закумили. Пир.

Како у овуја кућу дојдб, видело не видо оди проклетије. При.

Легал пред врата, ударил о врата, стигла га проклетија, и тека умрел.

Пс.
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На пут ме врљали да се завртим, па ме комшика нашла, па смо се с њи

закумили. Пир.

ОД — како сам у овуја кућу дошла, видело не видо, ко да је проклета.

Пир.

— ко сам на туја кућу праг прескочила ко млада невеста, никад добро

несем видела. Ако мене бог неје тлцал, нема кога. У туја сам кућу

све невоље имала. Само закопујем: деверје, свекра, свекрву, деца.

Ама, па старцити су стари били, ама са почеше да ми мру и деца,

и унучетија. Дој.

— проклетију се не мож побегне. Гос.

Оно ко да је проклето, ко да бче само да си се затре. Гра. (О неумешној

и приглупој жени).

Превлеко голему проклетију. Чија ли је? Пир.

Преживљава некакву проклетију, затова је тека. Пир.

Това је проклетија. Вој.

У моју вамилију све удовци остањују. Башта ми удовњц остаде. И сви

брајћа. А и ја са-водим другу жену. А и чича ми удовец. Жене не

заврчамо, а и деца тешко заврчамо. Брл.

Чију ли проклетију влачим, да ли од деду или од прадеду? Брц.

Чувај, Маро, бабуту, иако неје заслужила. Ако ђу не чуваш, теб невидено

че се врне. Пир. (Удатој ћерки, да поштује и чува свекрву).

ЧУЖДО — је проклетија, од чуждо нема вајда. С чуждо се никој неје

огаздил. Вој. -

— узе, вајду не виде. Čтето је проклето. Сук.

прочудњак

Прочуди народ тија прочудњак. Да ли је уречен? Вој

Тија па прочудњак, стануло за нигде. А ка беше, док беше, на земљу се

не опираше ка по пут бди. Вој.

Стануло прочудњак, па не знаје куде иде, ни ко се облачи, ни кво једе,

ни-те па мож препознаје. Да не дава Господ Држ. (Згражавање и

молитва). -

ПУАЊЕРПУВАЊЕ -

Запуну ме. Вој (говедо; sверка, жена, болник, коњ, дете, и сл.).

ЗАПУНУ МЕ — бре, онија смрад, па ми се душа усмрде. Оно па, ко да се

никад неје купало, мило или премењувало. Држ.

— па ми се од њега душа усмрде. Текву па гадочу ко њега још нигде

несем видела. Сре. -

Ка запуне стоку или дете невеска, неје добро. (невестуљћа). Вој.

Нешто га је требе запувало, не вата ми га бko HМл. (оболесном јагњету).

ПУПАК

Може се ти чупаш као невијен пупак. Ру.
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Пупак на дете се не сече одма, него ка се дозбри, ка се позасуши, после

десетина-двајес двна. Некрстена деца отиду у грбб сас неотсечен

пупак. Пк. -

ПУТ -

Деда-Спас беше решил да се жени у осамдесе године. И облéкал се,

пременил се, укачил се на коња, бабу пошБл да тражи. А Ника Љубин

га питал. — Куде си пошел, деда Спасе? А деда Спас га бKне: — Дете

јела овам! Оно дојде до њега, а бн га од коњатога перне сас штапат, и

рече му: — Више тека никога да не питујеш. И врне си се сас коњатога

дома, мане бабу, да га не бије баксуз. Вој.

Кад некој појде на пут, не питајте га, деца, куде је пошБл, неје добро. Вој.

Када те нападне човек, врљи камик и врни се. Или ка те мачка прејде

пут, или зајак. А ако неч да се врчаш, а ти врљиш камик и кажеш:

— Че врљим камик да се не врчаш! А тека кажеш и ка ти некој сас

карање излезне из кућу, да се не врча, да камикат што га по њега

врљиш, иде по њега. Пк.

Минул му пут. (Преминул). Вој. -

Не мочај на пут да ти чур не иде у-очи. Дој (Застрашивање мале деце).

Недељћа баби-Јевдинога су врљали на пут, те да се заврти. Вој.

Отклапа се дете на пут, отклапа га кој дојде. Деца да се заврчају.

(завртају). ВC.

Преминул му пут, па се због това скарали. Будала једен, а будала и

друђијат. Сук.

- Пресретал му пут. Вој.

У, премину ми пут зајак, какво ли че буде?! ВЛк.

ПЧЕЛАЈЧЕЛА -

На челу не смејеш да кажеш липцало, него умрело. Исто ко на човека. А

матицу кад узнеш у-руће ни једна те пчела нечуједе. ВЛк|Пк.

Неје добро да се пчела умбри. (убије). Вој.

Пчеле да се завртају, да не мру, газда не требе да подваљује на народ,

да не сhита сас туџе жене, а и газдарицата да не сhита, да је слбГа

у кућу и да не иде наsâдица. Рас.

Умрела једна пчела. Вој. - -

ПЧЕЛКА -

Пáметан си ко пчелка. ПРж.

ПЧЕНИЦАЈПЧЕНИЧКА ЖИТО - -

Гледај га колко је болно, носи си пченицуту у-зуби. Ре.

Носи си житото у зубити, а тé, разлотело со. Рос.

- Пченица се износи на сваку задушницу. Вој! Пир.
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Скоро чему једемо пченичкуту, (готов је). Пир/Сук. (Болестан, престарео).

работа

Он си умрел, а работа си остала. Че чека неког другог. Рос.

РАЗБИВАЊЕ И ТРЕСКАЊЕ ПО КУЋУ

Решил да се жени, нема-нема, па тиће разбије понешто. Вој. (Шала на

рачун момка, или девојке, када нешто нехотице разбије).

Штом треска по кућуту, ја знам какво њој је. Чеђу лекујем. ВC. (Заједљи

ва, неумесна и вулгарна двосмислица домаћина на рачун домаћице

пред одраслим мушкарцима са стране, а који нису рођаци).

РАНА

Пропљуснуле ране, отворили се чирове, болhе до бога. Вој.

Ране се расцњвтеле на њега, од нечисто. Км.

РАЏАЊЕ

Ако је муж при жену када раџа, давају њој да пије из његов опенак полњко

да рôди. Или ју у ћебе туре па ју љуљају. Из опенак сам и ја воду

пила. Пк.

Жена му облече његово јелече или кошуљу да се побрже породи. Рс.

расковњак

Кој најде траву расковњак, злато чему се каже. ЗclВЛк. (паре. Дој).

Онија па, деда-Ђбра Пејчин из Нишор, он је целуту планину преодил,

тражил је траву расковњак. Сас њу злато да најде, паре да му се кажу.

ВЛК. -

РЕДУ КУЋУ ДА ЗАВЕДЕМО, ПОНЕШТА И ПОИЗМИСЛИМО

ДЕЦА ДА ПОЗАПЛАШИМО -

На тија ден се не работи да ти уста не буду широка од уво до уво. Гра.

Не једе се над нечви да се не ожениш за говедара. Гра. (Плашење женске

чељади да не једу кришом). -

Ни смо се тека плашиле, једна другу, да поштујемо ред у кућу. Имаше

једен селсhи говедар, па мешкав, па му коже окол нбђе, скбрње, па да

га не погледаш. Море, че слушамо та нема кво, само теквога говедара

да не узнемо. Кр|Гра.

РЕЧНИЦИ КАМЕЊЕ

Камење речници усред њивуту, горе, на високо. А куде је реката чек доле.

Това ђи је некоја сила, требе, изнела. ВРж.

РЕЋИЈА

Рећија пресна, мома била бесна. Брц. (Шала на рачун младе после прве
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брачне ноћи, а у неким селима и оговарање младе, њене части).

РЕЧЕНО

АКО — је речено, оно че си поживи. Сук.

— му је речено да живи, оно че си сâмо оздравеје. Рc.

Коме како је записано, тека че пројде. Гњ.

Не плаши се: ако ти је речено да мреш, ни те не мож бтнемо. Рc. (Шала

на рачун онога ко се јако уплашио смрти).

Оно, како је речено тека че буде, а не како ја бчу. НМл.

Седам године, и седам гладне године. Па изедоше седам гладне године

седам родне године, и па остадомо гладни. Тека речемо. Ниш. (Утицај

Библије).
-

Тека му речено, теква му судбина. Сук. - -

PöДЕНА У ВОДЕНИЦУ

У воденицу сам се родила. Кречетало кречетало, па затова надизам ка

оратим. Чин.
-

РОЖЕНСТВО

Има прича како се жртва приносила, па тај реч, роженство, отуде. Тој

сам чул у Космбвац, у Белопаланачко. Бела Паланка. (Бора Рајковић,

новинар, 50 година).
-

РуЕ

Узне се, зете, руб, да те обича тБшта. Пир. (Окрајак хлеба).

Узни си руб, да те обича свекрва. Соп.

РУСАЛБЕ

(За русаље не зна, али.) Руса и Руска, имало је у старо време млого теква

иметија. Друго не знам да те лежем. Вој.

„“

РУКА

Газда дошел, ама с голе руће. Ста. (Није ништа донео).

Гледају си руће, сигурно ђи некој оговара. Држ.При.

За себичнога се каже да има поповску руку, само узима а не дава. БеfВлк.

Ка умрем, волела би да ми рућете буду врзњ3 сњндекат, да види народ да

несем ништа понела на онија свет. Пир.

Када си гледаш руће, това те некој оговара, па се каже: — Оговара те некој

ВЛК.

Не иде му с руће. ВојВЛк.
-

Поповска рука ка узима, неје добро. Она узима задњу плечку, а не предњу.

Поповска рука узима, а не дава. Пк.
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Руће ме болу, па ђи једва подизам, а несем си верувала ни на мајћу ни

на сестру. Рс.

РУЧbК

Два се зли карају, а два се ручка не карају. ВЛк.

САМОВИЛЕЈСАМОВИЛЋЕЈВИЛЕ

Ватиле га самовилћете. Вој.

ДРЖy — га самовилћете. СукiЧин.

— ђу самовилћете, па се не прибди при њу, само беснеје. Вој.

ИЗВИЛНЕ — детето за мајћу си. Рс.

— од радос. Вој.

Извилнел бд-глади. Вој.

Још га држу самовилћете, па му не излази на-очи, боље чети је. Вој.

Ка га вате самовилћете, да врљи слатко да га пуште. Рс.

На виле му. Вој.

Са га држу самовилћете, па беснеје. Вој.

Самовилка или самовила, това је требе вила, ама па не знам. Вој.

Самовилће га карају тека да работи и текá да иде. Држ.

Трава самовилка не смеје да се сече ни да се гази, да те не увану

самовилћете. Вој.

СВАДБА

Како (може са) свадба, цела рода у црнину?! Зав.

свети илија

Што он рече ни Свети Илија га не мож испрај. Бла.

СВЕТОВИЈСВЕТОВЕ
|-

Светови ми се нече вpну, ако ми га дадеш. Дој.

Такво! Световете ти се нече вpну ако това напрајш. Вој.

свеча

Majha му све стоји ко свеча на-главу. Црн.

СВИНСКО

Немој свинско да једеш док се бвце мркају, да се после не јагне јагништа

сас свинску дулицу. ВС.

*

СВРАКА

КАДА — сврака рипне, па крекне преко кућу, писмо че дојде, или глас,

абБр. ПкiВЛк.

— стоји сврака у авлију, на комин, на чандије или на плбт, па крека,
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кажу че дојде гос. И деца бKajу. — Сврако, сврако, крекни јоште дваш

ако је наш, а ако је чуж грабе говно па бегај. СукiВој.

СВРТИШТЕ
-

БАР ДА ИМА — негдева свртиште, тука свртиште. Вој.

Нема нигде свpтиште, а остарело, осамело, не мож си себе слуша. Вој.

Те, да има куде да сврча. Сук.

СЕВТЕ

Прајимо му севте, почемо. Вој.

Севтелисал га. Вој.

СЕНЋА

Не смејеш му на сенћу ступнеш. ВојШк.

Немој на сенћу да му наступиш. Чин.

СИЛА

ОНĆ — мора да има некаква сила, неје без ништа. Кој дава ћишу, снег,

берећет. Ви младити не верујете у ништа, ама неје текá, не могу се

сложим сас вас. Сук.

— некад некаква сила заћорави човека па не можда види бБш това

што требе да види. Вој.

СИСКА

На једну сиску су лежали, они су са као браћа. Једна и мајка дојила, не

смеју се узимају. Ру.

СИТО

Сито се не дава ка падне мрак. Ајде га уви да га мрак не види, па га

ТfГ Носи. Пк.

Чувамо сито за младу невесту да сеје, да иде напредица у кућу. Пир.

слава

Зовал сам га за славу. (Звал). Вој.

Зовемо (си) се за славу. Вој.

Májћа ми је зетена, и она си је на баштину, деди-Антину, славу, на

Светога Николу, сваку годин колач месила и резала, и тāта ђу неје

дирал, неје се мешал. А славимо си тāтину славу, Свети Ранђел. Пир.

Онија од брајћа, ка се деле, који излази из кућу бн може да мења, ако

öче, славу. А кој остане у домат, он не може да мења. (на домат).

Пир.
|-

СЛАВА — крс. Ако се нешто деси, сви славе. ВСв.

— ти, дојдем ти! Слава ти, па ти дојдем. ВЛк. (Потсмех ономе ко

иде на славу, а никад не слави или не позива онога коме иде).

184



Фразеологија страха и наде у пиротском говору 359

Че славим славу, sидове у кућу да ми се насмеју. Гра.

СЛНЦЕТРАЈКО

Слнцето понекад, како на шалу, мој деда је окал Рајко. Каже: — Дојде па

Рајко! Изгреја Рајко! Припече Рајко! А ја, дете, питам га: — Дедо,

ама који Рајко? А бн се смеје, помилује ме и покаже ми у слнце.

Вој.
-

слЕПАЧИНА

Слепачина некаква, загнојило. Пк.

СМРТ

Лупаше, оратеше све и свашта, како преди смрт. Пк.

С време на време нек понекој и замине, само неје добро никога да стиsa.

PC.
-

Смрт, това је божја работа. Бог си узне кога бче, и не мож га сепреш ни

с лекове, ни с бајање, ни с молитве. Пк Бе.

Това, смртат, не мож никој да се пре. Чин.

сновање и навивање

Сновање мож и у собу, а навивањето не може. Вој.

сноп

Први сноп (се дене) на вер (на) камару. ВC.

СОВЕЉЋА
-

Ка се ткање преhида да се једе или спи, каже се на туја што ткаје: — Ајде,

досyни совељћуту да се оприди. Рс.

СóЛ

Ако се заборави да се тури сол у тесто, че се трпи зло. Или, ако ти се

врне иста сол, нече да је добро. Тека је и за леб, шићер, паре. Пир.

Девет ћила сол излижеш, сас човека да се разбереш. Рос.

Кад слнце зајде не дава се сол, брашно и леб из кућу на зајем, неје добро

за туја кућу. Олгица ти нема даде сол из кућу увечер, па тамћн да

риташ. Пир.

Cбл и леб да туриш човеку, ама да га дочекаш. Тека се работи од ко је

век и свет у сваку домаћинску кућу. Км.

СóТОНАЈСĆТОЊА

Ја сам осотоњила на време кога требе. ТД. (Шала у вези са избором

супруга).
-

Сотоње, оне живе там куде има бара, вода, па пресретну ночњам човека,

па га осотоње, па бн не знаје кво работи, па га укаче у врбу и даду-му
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да пије из конску главу, а кажу му да је това крондир. Вој.

СРАМ

Живи ме срамове изедоше. Вој.

СРЕЋА -

А за тога што не работи, срећа работи. ВЛк.

Бези срећу човек нигде да не иде. МСв.

Бије га срећа. Пир. (Има среће).

Горе се родила девојha за мене, у Пеклешицу чњк. Там била (моја) срећа.

кп.

Да-ли-смо па среталије? (сретлије). ЦД. (Иронично. Зар ми можемо

имати среће?). -

Да не испушта срећу. Пк.

Дал си и његовуту срећу, само мајћу си да дочува. Ја сам мужа будалу

узела. Пир.

Дé, не јеш млого, че си изедеш срећуту. Вој.

И тија што не работи, и за њег срећа има. Сук.

Изел си срећуту. Вој.

Имала си срећу, па си нашла добри, мирни човеци, па се добро слагате.

пк.

Ја сам бези срећу. Бер.

Ка ми Циганин дојде у дућан, срећа ме бдма треви, а ка дојде Завојац

све ми иде наопако. Пир. (Ксенофобија).

Какво да прајмо ка смо несретни. А сви си окол нас имају срећу. Гњ.

Köј знаје куде је моја срећа залутала? Соп.

Које за какво си је благословено, кому каква си је срећа. При.

Кому куде си је срећа, (там се жени). Вој. -

MЛОГО — не јеш, срећуту чеси изедеш. Вој.

— си вредан, тов не ваља, претичаш си срећуту. ПРж.

НА СТУПКУ — му мож станеш, али на срећу не можеш. Вој.

— можда ми ступнеш, ама на срећу не можеш. ВЛк.

Не знаје се кому како (је) срећа. Срећата је у џак, и ти бркнеш, па кво

извадиш. Рос.

НЕ — играј се сас срећу. ВЛк. -

— роди ме мајћо убавога него сретнога. Рс.

— требе да жалиш, него требе да се радујеш. Кравата ти је главу

заменила, могло је тебе да утепа. Срећу си голему имал. При.

НЕК — је твоја срећа. Дој.

— си поседи (девојчето), па чему искочи срећа. Вој.

Нема срећу да поживи, него млад умре. Км.
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НЕМА СРЕЋУ У — волбве, деца, жене, капе, мужје. Пир/ВРжјВој.

Нема туја срећу да остане удавица. (удавец). Пк. (Шала на рачун мужа).

Немам срећу. Ка ме је мајћа родила сас сур ме повој повила. ВРж.

Немој да се сећирава, че му падне друга срећа. ВЛк.

Нећи пут се човек млого затрчи, па си срећуту прескочи. Соп.

Ни си одавна видомо срећуту. Вој. (Иронично. Нас је већ мимоишла

срећа). -

Никој срећу да ти не узне. Брл.

Његова срећа, нићи му не можбтне. Нашел паре, огаздил се. ПирjКијевац.

Онб, поситната девојчетија по имају срећу. Кр.

Подарено сас здравје. ВЛк.

Прву срећу не испуште. Чин.

Pöди ме мајћо сас срећу, па ме врљи на ђубре. Об.

С тебе сам си, мужу, срећуту видела. Пир.

Свако си је нашло своју срећу, а које неје оно че си најде. Држ.

Свакому се не подава. Вој. (Свако не може да успе, нађе злато, и сл.).

Сваћи си своју срећу има. Чин. -

СВЕ — можеш да узнеш човеку, али срећу никад (не можеш). Сук.

— му мож узнеш, срећу не можеш. Вој.

Срећа си чека свакога. Вој.

Срећалија. Он је срећалија. Држ. (Има среће, све му полази за руком).

Срећу ако не сретнеш, не можђу стигнеш. Сре.

Срећуту чеси изедеш (ако млого једеш). Сук.

Теква му била срећа. Ор.

Туја срећу немам. НМл/Брц.

Убав сен свњувал денес, па има срећу. Зав.

Чеси изедеш срећуту. Вој (Халапљивом).

Чужда си ти срећа, мој Мирко, све некога другога слушаш, а жену си не

слушаш. Вој. (Жена саветује мужа).

срце

Вркну ми у-срце, уплаши се. Вој.

За њега ми дорим туга на-срце. Вој.

Легло ми нешто на-срце, мука, туга голема. Чин/BC.

Море, поје ми се, па ми срце поје. Пир.

Не дава ми срце да помficлим зло некоме. Рс.

Срце ми не дава да това учиним. Гра.
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Туга ми на-срце. Примучнело ми, па не знам куде да се денем и квć да

работим. Сук. -

СРЧА

И купе срчу, чаше, влaше, шише за ламбу, какво било од срчу, да се војникат

срчано врне. ВЛк.

стар човек

Нече ти је на добро када старога човека подритујеш. Пк.

СТИСКАВАЦ -

Нема (траву) стискавац, (не смеје бн това да направи, ка ти кажем). Вој.

СТОКА

СТОКА СЕ НЕ — брбји. Овце се не броје. Неје добро. И добар овчар ти

никад нече рече колко има бвце. Гос.

— упрesa на Власовдњн и на Велигден на првити дtн. Сук.

СТРА

А ја, од стра — у шише. Вој.

Вркнуло ми стра у-срце, па се, бре, не могу умирим. Вој.

Ка другуту вечер, оно пá(к). Ка трећуту вечер, оно пá(к). Па се уплаши

какво је. Чин.

Леле, ја се од стра у шише наби. ВЛк.

Нема бојазнос. Пок/Boj.

Осушише ми се уста од стра. ВЈ.

Пресече ми вражалицата стра. Км.

Сас стра улазим, знам да че бка. Рос.

СТРА — ни набра ка су почеле овцете да мру. ДД.

— си на-срце навлеко. Зав.

Тражи ме само да му вардим стра. Вој.

Тресле ми се дрéјете једнуш, па ми незгодно. Км.

ШТО САМ — тег страове потргла. Тм.

— тргај страове пренела, страшно! Уста ми се осушише од стра. Рс.

страна

Десна страна значи невољу од мушку страну, а лева од женску страну.

Изв. Ка боли човека од десну или леву страну.

СТРЕЉАЊЕ

Престрелиле смо у, престрашиле смо у, млого се уплашила. Орљ.

СТАТУСТУ.

Сту, ало. Кр. Наsадало, наsад зло, не иди у моју кућу, тека бајемо.

188



Фразеологија страха и наде у пиротском говору 363

Сту, воле! Вој. (Назад воле). -

Усту, ало! Вој. Тека сам чула да кажу бабе, да зло не добди, да иде од

нас. - -

СТУБАЛИСТУБЕЛjСТУБОЛ

На Кавак је било шупљ6 стебло од дебелу врбу усправено укопано тамо

куде водата извира, па се бистра вода одвавља од тињу и улази у

шупљинуту, па мбже да се пије и да се гребе. Тека сам видел на

пóвише места у наш крај. ПРж.

На Стубал смо стоку појили, ама порано беше напрајено да има куде да

пије, ископано да мож вода да се збере, а са нема. Са свињарат там

свиње кара, па све прериле и усрале. Вој.

Стубел, тека бкамо једно место у моје село. Горњи Криводол, Д-град.

Стубол, това је од Дубравич понатам, кам Малу Лукању. Там има млака,

стоку појимо. Гос.

СУГРЕБЈЕСУГРЕБИ

Врља сугребје. ВојlЧин (сугреби. Гњ).

Нагазил на сугребје. Вој.

Од куче сугребје, па се бојимо да несу ситнете бођинче. Пир.

Станул на сугребје. Км. -

СУДБИНАДБНИСАAT

Без ден никој неје умрел, па ни бН. Дој.

Била сам тешка, и сњњујем. Рече ми на сен једна жена, некаква грбзна

бáба: — Това дете чети умре ка порасте момче. И, бре, запе да га

не родим, мучи се, пари, идо по жене. И бчисти ме једна. Ама од

тЂгај несем човек. Км.

До живу главу што дојде на дрво и (на) камик не иде. МЈ.

Догбд жито неје у амбар, неје газдино. Па и ка је у амбар, може вода да

дојде да га однесе сас све амбар. ВЛк. |- -

Дошлб си сâатат, и умрел. Км.

Жив, мртав, теква ти је судбина. ВЛк.

Заженило се момче. У календар му записано да че умре ка поведе

невестуту. Тека и буде. Ка поведу невестуту, оно умре насред пут. Па

свадбарете стигне бел старц, па ђи све пита и они му све кажу. Па

öн пита прво башту, а после и мајћу, па после и сестру, којче даде

на момчето године да оживеје. Никој не давал, сви рекли: — Теква

му судбина. А ка питал невестуту, она пристане да подели године

с њега, и бн оживеје. Затова муж повише обича жену него башту и

. мајћу. Пир.

ЗАШТО — си црно облéкал? Судбину си жалејем! Кр. (Шала на рачун

сујеверја, али и жалба на живот).
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— теква да ми је судбина? С бога да се несем замерила. Када сам

бога увредила? Кому сам зло напрајила? Бе.

Já од бвце у школу побего. И те куде че побегнем, па при њи. ВC.

Како је записано тека има да пробдимо, стели (или)-не стели. НШ.

Кôј си ти је наречен, бнче је твој. Вој.

Која жена млбго мрзи пушача или пијаницу, теквога че узне, теква че вој

је судбина. ЦД.

Кому како ред добди, нек отбди. Држ.

Мрела, ђинула, ја се нече оперишем. Каква ми је судбина, тека нека буде.

Пир.
-

На Мрзу све (остане). Дој. Друђи се потикају, а њега сви мрзе, ама бн

остане на домат ако је текá речено.

НЕКОМУ — бог дели (лошу) судбину. Пк.

— судбина да живи сто године, а некому да живи триjeсе године. Са

свáћи има кола, па које трезно, које пијано, које лудо, које паметно,

па се сударе, па које кога закачи. Чин.

НЕМА СУДБИНА — баба ми је оратила. Судбина је само на јарца рогове

да носи, а човек си сâм напраји и добрб и лбше. Брц.

— без судендњн. Рс.

Одéк човек може да знаје кво че буде јутре?! Гра.

Онó, од човека нема ништа, зачас га нема ко да неје ни бил. Чин.

Речено њој да нече да има деца, а она родила шеснајесе. И на свако се

десило понешто, па нестала. Само он остал, шеснајести, и, ете, са се

удавил, а момче беше да му се не нагледаш. Пир.

Сами смо остали, тека ни судбина саздала. Рос.

СВАКА — овца на свој крак виси. БеfГоclВој.

— сврака на свој крак скрака. Влк (скака. Ре).

Свако је подарено како да пројде и крз какво да пројде. Никој не може

да знаје како че пројде крз живот. НШ.

Свакому се не подава. ВЛк. (Не полази сваком за руком, већ како је то

судбина одређена том човеку).

СУДБИНА ЈЕ — написана на чело, зашарана је свакому. Гра.

— на свакога човека забележена, зашарана на чело, у боре. Рс.

ТЕКА — га смрт нашла, тека му писано било. Сре.

— си је било, тека чеси остане. Пир.

Тек6в му је кесмет. Вој.

СУЗНЕ НЕШТО

Сузе ме на студ. Вој. (Узе. Рc). (Прођоше ме ледени жмарци уз леђа).

СБН

Има начес, на сен, да се себам. Кијевац Пир.
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ЈА — наче с на сен јадува, а двнђс све јадујем на јаве. Чин.

— сам начБc cњњувала (како је) пошла да ме стиска за гушу, да ме

дави. Па ја: — Нембј снао, немој снао, куде чети душа иде на онија

свет! И тека се разбуди. Оно је вртоглаво, може свашта да учини. Вој.

КА СЕ — млбго сљњује и ка се страшно сљњује, деда ми је оратил да се

једе бели лук, па да се не сљњује. Вој.

— мртви сљњују, па да се не сљњују, уноси се вода у туја собу, да не

дојду мртви да те одведу. Пир/Гњ.

— свњује лош сљн деси се после несрећа. Пир.

Касљњујеш мртвога, прекрстиш се три-пути, и кажеш. — Бог да ме сачува,

да га више не сљњујем. Брц.

Када се свњује кој је умрел, „дава се на жене да га не сљњују“. И питају

ђу: — Тражи ли ти нешто? Пир/Pc.

Казуј ме да се не казујем. Тека сљн казује на онога који га је сљњувал. А

ако је сенат бил лош, па га не казује тија што га је сљњувал, че му

се зло деси, а ако га исприча нема ништа да му се деси. БЧ.

Лóш сам сњн свњувал, нема на добро да буде. Рс.

Мájћа ми покојна дојде на свни рече: — Позамисли се, черко, не мож Да

браниш на девојчето да иде там куде га срце тегљи. Држ.

Метну бчи, погледа, Мија овоa! Ја поварка да га не изгубим из-очи.

Отвори портичето. Он стану уз колата и увати се за канату и за

слпец, и како измњциња се. А ја: — Што ме, синко, сви напуштисте?

А бн рече: — Е, нана не дава! Пременил се у сурó одело. И после

каза: — У Бугарску сам, и тамо работим! И отиде. А на челото му

некаква значка. Вој. (Александар Пејчић, 1910. г., о скоро умрлом

сину, кога је сањао).

На сне ми дојде. Вој.

Не плаши детето, не дирај га, да се не сепа на сен. Пк.

Од к6 је умрел деда ти Лека, сљњувала сам га два-три-пути. Ама га

никад несем тека сљњувала, тека како што си је (бил). ЛБКо бди,

варка, варка, бтиде камто дућанат. Вој. (Живана Златковић, 1910. г.,

о свом умрлом деди).

Онó има све, ама све вануло плесан — казал њој на сен башта који је

одавна умрел, и кому је одавна износила на грббишта, неје скбро. Гњ.

Това се на тебе љути деда ти, затов је побегал од тебе ка си га сљњувала.

Вој.

Свн каже: — Казуј ме да се сâм не казујем. БЧ. (Сан треба испричати

другима да се не би остварило зло које он наговештава).

Сњњувал сам ка сам бил војник. Износе ми, давају ми, а ујутро све жито

по кревет. Сук.

СЊЊУВАЛА САМ — дојде ми једна жена. Каза (ми) с кожув главу да си

умотујем. И ја послуша. И фала богу, оздраве. Држ.

— на сŠн траву оди рак. И држађу у руку. И ка се разбуди, видим да
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сам стиснула руку, ама у рукуту трава нема, и одма сам заборавила

која трава беше. Брц. -

Свњујем како сам у моје село на грббишта. Преди мене како грбб на башту

ми, па се распукaл, па башта ми у њега седал, и весел, и облéчен

Исто како што смо га облекли за у грббишта. Па му и шубарата иста,

и неје мfшкава ако је толко године у-земи. Сук.

Црно пиле ми на сен дојде. И бka, бka, и ја се разболе. Рс.

тенбц

Кви су па овија тенци? Преди петли се дигли, па по поље бде. ВСв.

(Шала на рачун вредних који су рано почели да раде у пољу).

Луташ по товницуту ко тенfц. Пк.

ТЕСТО

Жене јашиле магаришта да њим тесто побрже твасује. КрjГра.

тешка жена

Ви једете, дајте и њој! Дајте вој да не побаци! Тешка жена ка гледа ка се

једе, тека се каже. Рс.

Свекрва ме удари с опрешку, и рече: — Ајде се породи, за кво чекаш. Рос.

Муж не смеје да буде ка жена раџа, тешко че се породи. Рс.

ТКАНИЦА
-

Ка је тека преко небо шарено, това тканица пије воду. Вој.

Тамо гледе дедино, тамо! Видиш ли? Това тканица пије воду. При.

тлцање у-главу

Че се тлцнеш у-главу, ама че буде доцкан. Вој. (Упозорење-савет).

ТóВА

Боље да ни това неје стигло. Зав. (Несрећа).

Кôj од квб се боји, од това че му је и мречка. Вој.

Оно ни това чека једњн ден. При. (Смрт).

Све је добро, само това да не стиsa човека. Вој. (Смрт).

ТОВА — му је за укоп. Вој. (Веш који се чува за сахрану).

— неје на добрб, това на добро нече да излезне. Вој. (Сукоб, ризик).

— нема да излезне на добро. При. (Сукоб).

ТОЧИЛО

Од Циганина, од точило, од водуту смо узимали, да си дочинимо мање.

Пк.

ТРАВА САС КОРЕН

Кад отпрате војника, и врне се мајћа, искубе траву сас корен, и насади у
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у саксију да расте док се војникат не врне. Како травата напреџује,

тека и 6н да напреџује. ВЛк.

ТРЕВ -

Тревља се све тека. Пк. (Све се тако некако дешава).

У, оно се пак тека тревило! Пк. (Опет се тако десило).

ТРМЋЕ

Ако се бели лук наједеш, трмће чете изеду. Пк.

Трмће карање не трпу, бегају из туја кућу. (Челе/Пчеле) Пк.

трошинћетрошице

Да прости лебат, трошицу нагази. Вој.

Деца, нембј да врљате трошинћете, оне су ме у ратат живога оставиће.

вpж.

ТУЖИЦА

Дошло ми је тужна тужица, оди тебе да (ђу) извијем. Рс.

ТуРТЕ

Тија је спал при десет турте ка је бил дете, (затова се толко често жени).

Јел. (Када је био беба спавао је поред десетак погача које су жене

„туртарће“ донеле беби и породиљи, по обичају).

ТЊМЊАНТЊВЊАН

Накадено на црни тњмњан. Вој. (Лош карактер, зао).

Он је малко накáден сас црни тамњан. Чин.

Спроти свеца и тњЕњан. Гра/ДД. - -

ЋИЈАЊЕ

Каработиш нешта, па се исћијаш, че работиш туја работу и до годину.

Вој. Тека требе одма да се каже на тога што се исћија.

Кад се човек исћија, каже се: — Нек је арлија! Рос.

ћитка

Ка се стог заврши, горе на вbрат му се тури ћитка. Тека се работило од

која знам, а тека је и убаво, да се жито роди. Вој.

Не дава се ћитка бд-главу док на њу не укне жена која ђу дава. Пир.

Ћитка се не дава бд-главу, требе прво да се укне на њу. Пок.

Укну на ћитку, на свадбу, па ћите сватове. Рс.

ЋОШЕ

Не седи на ћоше, да не останеш удовец. Држ.
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Тија неје носен у свата ћошетија. Вој.

УВО ПОЈАЊЕ

КА — запоје уво, че чујеш глас. Десно уво ка поје, че чујеш мушћи глас

или муж че дојде, а лево уво ако поје женсhи глас или жена че дојде.

Poc.

— ти уво поје, че чујеш женсhи глас, убаве вести чети донесе. (каже).

Пир.

улулејћа

Улулејђа само кука у-гору. — Му! Му! Тодоре. За брата лулуче. СГл/Ста.

упирчување

Ка се, бре, упирчи, па се кара с мајћу си. Ама па девојha, дрта девојha)

Којче узне текво, па да си после има работу, да си главу врже. Чин.

Упирчило се, па се само кара. Немало на кога да се метне. Сук.

УРĆДУШЋЕЈУРУДУШЋЕ

Једни га кажу „урбдушће“, друђи га кажу „урудушће“. Оне, теја жене, ка

се дете рôди, судбину му одреде. Гра/Кр.

Ка се дете роди, урудушњаци дојду и деле му судбину. Гра/ДД.

Чим се роди, грабни га, па га тури у скут, да му судбину не деле. Па

му се пупак пресече сас срп. Ка си се родила, падла си ничђи, па че

будеш сретна. Брц. (Божана Панчић, 1923. г., Бериловац).

уШИ

Поју ми уши, глас че чујем. Вој.

Ти мора сама да си знајеш које ти бko на какво играје. А при уши се

тачно знаје. Пир.

УШИВАЊЕ

Кад шије на себе, зашива си срећу, и спање, и све, све си зашива. Требе

да држи нешта у зуби, конвц или нешта друго, док шије на себе или

на другога. ВРж.

Када се нешто ушива некоме, требе да се држи прс или нешто друго у уста,

како му не би ушили памет. Кр.

Не ушива се на теб, да си памет не ушијеш. Ре.

У војску ка појде војник, зашивају му у дреју некакво зрно или траву која

расте у планину, казаше ми ђу ама ја заборави. Гра.

*

ШАР

ЦАР — је одрасло стебло од морузу, разгранато. Некоја га најде ка

загртамо, па вој платимо, па га мијемо, па му појено. Зав. (Јелена

Јотић, 1942. г.).
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— тека смо окали олупен клас од морузу у који има модра или

другаква зрна понегде, па му се радујемо. Вој.

ЦВЕЋЕ

До годину, цвеће из кућу не дава мајћа ка ожени сина. Пк.

Када мајћа жени черку, до годину-дњна не дава цвеће сас земљу, сас

саксију, из кућу. А ако даде, нема да има черката потомство, или че

њој деца буду алтава или болешљива. Или, черката њој нема да има

здравје. Пир.

ЦВЕЋЕ — за у кућу бере се распарено, а и за свадбу, да му је пар жив. И

тањири се постављају на астал сâмо на непар. Пир.

— које се обере за носење на грбб не смеје да се уноси у кућу, и

цветовете мора да буду на пар. А што је за једење на грбб се нбси на

непар. Пир.

— од куде је девојhaта не дава се у дом куде је отишла. Рc/Пир.

ЦВЕЋЕ СЕ НЕ ДАВА — увечер. Пир.

— из кућу кад слнце зајде. Неје добро ни за туја кућу која дава, ни

за туја кућу која узима. Пир/Гњ.

ЦЕПЕЊЕ КАПА

Ка се роди мушко дете, на баштуту се капа цепи, капут или кошуља. Вој.

ЦИГАНЧЕ НА ТРЕПЋЕТЕ

Дошло му Циганче на трепћете, (приспало му се). СопIBој (Да ли је

IЦиганче персонификација ноћи?).

црвен конбц

Ка се роди бебе, тури се тамо црвен конвц да заштитава детето да нема

вycђе ако некоја дојде која се пере. Пир. -

ЦРКВА

Ако се провреш у цркву куде је бог развпет, нема да те болка вача. Гњ.

Има да и изгрбави бог, врата црквена однели. Зав. (Клетва).

Ја ми се у цркву млого не копа. Зав. (Радник у екипи која врши археолошка

ископавања).

Ја пцујем цркву, црквиште и деца. Не знам зашто това пцујем, али пцујем.

Гњ|Пир.

Кој пипне црквено или манастирско, че га угрчи. Сук.

Кому това преврази, нека ђу уведе, кучкуту у цркву. А ми Завојци кучку

у цркву несмо уводили. Това ни је некој пришил. Кој ти знаје што

ни је вода село потопила. Зав.

Купил мужат црквено, црквену земљу, и преплатил, само проклетија да

ни не бије. Ама тé, óн умре, a já па преби ногу у кћк. Најдобро си

је да се црквено не пипа. Тм.
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Највише сам обичала пешћири да гледам у цркву. Гра.

Поп рекел на Коприштичћи крс: — Кво че венчавам, кучће нече да

венчавам. И на по това са изводе да смо куче уводили у цркву.

Зав.

Проклетија је ка узнеш црквено. Пк.

Раванлија црква. ВЛк/Пир.

Тува нема црква за крстење. Вој. (Од тога нема користи).

У цркву смо ишли на Блађи петак, на Џурџовден и на Спасовден. Зав.

Узнеш ли црквено, нече ти је на арно. Пк Сук.

Цркве, манастири, ја се не затлцујем по това. Зав.

ЦРН ПОВОЈ

Кад се родил у црн је повој повијен, затова му је теква (лоша) судбина.

влк.

ЦРНА ОВЦА

По једну црну овцу са чувају. А порано, ка су црне бвце биле млбго,

чували су по једну овцу чипу. Оне су тег биле ретће, чипе бвце.

ПРЖ. -

цРНó ЈАГНЕ

Ако се ојагни црнб јагне прво, че је црн свет туја годин. При.

ЧАВКА

Гала Марпач, ковач из Пирот, бн је до са, сâмо бн, први чавку при

питовнил. И она си све по њега иде. А друђи несу умејали чавку

да припитовне. Никој до са неје умејал, чавка је млого диво пиле.

Км/Пир.

ЧАРАПОКРЧОРАПОК

За невесту се иде с рабаџиска кола. А ка ђу повезу, на волбвете туре на

свáћи рог по чорапок. Вој.

Ка се улази у кућу први пут, улази се с бели влњени чарапци. Гра.

На свадбу се турају чорапци на волове на рôгове, на свакога вола по

чорапок на рог. На тија волове што че возе невестуту. Војдрж.

Čбичај је да се први чарапци за бебе плету сас црну пегу на пету и на

вљр, и да има крс над стопало. ВРж.

ЧАРИЛО

Таја је па асли чарило. Вој. (Дроњава, прљава, суманута жена).
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Пушти това чарило, гледе си работу. Пир/Boj.

ЧАС И ЧЕС

Час и чес! Ја ти нема подвалим. Како смо оратили, тека че буде. Вој.

ЧЕРКА

Нека ми је првата черка поблиза до мене, да ми се најде (и) за добро (и)
за Л6Ше. Рос.

ЧЕСТИТО

Дојдбмо на честито! Вој. (Благосиљање прошевине, куповине, нове куће,

рођења детета).

Несмо још ишли на честито! Држ. (Још нисмо ишли да честитамо).

чешање по дупе

Ако се чеша некој по дупе, това га некој пцује. Кр.

ЧИР

Де, да седнем негде, да не будем на чир. ПРж. (Да не сметам).

Стоји му ко чир това тамо. Јел.

ЧУДИЛА - -

Ти може би не знајеш каква су мене чудила била. ДД.

чула овца

Нема домазлisк без чулу овцу. Сурачево.

Чуло, чула овцата. Теквб се чува да се у њега угледа којима лоше бчи.

Или се чува црно, или бело ако су свете овце црне, или пак шарено.

ПРж.

ЧУДО

Кад би това чудо видел, из гробиштата би се он дигал. Држ.

Па ока, па вика, па виџ му чудо. Цр. -

ЧУКАЊЕ С ЧАШУ

НЕ ЧУКА СЕ С ЧАШУ КАДА СЕ — не пије рећија или вино, него нешто

друго што не опива. ПРж.

— пије благо вино, греота је. Сук.

чума

Ишњл човек ночу сас белога коња по пут. И види вашу од опенак. Слезне

па ју узме да му се најде. А оно се на коња претворило у жену, чуму. Он је

препозна и гурне са коња одједном, и побегне. Па ка стигне у село, каже

на људи ако виде вашу на пут да ју не узимају, да је тој чума. Јаловик

Извор.

Кога неје стиsáла чума, он не знаје кво је чума. Вој.
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Напрајила се на чуму. Асли чума. Вој. (Неочешљана, прљава, дроњава

жена).

Неје га таја чума стиsáла, па не знаје. Вој. (Није доживео такву несрећу).

Сабрало и ко чума деца. Соп. -

Чумата било. Код Кале се мили на Кладенљц да ђи чума не вача. ВРжIПир.

„“

ШАК
-

Ене човек сас џакат, збира деца која викају. Ћутете, да ви не намува у

цáкат и да ви не однесе! Вој.

шиЋЕР (И МЕд)

До четиресе се сваћи ден износи мед и шићер. И на сваку задушницу.

Пир.
-

-

ШИШАЊЕ КОСА

Кад се ошиша човек, ка му се коса остриже, врља се у SИд да се не гази,

да ђи не боли глава и да њим не опада коса. ВРж.

ШТЕТА, КА СЕ ТРГНЕ

Беше цркла крава на Јордана Грчевога, па ђу одвезомо да ђу закопамо.

И ка завршимо работу, он рече: — Ајде да сврнемо (дома) да дадем

крчму на штетуту. На штету отваре врата нека иде. Вој. (Богомир А.

Пејчић, 1920. г.).

ШТИПАЊЕ
-

Требе да се штипне, да личи (ка се нешто купи за облачење). ЧинfВој.

*} + +

РЕЧиколE (мождА) ИМАЈУ ВЕЗЕ

СА ПАГАНСКОМ МИТОЛОГИЈОМ СТАРИХ СЛОВЕНА:

— Девана (Пет); Кукла (Рос). (Микротопоними).

— Перуника. Пир. (Биљка, ирис).

— Преперуга (Војпир), пеперуга (ВЛк). (Лептир).

— Преперуђе (Вој), пеперуђе (Зав). (Додолице).

БАЈАЛИЦЕ

БЕЗДЕТКА ДА РОДИ

Немали деца. Па њим косили косаче. Па се свекрвата пожали на косача

да њој снаата нема деца. А он знал да баје. Па довела снауту при

њега. Он нешто бајал, бајал, не могло да се разбере каквб, па накрај
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прескочи косуту, и рече: — Ига, мига, неје ме брига! И она после

добила дете. Гра.

да нешто штукне и да га нема

Поменуло се!Не поврнуло се. Вој. Тека се пребаје неколко пути.

Нек иде у-гору. Гос. Тека се пребаје неколко пути, па помогне, па това

штукне. Или па не помогне бајање. Гос.

ДА СЕ КРАЏА НЕ ПРИМЕТИ

Гиди, гидијKáпа му се видијЦрнб, белб|Да је подебелб. Гра. (Из приче о

лоповима који су крали јагњад).

ДА СЕ ПРЕОБРНЕ

Трне, моме, Трне/Нек се мој живот преобрне. Кр. (Молитва, а по речима

окупаторске песме, као пародија).

Трне, моме, Трне!Егá се преобрне. Вој. Тека беше појал деда Микаил,

па иде у затвор. (Изражавање политичког става у виду бајалице и

молитве, а уз коришћење речи окупаторске песме).

ДЕВОЈЧЕ КА СЕ ТРАЖИ

брата, копата! Дај ми, дедо, момуту!Да ти не изгорим брадуту. BС. Текá

сужењени појали на попа ка иду од ижу до ижу „у цара“. (Шала-игра).

ДЕТЕ ДА ПРООРАТИ

Неје могрл да проорати до четри године, па га је баба Тала пронела крз

кавену да можда проорати, затова што се у кавену млого орати. Пир.

ЗА ЗДРАВЈЕ НА КОЊИ

Молитва за коњи се преказује за Џурџовден. Пир.

за неродуљу

Да отидеш у гору зелену!Да набереш траву русавел/Ко теквоја дебел/Да ђу

пијеш три јутра!Да ти примрда унутра. Јал/Бер.

КА. НЕКОЈЕ НЕ МОЖДА СЕ ОЖЕНИ

Које не можда се ожени, туртарће му добде како на бебе. И текво чудо

су човеци у муку правили. Је.

Купу га у вбчће да можда се ожени. Кр!Изв.

Оставе га на сред пут или на крстопутину, ако не можда се ожени. А

увију га у цргу како бебе у повивће. И кој први пројде и најде га,

öн че му је кум. Даде му пару, и све по ред како сас бебе. И после

се леко жени. Ама това је повише лежа. Текá су Љубена из Трнчање

увивали. Вој.
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Провирају га крз набрдила и мињује низ навој, и требе и да му бају

бáбичћете, да можда се ожени. Км.

„“

КАПАК

Кој пије у капак|Че га вати пољак. БЧ. (Дечје бајање и играње, у облику

клетве).

МЕСЕЦ СТУРАЊЕ

Стурају га жене које знају да вражукају. И једна га тека стури. И ка га

стури у њоњуту ижу легне шарен вол. И нече да се дигне догод си

она од говно не гризне. И ка она гризне, тргај сибн излезне и отиде

на небото, и излезне месец, Брл. -

МЕЧКА

Бај бабо да не буде|Мечка да ме не сретне. ВЛк. (Шала у виду бајалице,

као алузија на причу).

НА БУБА-МАРУ, ЗА ЖЕНИДБУ

Маро, Маро/Кажи ми, Маро/На коју страну!Че се женим. Вој. Тека се баје

на буба-Мару за женидбу, док ти она лази на-pуку, и док не одлети

на некоју страну. Тека се играју деца, момчетија и девојчетија.

НА ГУШТЕРА

Гуштере, гуштере!Кажи ми гуштере!Куде идеш. Што најдемоlЧе делимо.

Рас|Гра. (Дечја игра са гуштерима).

Тражи, вражи, гуштере!Што најдемоlЧе делимо. Вој. (Дечја игра са

гуштерима).

НА КАЛИНУ-МАЛИНУ

Калино-малино/Кажи ми пут куде че се женим. ПнfКр.

Калино-малино/Кажи ми на који пут!Че се женим. Пк.

Калино-малино!Покажи ми пут на кудеfЧе се женим. Пир. (Игра са

буба-маром или сличном бубом, пре него што полети на неку страну).

НА НЕВЕСТУЉЋУ ДА ДАВИ ПОГАНЦИ

Невестуљћо, невестуљћојОтиди у нашти амбар/Има млого поганцијСте

sajy-се да ти цепе)Црвенуту корушку/Стезају се да ти уши одједу. Брл.

Невестуљћо, невестуљholИди у нашти амбар/Там има поганцијСтезају се

да ти сцепе!Кожуту. Вој.

НА ПУЖА

Пушти пужеfРóгове. Вој. (Дечја игра са пужем).

Пушти пуже рогове/На бабине бродове. Пк. Тека му бајемо, и он пушти

póгове, а ми се, деца, радујемо, радујемо.

ОВЦА, КА УДАРИ НА ВИМЕ

Ка овца удари на виме, млзе се крз рупу од провpтен камик, па се тија
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кáмик чува, закачи се негде на плбт или уз крај. Па ка се јави истата

болка при другу овцу, и она се тека млзе крз њега. И има, некакво

бају ка млзу, ама ја не знам. Чин.
-

ОД БЕЛА НЕПЦЕТИЈА НА МАЛЕЧКА ДЕЦА

На непце и на језик бело ка има детенце, сас перце и сас босиљчек маa

таја што баје, а неколко пути прекаже: — Запали се град Совија/Свет

се свбра да ђу гасијЖене гасише, не угасише!Девојhе гасише, не

угасише!А ја баба, гасим, да угасим. Пс.

ОД БОЛКУ

Да отиде болката у-гору!И у-воду!Преко девет планине/Куде петБл не поје.

(три). Гра.

Да отиде у-горе!И у-воде! Куде тице воду немају/Преко девет планине!И у

мöpe. Pc.

Да ти болката отиде!На кучето/У дупето. Зс.

СтуУстукни!Устубеч. Пир.

ОД БРАДАВИЦУ

„ . . . Да прескачеш поток . . . “ — текво некво казује таја што баје. Узме

суво дрво, и пребрбје се све брадавице, и вржу се чворбви на конвц,

и да се ти чворови баце у ђубре. Д. Стрижевац.

ОД БЕЛЕ

Čрата/Копата/Нек иду бњлетеУ младете! Невесте. Вој. (О покладама, али

и шала тамо где има бува и младе невесте).

ОД ГЛАВОБОЉУ

Завидинце је имало врачарицу. Ишла сам за мајку да вој гаси углење

од главобољу. Жар пушта са макази у зелену паницу земљану. Ако

иде на запад неје добро, а ако иде према сунце (!), добро је. Знаје да

враче. Велико БоњинцеfПир.

ОД ГРБИНУ, КА БОЛИ

Дрен да боли|Грбина да не боли. Петачинци. Тека пребаје неколко пути,

и удара излеко сас дренбв прут по грбину.

ОДИ ЗАВУШЋЕ

Само се записује, а не баје се. Јова Тодоров ми је записувал на модру

ретишку. Вој.

ОД КУЧЕ КА ЗАВИВА

Душманину на-главу!Душманину на-главу! Сук. Текá си сам попрекáжеш

неколко пути.
-

ОД КУЧЕ, КА УПЛАШИ

Брат си ме је водил при Тривула из Јалботину, беше ме куче уплашило.
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Ја веч ђак, а он момче, ама смо морали да послушамо, ако несмо

верували. Тегај сам први пут ишБл у Јалботину. Старцат размути у

чашу чисто брашно, поизмеша га сас прс, и даде ми да пијем. Баја

ли, не баја ли, несем га чул, згади ми се оди това што ми даде да

пијем. И више никада при вражалца несем ишБл. Не знам да ли

ми је помогло, ама сам се од кучишта плашил и ка порасто големо

момче. Вој.

Ка куче уплаши некога, остpиже се длака оди њега, па се после тија што

се уплашил накáди сас туја длаку. Вој.

од љуту рану од горевину

Појдо по пут, па срето Свету Богородицу!Па реко: — Помбsи бог,

Света Богородице Дал ти бог добро, Като/Какво да прајм оди љуте

páне?/ЛБко перö и струк босиљак|И траву острицу!Па нади воду

пребриши ране!Да не буде више рана. КсЈБЧ. Тека избаје неколко

пути. А баје сас струк босиљак, кокошињо перб, и сас травку по

водицу. Баје, и како да премазује сас босиљакат нади рануту.

оди МАГАРЕШКУ (КАШЉИЦУ)

Требе да трчиш ка магаре зарове, па да му дадеш леб. И после оди тија

леб да дадеш на детето. Текá се лечи дете ка кашље магарешкуту.

Сук.

ОДИ МАСИЉ

У туђи сињор с црн залагач руће (је) мазала. Това њој је помогло. Зав.

ОД МАЏИЈЕ

Пу! Пу! Пу!Далеко од менеУ гору, у гору! Иди у гору!Иди. Соп.

ОД МЕШИНУ

Ка поче да га трља, оно поче да му крка у мешинуту. Она му себра стомак

па напраји како коло окол пупакат. Ка напраји од крпу како колач.

аше кошчарине, коche, и тури ђи у воду. И рече, пребаја: — Куде

иду косћете? Ако иду према вратата неје добро. Ако се увртају, че је

добро. И неколко пути тека пребаја. Баје, баје, и понекад ми каже:

— Тешко да ти премине детето. Зав.

ОД МУКУ -

Вражука ми некако овака: — Болес да иде у планинуУ вóдylШто-ти је

мука да иде!Да иде преко реку. Рас.

од лево око ка игра

Ако играш, на добро играј (Више пути!) lАко не, чете с нож сечем (Више

пути!). Пн.

од подудAP

Упāли се виме на овцу, па се лечи с бајање. Прекрсти се сас сећиру три
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пути и баје се. Ама не знам како се баје. Бc.

ОД СТРА

Бежи стра, бежи стра, бежи стра/Изи крв, изи кошчинће, изи зглабове. Зав.

Ка ти пребаје, оно се после оцрта на зид од кога си се уплашил: да ли од

краву, да ли од жену, или од куче. Пк.
-

Кому сечем стра?/Јованћи!/Сечи сечи, те га пресечи. Кому горим стра?!Jo

ванћи/Гори, гори, те га изгори!Да га нема. Пк. Она сама питује и

сама одговара, а таја на коју баје сâма каже своје име. Сече сас

сећиру зади нође. Издиsa cehируту и три пути сече, и питује кому

сече. Па после метлу гори и три-пути питује док метлáта гори, кому

гори стра.

През море му вечера!А у дупе му!Цербва главња. Дој!Рос. Тека се баје од

стра.

У гору и у воду да иде. Тека се три-пути пребаје ка се некој уплаши, и

öдма му мине стра, не мора да иде при вражалицу. Вој.

|Шепче, а не чује се. Сече сенћу на sад. Некој ђу пита: — Какво палиш,

кому палиш? А она каже: — Пали, пали, па запали!Нек изгори! Сече

стра. Пита ђу некој: — Кому сечеш стра? А она каже: — Сечи, сечи

па пресечи! Км. Тека сам га некако запамтила, дете сам била ка су

ме водили при бабу Персу Војникарбву да ми баје.

Ш6пче, од стра баје. Сече сенћу, пали стра. Толко сам запамтила. При.

од стра од куче

Здрав!Један, два, тријЧетири, пет, шес!Седам, осам девет Десет Девет,

öсам, седам!Шес, пет, четри/Три, два, једанfГотово, иди! Гра. Одведе

на дрвник тога кому баје, па га сас габрову гранчицу мазни по лице,

и тека баје.

Ка се баје од стра од куче, оно се остpиже длака од това куче, па се кади

онија који се уплашил, и баје му се. Вој.

ОД СУГРЕБЈЕ

Од куче, од сугребје, бајала ми је на дете, вусhе да се урину. Држ.

ОД ЋИЈАЊЕ
-

Пњс, мацо! Пњс, мацо! Однеси га у-гору. Соп. Тека се каже, како на

шалу, ка се некој исћија, па било да је наséбал, било да неје.

ОД УРОЦИ

Кад дете спи, погледаш га, и клнеш — Пу! Пу! Посрало те пиленцето. Ре.

ČКО КА ЈЕ БČЛНО, ИЛИ КА ИГРАЈЕ

Ако играш, на добро играјlАко играш на зло, мањуј сеfЧе те рчнем с

нöжат. Пк. И све се това прекаже три-пути.
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Ако играш, на добро играј Ако на зло играш, престани. Држ. Каже се три

пути. Тека се баје ка је бko болно. Држ.

Ако играш, на добро играј!Ако на злб играш, чете бБцнем!Чете извадим.

Кр. Прети му се сас иглу.

Ако играш, на добро играј!Ако играш на лоше, иди од мене. (престани).

Пир. Тека прекáже вражалицата млого пути.

Ако играш, на добро играјlАко играш на лоше, мани!Ако играш, на добро

играјlАко играш на лоше, немој. При. Од бko играње тека се баје.

Једампут горе, па доле, па десно, па лево. И тека се сас иглу напраји

крс.

ПАРЕ ИЗГУБЕНЕ ДА СЕ НАЈДУ

Причал ми је Сента из Витановци, тија што баје: Били два брата, живили

у заједницу и турали на једно место све што зараде. А једњн брат

крал оди теја паре. И жена на другбтога брата отиде при Сенту, и

öн вој рек6л да су парете у главину од кола. И она се врне дома,

каже на мужа си, и бдма и најду. Цр!Пир.

ПОРОДУЉКА КА ДОБИЈЕ БАБИЊЕ, ИЛИ АКО ИДЕ МЛОГО

КРВ ОДИ ЊУ, ИЛИ КА НЕКОЈ МЛĆГО ПАТИ ОДИ ГЛАВУ

Ејти, мамко, јел ти нежит/Црна ли си!Бела ли сијCура ли си!Ако тражиш,

y-гору да идеш!Да тупаш на мечће и на зајеци. Кс. Баје се сас квасец,

и од метлу да открши, да излезне на жену из мешину и да иде у шуму.

РАСТУРАЊЕ ЗЛĆ

Да ти болката отиде!На кучето/У дупето. Зс.

. Масленица све ... Сре. Гледа у белег од кућу, од праг, и тека

некако баје.

Нек иде у-гору. Вој. Прекаже млого, па и това каже.

пу Пу ПуЈДалеко од мене У-гору идијУ-гору иди! Соп.

Споменуло се!Не поврнуло се. ЦД. Тека некако баје.

Това да не добдијУ-гору да иде. Вој. Прекаже се два пути или повише

пути, а тека се баје од болку или од некакву другу невољу.

РАЏАЊЕ, ДА МОЖЕ ЖЕНА ДА РОДИ

Да пијеш траву русавел/Ко ... рд дебел|Да пијеш три јутра!Да ти седи

унутра. Држ.

СТУРАЊЕ ОД 6ЧИ ПОМРЧИНУ

Данка је това знала. Ишла сам при њу, ама не знам како беше. При.

СУДБИНА ДА СЕ ПОГАЏА

Картаџика погаџа судбину. Казала ми је: — Са сте си свити у куп, и
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децата, и мужат. Че имаш сметњу из кућу! Пир/Трнски Одоровци.

СЕН ДА СЕ ВРНЕ, ИЛИ ДА СЕ ПРОМЕНИ ЧОВЕК

Јоване/Окрени се|Обрни сеfВрни се. Пир. Промрмља неколко пути текá,

и това је. Толко сам запазила.

ТРЕНДАВИЛ КА СЕ НЕКОМУ НЕ ДИŠА

Деда-Ђура из Церéвдел је оди текво бајал. Ама, нити сам мушко, нити

ми је па на мужа бајал, та да знам. Држ. (Шала-двосмислица, на

рачун сујеверних).

На некојега младожењу или мужа напраје маџије, па нече да му се диза

док му вражалица не пребаје. Одведу га при вражалицу, а она му

баја, баје, баје, и трља му га сас ћеремиду. Па не знам да ли му после

пóвише помогне това или комшије. А дешавало се да тека понекога

жене сас трљање с ћеремиду оклоснаве, израњаве му га, па после муку

види док се излечи. Пир.

ТРУН У ОКО

Што на Булку у дупето/Това тебе у окото. Зав. Текá пребајемо по неколко

пути, малко на шалу малко на бзбиљно, ка си некој натруни бKo.

ТУРСКУ КОБИЛУ КАКО ЈЕДНА ЛЕЧИЛА -

Крупа крупице, лакома гузице/Бапка ти баје, дупка ти зjаје/Селску си збб

зобала/Селска те пшета разнела (изела; лајала). Пир/Рос. Турчин

довел болну кобилу при вражалицу, а она ђу текá клела затова што

је и она, како и сви турсђи коњи, пасла редома по жита и овcбве, и

јела збб и од гувно, у вршу, јела сиротинску муку.

ШАПУ ГОВЕДА

За жене не знам да су се због ббичај или бајање стурале голе. А знам како

се једен муж гол стурал. Владало шап у говеда. Па да би олечили

сву стоку морали су сваћи бгањ у село да угасе, сва огњишта, луле,

цигаре, свече, све. Па ка су све погасили, прокарували су говеда

крз ископан пролаз крз земљу, ко тунел, који су ископали у Ђошину

кáцу, те од Кужљу, па ка се појде за Прибој. И крз њега су морала да

прóјду сва говеда.Ка су прошла, морал је скрбз гол муж да ђи обиколи,

свата говеда. А това је учинил Ђита Тренин. После су морали да

запале бгањ сас трљање дрво од дрво или конопац оди конбпац. Брл.

(Милутин Алексић, 1930. г.).

О БАЈАЛИЦАМА

БАБА — Велика Мурђина је била ко доктуру село, бајала је, лечила. Зав.

— Дана Студенкова баје у Градешницу. Тури сол на крпу или на

ретију и с њега баје. Одма ме позна. Рече ми: — Това је од стра.
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Млбго си се уплашил, каже ми. А друга па баје сас брашно, Исто како

што баба-Дана баје сас-cóл. Зав.

пиТака. Полицајина из Градешницу, млого је убаво бајала од стра.

p.
-

Бабине деветине, тека се жене замлачују, све је това лежа. ВојCук. (Изјава

једне млађе жене).

Бај бабо да не буде. Ако буде, обрамо бостанат и запалимо колибуту. Пир.

(Шаљива упадица и подсећање на причу).

Бај бабо да не буде, мечка да ме не сретне. Рс. (Подсмех бајању, и

подсећање на причу).

Бајање не отсича на сваку жену. На Циганку када бáјеш, не отсича. Пк.

БАЈЕ — с руће му иде, не мож свако ни да баје. Км.

— си на лудуту главу. Вој. (Изрека).

Бајем си на лудуту главу. Вој. (Подсећање на причу).

Вида водила черкуту при некоју до железничку станицу да њој баје, али

њој неје помогло. Пир.

Вражукање и бајање, това је исто, па кому како дојде на језик текá га

каже. Вој.
-

Врљила врбово, дованула дренбво, оздравела. Сврну ђу бабичката, бог да

поможе. КрjГра.

ДЕДА — Давид из Пеклешицу, бн баје оди змије. Знаје маџбре. Бc.

— Ђура из Церевдел, ако је текво просто, награбило се, ама ка бн

пребаје, како с руку да је однесено. Бер.

— Тбра је обичал да се шали с народ. Уspне се у понекога: — Па ти

си слаб, кво ти је? А тија се брани: — Ништа ми неје, убаво спим,

убаво једем, ништа ме не боли. А деда Тора, пак: — Ти си слаб,

погледе се, нек ти и друђи кажу, требе да се лечиш. — Па како? — Ја

знам лек, одавна га знам, млого сам народ тека олечил. Камик да

вариш, округал, црвен, из рекуту, и док га вариш сас никога да не

братиш догод га не свариш. После че пијеш водуту од њега и че се

посврнеш! Човек се збуни, уплаши, пристане на све само здравjе да

спаси. Нашел тек6в кáмик, омил га, варил га, варил, варил, и све си

ћутал. А жената му улазила-излазила, улазила-излазила, питувала

га, окáла га, окала по њега, брукала га, клела га, кво не прајила,

ништа. Он се по њу не љутил, варил си камик и ћутал. Ама, прошло

млого време, а камик ни да чује, исти си. Досипувал воду, па варил,

и па ћутал. Па после ка видел да је това шега, гонил деда-Тору да га

бије. МJ. (Једна од врло различитих верзија о деда-Ториној шали са

кувањем камена, а коју је испричао Синиша Ђорђевић, Тарапонта,

-

рођен око 1925.г.).

Дојдоше Цигање и почеше да бају и да ни лече. А муж ми и ја, заблајамо

се у њи, и почемо све да њим верујемо. И да износимо све што кажу,

све што ни траже. Па Циганката рече да можда стуpи болку од мужа

ми, ама да њој бн изнесе и даде тазе кошуљу. И она ме прати да ђу
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узнем из ковчег. А тег смо били голема сиротиња, кућу прајејомо,

а таја си му кошуља беше једна. Ја ђу уз6 и понесо, толко ме беше

замлатило. Па ка дојдб до ЦfiГанкуту да њој ђу дадем, реко на мужа

ми: — Ама, Јове, кво това прајмо, па они лежу, све че ни изнесу.

Немој да си давамо. Здравjе је од бога, неје од Цигање. И бн ме

послуша, искарађи, и ништа њим не даде. И после си оздраве. РclЛД.

И узнем кутлачу ложицу (па) растопим блово, па га сипем у паницу и у

воду, па се омије тија кому сам бајала. Тека сам научила од свекрву

и од бабу-Стојанку Ђерлину. Завој (Баба Тица, око 1905. г.).

Идб, идб, идо! И при вражалицу идо. И па лек не најдо, Вој.

Из Јалботину су бајали Пера Карпуз и Тривул Крбтћин. Тривул је мож

белђи нешта и знал, а Перино бајање је било чиста лежа, бн си је

лњЖóв и бил. Вој.

Излечи га зачаском, ко да га с руку бтури. Вој.

ЈА — баја, вражука. Па ка се после дете отресе, стану муж. Пк.

— пази у васуљ каче ми дојдеш. ТД. (У пасуљ сам гледала да погодим

када ћеш доћи).

— у бабине врачће не верујем. Пир/Доњи Стрижевац.

Једњн у Беровицу од стра бајал сас шићер. И млого помагало. А на

једнога Циганина дете било млбго болно, па га однесу при тога.

Čн-се отимал, нече па нече. Ама видел детето не умре, па пристал,

кандисал. И од тБг му се бајањето не привача. Сâ више и не баје.

Пир.

Љáје крушум, баје! Једна баје сас брашно. И после га удара од врата, и

тöва прво с леву руку, па с десну, па после с обете. Зав.

Љају крушум, блаво. Напечу га на бгањ у ложицу, и тека га истопе. Преди

това га туре на ногу кому бају. И после га врље у воду, и оно се

покаже од коју се живину уплашил — да ли од краву, или вола, коња,

тицу или човека, или куче. И тег, по това, се баје нешто. Зав! Пир.

Мájћа ми је ишла при вражалицу, при бабу Коту, на воденицу, кудé je

живила, и млела брашно. Уплашило мајћу ми, ка је била дете, куче.

Она ђу одвела на дрвник да њој баје. Мајћа ми прича: — Сас габрову

гранчицу ме мазни прек6-главу. Ама, штом не чује добро, она не

шњпче како то се шепче ка се баје да не чује тија кому баје, него бка:

— Здрав!Једбн, два, тријЧетри, пет, шéc{Седам, осам, девет!Десет!Де

вет, бcaм, седам!Шес, пет, четри/Три, два, један/Готово, иди! После

се мајћа ми жалила на мајћу си, на моју бабу: — Мамо, каквб бáје,

она не баје! Она брбји, и не шbпче него бка. А ти си ми рекла да се

шњпче ка се баје. Гра/Пир.

Може за вражалца! Може вражалец да буде тија! Млого леже! Сук.

Мутан (тије) белег, (това неје на добрб). Сук. Изрека.

На Циганку ако бајеш, после не мож више нfiкому да бајеш. После ти се

не вáча бајање. Пк.
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Најмалко сам верувала у вражалице. Што ти баје нема лек, него ако дава

лековите траве и ако прави мелем. Сента је Ружу лечил, амају трава

блечи. Горња Глама, Б. Паланка.

Нек ти враже, да видимо кво чети каже. Орљ.

Немирбсан, не држи га на мира. Требе да му пребајете сас једну

дреновину. Вој. (Шала-претња несташном детету).

Несу набајани. Зав. (Није их врачара ослободила чини).

Нече бајање, сака копање. Изв. (Пословица).

Он сказује бабине деветине. Вој. (Лаже).

Перса Војникарбва из Присјан, она чети пребаје, и чети отуpи болку.

Тека ми рекоше, и ја идб, и бог да поможе. Км.

Погоди ко да је у боб гледал. Вој. (Изрека).

Растрчал се по жене да га лече. Вој.

Стара жена преди смрт преноси на девојче које је још младо и још неје

почело да се пере. Најчесто из роду. Баба си мож унуку или преунуку

научи. Другому се не казује. После това девојче никому не казује кво

му је рекла, па да га сечеш. Ако каже — бајањето се не вача. ПнfКр.

Това је лежа! Ја у вражукање и у вражалице не верујем. Чин.

Трчи по старе бабе да га лече, и ништа. Ја да сам болан, ја би трчал по

младете, ама сам здрав, па ме срамота. Рc. (Двосмислена шала на

рачун сујеверног).

У Камик има кладенвц Светена вода. Там иду два-пути у годину за воду.

На Распети петак сас туја воду месе леб за Велигден, и омију се. А

на Велигден оди туја воду узимају да праве крмило за стоку. При.

Че идем по врачће. ТД.

ОБРЕДНЕ БАЈАЛИЦЕ

БОЖИЧ

АКО НЕ РОДИШ — ја чете сечем! — Немој ме сечеш, че родим на

годин повече! Држ. Мушко прети сас сећиру на родно дрво, а женско

одговара. А тека кажу по три пути.

— чете отсечем! — Немој да месечеш, јаче рôдим повече на догодину.

Вој. Текá се по три-пути рече.

Казуј, че раџаш ли?! Ако че раџаш, нема те сечем!Ако неч да раџаш, че

Те сечем. Рс.
|-

ББДЊА ВЕЧЕР

Ајде, Џермане, ајде дооди! Боље са да добиш на голему вечеру, него

летоска на Голему њиву. Пс. Зове се од праг пред вечеру.
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АЈДЕ, ЏЕРМАНЕ, АЈДЕ СА ДČJДИ НА ВЕЧЕРУ — да не добдиш летос.

При.

— летоche oчи да ти не видимо. Чин. (Окамо пред-врата).

Дојди, Божја мајћо, дојди на вечеру, дојди у ижу. Пк. Тека се од праг

зове, а ка се врне у кућу, каже се: — Добро-вечер, Божја мајћо у ижу.

Зељаник, тиква вино! Божја мајћо, ајде да вечерамо! Км. Три-пути се

позове, па се улезне у ижу и каже: — Добро-вечер! И почне се вечера.

Мејо, вујо, ајде да вечерамо. Вел. Боњинце. Од праг се зове. |-

На (ти), Божја мајћо, зељаник! ВРж. Три-пути зовем, па улезнем, па

кажем: — Добро-вечер! И после вечерујемо.

„ ... Стаљенине, домаћине ... “ BС. Домаћица излезне на двор, удара

с нође бд-земи, и тека некако зове на вечеру.

ЧЕРМАНЕ — Антон, дојди у нас. Куса Врана(ЦД. Три-пути од праг, стари

људи су текá зовали.

— Лазо (Три-пути!)/Еве ти зељаник Чермане, Чермане!Дојди у нас.

ЦД. Тека се бка у Кусу Врану, ја сам отуде девојha.

Цермане, бблече!Куде да си, овде да си!Да вечерамо и да пијемо!И преко

лето да се не видимо. При.

ЏЕРМАНЕ, ЏЕРМАНЕде да си, са да си!Да дојдеш! Летоcће бчи да ти не

видимо. Об.

— дојди на голему вечеру. Нембј да ми дојдеш летос на њиву или

ливаду. Гос. Врнем се, па назовем. — Добро-вечер! И мојити ме

питају: — Дојде ли Џерман? Ја кажем: — Дојде.

— јела на вечеру. Немој летос да добдиш! Пир. Позовем три пути,

улéзнем и благосовим: — Добро-вечер! Сретна ББдња вечер/Да је

здравје!Да су амбари плни сас житоlИ куће с деца.

— немој летос у-поље!Него са дојди. Мр.

ЏЕРМАНЕ, ЏЕРМАНЕ КУДЕ ДА СИ, ОВДЕ ДА Си — да вечерамо и да

пијемоlИ преко лето да се не видимо. Пир.

— дојди на вечеру! Студена, Бабушница. И врне се, и каже: — Добро

-јутроljС козе младе!С jáришта, јагништа!

ДОЖИЊАЊЕ

ГРАБАЈТЕ СЕ — девојhе, да се грабу момчетија за вас! Ајд, па на годину

при свекра. КрjДржfКс. И оне се грабу која че повише да бжње.

— девојчетија, да се грабу за вас момчетија. Зав.

Дé, јелате, де дојдете!Да седнемо густоlда су густи снопове на годинуlИ

нек је здравје!И да смо живи и здрави!И фала ти њиво што си родила/А

на годину да рôдиш повече. Гњ.

Дојдете, дојдете!Њиве дојдете!Нашта се њива дожиња/Häшта се њива

омила/Нáшта се њива исплела. ГњfБла. (Зорка Стаменковић, Блато,

1921.)

209



384 Драгољуб Златковић

Ка се дожиња, каже се: — Квачкуту смо искубли! И поје се: — Дожиња се

бèГОВа белија. Бчке.

ДОЗАГРТУВАЊЕ МОРУЗА

Брат по брата, па и двата. Км. Тека му речемо на крај ка докопујемо

или дозагртујемо, сваћи струк да роди по два.

Да ббГ даде, на годину повише да вржеш. Бла/Гњ. На три струка све

испревpжу шумицу што има, па се тека благослови.

Кбла да се стрбше, млого да се роди. Гра. Тека се баје на крај.

Ни те са врзујемо!Да бог даде!На годину да вржеш/Повече. Гњ

Овблћи да су ти газдо! Класове (Надничар показује дужину лакта). И

оволhи! (Показује држаљицу мотике). И оволђи до Бога“ (показује

мотиком увис, колика да су стабла). КрjДрж!Кс.

ЗАТКАВУВАЊЕ

Да се забавим колко муж при чужду жену!И колко петел на кокошку. При.

Текá каже која почиња да ткаје, ка седа у разбој.

ЈЕРЕМИЈА

БЕШТЕ — гуштери и змије Јутре су Јеремије. Соп.

— змије у-море!Јеремија у-поље. Вој.

КОЛЕДА

Валила се година/С младог бога и божичајC млада јагненца ... (Куту,

куту, бабина пиленца/У скут улезла, из скут излезла. Бански Дол.

— Врано, тебе тресће, а нам пиличи. В. Боњинце.

Добро-јутро/Година се вали с јаренца/С пиленца/По пут одила/У скут

Носила. НМл.

ДОБРО-ЈУТРО ДОМАЋИНЕ — година с-годину се валијC младога бога и

божича/С млади јáганци/С млада телчинка и ждребетинка/Сас злато

и сребројСас мед и масло!Куту, куту бабина пиленца/Куде одила, баби

у скут носила. При. -

— да си жив и здрав. Колко имаш јагништа, телчинка, ждребетинка,

мед и масло, а највише мушка дечица. Рс.

— еве идем из планине!И доносим нове вести/Козе су се окозилеIČвце су

се ојагнилеfСве овнови виторози!Aој, Соте, пресоте! Дај дедо банку!Да

ти живи баба/Дај бабо динарче!Да ти живи унуче. Гњ.

— и домаћице/Сретан ви Божич и Бедња вечер/Да ви је све сретно и

весело. Пир.

Добро-јутро/Славите ли младога бога?! — Славимо, славимо! — Колко

искре, толко јагничичи, јаренца, телетића, прашчинка, а највише

мед и бела погача. Брл. (Милутин Алексић, 1930. г.).

KöКАЦ, КОКАЦ, КОЛЕДО — да се укачим на столичку!Да доватим шуше

ничку. СГл.
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— посрало те говедо. Км.

— стрина Петро, коледо!Укачи се на столицу!Докачи шушеницу!Суни,

муни у торбицу, Велико Боњинце.

— усрало те говедо(Стани бабо на столичку!Па довати шушеничку!Па

ђу муни у торбичку. При. - - -

Куту, куту, бабина пилишка/Куде одила, јајца у скут Носила. Вој.

Леб и Пченичка/Méд и масло. Пк. -

Предвечни, радујсја предвечнијOj, Соте, земљу пресвети. Пир.

Ој, Соте, дајте ми ореси!Ако ми не дадете, ја че обесим, обесим. НМл.

(Шаљиво, пародија).

Поткачи се деда на столичку!Да довати шушеничку!Шушеничка паде!Деда

банку даде. Пир.

Стрина Петро, стрина Петро/Укачи се на столичку!Довати ми кобасичку

Суни, муни, у торбичку/Натукај ме с кусу кучку!До вртњичку. Вел.

Боњинце Пир (Ружа Милошевић, 1927. г.).

Цупњp, шупљр, коледо!Посрало се говедо!На Јованову орницу!У моју

торбицу. (А домаћице запоју после) — Замучи се Божја мајћа/Од

Игњата до Бадњака ... Вел. Боњинце Пир (Ружа Милошевић, 1927.

г.).

Чупљр, чупљр, коледо . . . Вој.

МЛАДЕНЦИ И БЛАГОВЕСТИ

Да порастеш голем!Да си жилав ко дрéн/Да рипаш ко јелен. Км. Текá

бајемо и шибамо човека или дете сас врбове и дренове гранчице.

Да си жилав како врба)Да си здрав ко дрен. Пир. Текá казујемо, бајемо,

вражукамо, речf1 како си бчеш, и шfióамо се.

Да си жилав како дрен!Да рипаш како јелен. Рс. (Мушкарцу).

Да си жилав ко дрéн/Да рипаш ко јелен!Да растеш ко врба. Вој.

Да си здрав ко дрéн/Да си жилав ко врба. Пир.

Да си здрава и весела!И жилава ко дрен. Пир/Pc.

Да си јак ко дрéн/Да си жилав ко врба/Да рипаш ко јелен. Гњ.

Цњвти трн, голем ден. Вој. Кау-пролет чујемо први пут да запоје славе

пиле, текá кажемо, пребајемо.

ЦЊВТИ ТРН, ГОЛЕМ ДБНfБела кања на говно се клања. Пир. (Да ли

загонетка?).

— Благовести, враговести. Вел. Боњинце, Пир.

— деца вику за меден кравај. Пс.

— мала турка, пупурка. Гос. (Петар Пејчић, 80. год.).

— мала трта у огрњ. Соп.

— мала турта за цел ден. Рс.
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— малечка погачка. ВРж.

— стисни гуз, леб нема. ВЛк|Дој.

- МОЛЕЊЕ ЗА ЋИШУ

Дај, Боже, ћишу, по сво поље да зароси. Зав. Тека поју пеперуђе, ка се

мбли за ћишу, ка је суша голема.

Додолица бога моли!Дај, Боже, рбсну ћfшу!Да удари росна ћиша/Pöсна

ћиша берећетна!Дај, Боже, дај. Пир. Текá поју и стоју у воду.

Крсти носим, бога молим/Господе, Господе, помилуј!Нек зароси ситна

ћиша/Господи, ГосподијШто газим, бога молим. Држ.

Ми идемо преко поље!А 6блаци преко небојој Додоле, Додоле!Ми брже,

бблаци још бржеОј Додоле, Додоле/болаци ни претекоше Суву земљу

натопише!Ој Додоле, Додоле. ДржfКр/Кс. И куде најду жену све ђу

окупу.

СИТНА ЋИША — да порбсијOj Додо, ој Додоле Ситна ћиша да порбси! Ој

Додо, ој Додоле! Ор.

— заросила/Господе, Господе, дај ћfшу!Да пољајеш зрно пченицу и

морузе Да пољајеш поље цело. Пк. Па се паре врљају у котле, а жене

се наопако облечу и оне прскају по пут из котле и поју.

новА годинА

Ајде, ако је мој, нека дојде заједно да жњемо. ПнfКр!ДржfКс. Ка девбјma

öче некоје момче, па зpното (од ов5c) рипне камто њега.

ПОКЛАДЕ

Бњлете да иду у младете невесте. Бансhи Дол. Кад се братњице изврту

иде се зад врата и тека каже. -

öРАТА-КОПАТА (три-пути) — нека иду бљлете! При младете невесте. Вој.

— све бује у Карпузове|Све бује у Карпузову маалу. При.

ПРОЛЕТ

Врљај, свате, лесков прутiУзимај дренов!Пролет дојде. ВЛк.

ОД ГОЛЕМ ОБЛАК, ГРАД И ГРМЉАВИЦУ

Нек иде у-гору. Гос. Каже се ка наиде лош бблак, али и за другу невбљу.

ПРЕНЕСИ ГА, ЏЕРМАНЕ — далеко, далеко/Куде поље нема ... Пир.

— камто Суково!"Тамо се Џерман слави. Кр. (Шаљива бајалица на

рачун Суковчана).

ПРЕНЕСИ ГА, ЏЕРМАНЕ КУДЕ — народ нема/Куде стока нема. Км.

— народне бди Куде стока не мињује!Куде су само камење! Куде се глас

не чује! Куде пилишта не поју!Куде се камење ваљају у грмове!Да отиде

у буку да отиде у шипћк|Куде се камик ваљаТамо куде је пусто/Тамо

да удараш. ЦД.

— наши тичичи не лету!Куде пуцу Љутинити с пушће. Брц.
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— нема да нашкоди! Куде нема јагништарé/Куде нема овчаре!Куде

нема берећет!Куде нема њиве и лозjа/Куде нема градине и сливници.

ДржfКрfКс. -

— тичичи не лету!Куде тичичи не поју!И деца не викају. Ниш.

ПРЕНЕСИ ГА, ЏЕРМАНЕ, ПРЕКО — гбру! Далеко, далеко, куде народ

нема!Куде тиче не пишти!Куде ластавица не лети. Кр.

— Старе планине!Куде нође не оде!Куде пиличи не поју. Дој. Остави

се сећира испред кућу обрнута сас резат нагбре, бблакат да расече.

— Стару планину. Рс. Кад се зададе бблак, ћиша, град, текá бкамо.

ПРЕНЕСИ ГА, ЏЕРМАНЕ — у густу гору! Куде нема ни тичи. Кр.

— у крно јеље/Куде тичи не поју! Куде љуђе не бде. (Тека окала једна

ка се задал бблак, ама се па сетила да су њој там отишли, у јељакат,

муж и син дрва да крадну, па обрнула бајањето) — Нембј, Џермане,

горе/Горе је мојти мужјУбило га Господ!И горе је мојти син. Дој.

— у крно јеље/Там пиличи не поју . . . (Па се сетила да су вој там

отишли син и муж за војишта да беру, па почела да бka:) — Немој,

тāм, Џермане, там су ми муж и син. ВРж. -

— у-горујУ планине, у камење/Куде тичичи не поју! Куде човек не

öди/Немој у-поље. Вој. -

— у-гору, у-водујУ крно јеље/Куде камење има. Дој.

— у планине, у камење, у-гору!Нембjу-поље да га носиш. Вој.

— у пустиње, у-гору!Куде нема народ!Да се не расипују бблаци куде

има берећет, стока и народ. Пк. -

— у тввно јеље/Куде пилишта не лету!Куде деца нема. BC.

ПРЕНЕСИ ГА, ЏЕРМАНЕ У ТБМНО — јеље. Сук. .

— мљеље Там у-гору и у-воду!Куде наш не бди!Куде пилишта не

поју!Пренеси га, Џермане, у темно јеље/Куде наш не бди! Куде пилишта

не поју/Куде попове не чету. ЦД.

Пренеси га, Џермане, у црно јеље!Куде никој нема/Куде тичи не поју. ТД.

Поје се тека пред бблак.

ПРЕТЊЕ

А и моје руће нема круше да беру, чети врчам. Сук. (Претња на претњу).

А моје руће круше не беру. ЦД, (Претња на претњу).

АЈДЕ — ајде! Нембј да заидате (старога) човека. СГл. (Блага клетва

млађима).

— бре људи, какво викате?! Кој кво си је тражилбн си је нашњл, а

може пак да си најде. Изв. (Подсмех претученом, пред другима).

АКО, АКО — Ама ја чете исамим, па чете исáбим. Држ.

— тиче ми се помолиш, ама (после) нема (ни ја) да ти дадем. Вој.

(Ономе ко неће да позајми у невољи).

Ако бијеш ћбрлуци че видиш и ти, че добијеш, чети на-нос излезне. НМл.
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Ако ватим штапат за друђијат крај, ти че видиш. Јал.

АКО ВИДОЈДЕМ — деца! (Упозорење).

— там, че ви напрајим на нигде (и) ништа. Црн.

АКО БИ дČJДЕМ, ЧЕ СЕ — збутате на вратата (Сре); распрштите кој ку

дé-види (Јал).

Ако ви дојдем, че си измешате капете, тека ми изгледа. Кр.

АКО ВИЈА ДОВАТИМ, ЧЕ — ми усерете рућете. При.

— си измешате капете, па нема да знајете која чија је Вој.

ако јиt,ДОбдим, НЕМА ДА ЗНАЈЕТЕ КОЈИ НА КУДЕ — да бега (чин);

је *

АКО ВИЈА ДОбДИМ, НЕМА ДА ЗНАЈЕТЕ КУде — да бегате (км), че се

се прете (ВЈ).

АКО ВИ — ја кажем какво знам за вас, че поцрцате од бригу. Км.

— јурнем, нема да знајете кој од куде је. Јал/Вој.

— појурим, нема да знајете к6ј одека је. Пет.

Ако дојдем, не знаје се којче (мртБв) падне. Пс.

АКО ИЗМБКНЕМ МЕТЛУТУ, ЧЕТИ — кажем, покажем. Вој.

АКО ЈАПОЧНЕМ ДА КАЗУЈЕМ — из памет чете извадим. Грш.

— Има ти се сви смеју. Гра.

АКО ЈАПОЧНЕМ ДА КАЗУЈЕМ, СЕЛО ЧЕ ЗБЕРЕМ ДА СЛУША — какве си

сас селсhи мужје работила (Јал), твоја чудила (Држ).

Ако ја почнем да казујем, че ви пукне тиквата, па че се усмрди. Брц.

АКО ЈЕ ТОВА ОН НАПРАЈИЛ — неч му је леко, живога чу га одерем. МСв.

АКО КАЖЕМ ТАТИ — нема си жив дома отидеш (Гос), че видиш (Чин).

Ако кажеш само једну реч, че си идеш дома без бревенеци. Км.

Ако, малко су те били. Ја чете још бијем, и че престанеш да ровеш. Сук.

АКО МЕ — и са не послушаш, че узимам колецат. Пок.

— излежеш, у-очи чете запљујем, Јал.

АКО МЛОГО ЗНАЈЕШ — зачас чети сцепим новјат кожув (Пет); има те

пšпнем бд- земи док трепнеш (Брц), млого че се кајеш (Цр).

АКО МЛОГО ЗНАЈЕШ, ЧЕ — врекаш ко јаре, и чеме молиш да те пуштим.

пк.

— ти избијем њокалицете. ИзвјBC.

АКО МЛОГО ЗНАЈЕШ, ЧЕТИ РАЗБИЈЕМ — дулицуту, нбсат, њокалицете.

Вој. -

АКО — млого знајеш, че ти стрбшим носат, па после че знајеш помалко,

и че знајеш куде је место на жену а куде на мужа. Чин.

— не слушаш, че узнем једну дреновину, (па ка те запуцам). Вој.

— нема леб, че утепам некога. ДД
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АКО НЕЧЕШ — да ми помогнеш, че ти пребијем рућете. Сре.

— руће чети стр6шим. Пок.

АКО, ОНО ЧЕТЕ НЕКОЈ — изгрбави по градинете, има на ерб да идеш.

“ Јал. .

— изгрби по чуждете морузе. ВЈ.

АКО бЧЕШ ДА — си здрава, боље ти је да се уринеш да те не гледам. Држ.

— те запалим, мож ми и това зло напрајиш. Држ. .

АКО ПУШТИМ — кучето, брже чеси дом најдеш (Вој), Мурџу, нема да

знају твојете краве куде че се свпру (Сук), Шарка, нема да знајеш

куде че бегаш (Вој).

АКО СЕ — ја умешам, нема ви остане ни парам парче, све чеви потрбшим,

да ви врнем зло за зло. При.

— пак трљаш од мене, за гушу чете вaчам. Држ.

— ти прајш да знајеш, че презнајеш ако те уватим. Км.

Ако си лош, че буде бијење; ако си добар — че даваш пијење. Рc. (Шала

у облику претње). -

Ако СИ ТОВА НЕ ИЗЕДЕШ, ЧЕТИ ГА СИПЕМ У — капу, шију, шамију.

Вој (Детету, које слабо једе).

Ако тв БИЈЕМ ЧЕТИ ИСПРАЈИМ — грбешњакат (Гра); грбинуту (Вој);

грбицуту (ВојCук). -

АКО ТЕ — бијемо, чете увивају после у овче коже. Гра.

— ванем, твоје чудо нема нигде да га има. Об. -

АКО ТЕ ВАНЕМ, ЧЕТЕ — направим на брашно (Дој), рашчепим (Држ).

АКО ТЕ — вачам у-руће, нема да ти буде леко. Вој.

— вузнем, че се обрчаш ко воденично коло. Соп.

АКО ТЕ ДУНЕМ, ЧЕ ОДЛЕТИШ — е там; чек там. Вој.

Ако тE ДУНЕМ, ЧЕ — паднеш (Рос), ти одлети капата (Кр).

Ако те syнем, чете прегрбим. Соп.

АКО ТЕ SУНЕМ, ЧЕТИ — излезну влашчичити (Пк); излету spкалата (При).

АКО ТЕ — sisнем, има да си sisнут. Дој. - -

. — затечемо (још једампут) тува, нема жив да искочиш. ВРж.

АКО ТЕ ИЗДЕБЕЛОГРЧИМ — зачас че се оћутиш (Вој), тиче видиш (Сук).

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ — живот чети загорчи (Poc), жмукно, че прогледаш

(Гра).

Ако ТЕ ЈА БИЈЕМ, ИМА ДА — си бијен (ВСв), ужлтиш гачете (Вој).

Ако те ја бијем, има те увивају у бвче к6же. Рас.

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, КРВ ЧЕ — промочаш, просереш. Вој.

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, НЕМА ВИШЕ ДА — милујеш убавуту женицу, него че

ђу друђи милују (Ре); се пењавиш на меџуту (Вој).
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АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, НЕМА ДА ЗНАЈЕШ — како че капијуту тревиш у двор

да си побегнеш, на која врата че (да) излезнеш. Брл.

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, НЕМА ДА — мож никој да те одварди. Сук.

— најдеш вратата да побегнеш. При.

. Ако тв А Билем, нема да св — више сетиш тека да работиш (вој):

дома мајћи врнеш (Км), сетиш да ми напуштат ливадуту (Сук), скоро

дигнеш (Држ).

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, НЕМА ДА ТЕ — зберу ни пцетата. Кр.

— одварди ни Свети Петар (Брл); побере цел Пирот (Пир).

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, НЕМА ДА ТИ — помогне ни Тривул Кротhин из

Јалботину сас бајање. Вој.

— се скоро мајћа зарадује. ЦД.

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, НЕМА — те ни мајћа препознаје, а камоли жена. Ре.

— Ти ни бог Помогне. Тм.

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, НЕМАТИ СЕ — најде ни стрв ни пометар. Држ.

— скоро зарадује убавата женица. Рс.

Ако те ја бијем, одма чете возе на грббишта. Кр.

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, ПОСЛЕ — нема да мож на дупе да си седнеш. Вој.

— ти не мож помогну ни Јанко, ни Станко. Сук.

Ако те ја бијем, скоро чете изеду бробинцити. Соп.

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, ЧЕ — заборавиш ко се окаш. Соп.

— једеш с немијене руће (Км), бдиш на дрвене нође (Држ).

АКО ТЕ ЈАБИЈЕМ, ЧЕ СЕ — влачиш ко улогав (Вој), бдма истрезниш (Пет).

АКО ТЕ ЈА БИЈЕМ, ЧЕ — сереш глеџ, те увивају у бвче коже. Соп.

— ти одма дојде памет у-главу, тд.

АКО ТЕ ЈА ВАЧАМ — нече ти се леко (Км), y-руће, че родиш мечку (Гра).

— че избљујеш мајчино млек6 што си посисал. ВЈ.

АКО ТЕ ЈАГОНИМ, ИМА ДА СЕ СБПРЕШ ЧБК — на Големи мос, у

трњацити у Старо гувно, у Црну страну. Вој.

Ако те ја гоним, нема да видиш ни једњн плот преди тебе. Држ.

Ако тв ЈАГОНИМ, НЕМА ДА ЗНАЈЕШ КУДЕ ЧЕ — бегаш (Соп); се се преш

(Вој).

АКО ТЕ ЈАГОНИМ — нема да знајеш на куде че бегаш, главу да спасиш.

Кр.

— чеси главу отhинеш од бегање. Трњ.

АКО ТЕ ЈА — доватим, нема кожа да можда те побере. Вој.

— друснем, нема да ти је леко. Трњ.

АКО ТЕ ЈА ЖЊЦНЕМ, ИМА ДА — видиш како се бела чеша на Басарcћи

кáмик. БЧ.

— зајдеш (Гра); ти се исправе кривити зуби (Пир).
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АКО ТЕ ЈА ЖБЦНЕМ — после нема да смејеш да кажеш. — Овес! Соп.

— ти че искоколиш. ВСв.

АКО ТЕ ЈА ЖБЦНЕМ, ЧЕ — отhинеш трбскот. ВЈ.

— рипнеш уструпачћи, па у крушу. Зав.

АКО ТЕ ЈА — јурим, нема да знајеш куде че се свпреш. Вој.

— мунем, има да изровеш ко говедо. Кр. -

— оластрим, че видиш бога, жено. Држ. (Муж жени, да ће је истерати).

— онодем, нема да мож бгањ да задуваш, има да од6шињаш на млого

места. Грш.

— плашим, све има да се умочујеш на спање. ДД.

— пропуштим крз руће, има се сетиш кво је лани било, а камо ли

јучера. Кр. -

— сљсучем, нема да знајеш одека си. Сук.

— треснем, нечеш мајћи да пропојеш. Држ.

— уватим, нема да знајем колко чете бијем. Вој.

АКО ТЕ ЈА УВАТИМ, ЧЕ — збркаш концити (Вој), се окозиш (Рс).

АКО ТЕ ЈА УДАРИМ — нема те сврну с котел воду (Ста), че заштурејеш,

(Чин).

АКО ТЕ ЈА УДАРИМ, ЧЕ СЕ — умбчаш, усереш, усмрадиш. При.

АКО ТЕ ЈУРНЕМ — нема да знајеш куде че се српреш. МЈ.

— че насметеш, дупе детињо. Сук.

АКО ТЕ — кбрнем сас виларат, чети се истресу цревата зачас. Јал.

— љуснем, има да ти се сви смеју. Чин.

АКО ТЕ МАРНЕМ, СВИтЋЕ ЧЕ ти — излету (Сук); искоче (Пир).

Ако те мунем, чети излезне на-нос све това што си лани јел. МСв.

АКО ТЕ МУНЕМ, ЧЕТИ ИЗЛЕЗНУ — свитhе (Тм); цревата зачас (Кр).

АКО ТЕ — насвијем, све че ми кажеш, само ти се још чини за лежу. Сук.

— нашта кучишта дрсају, има да остану само дронцити од тебе. Држ.

— они увану и бију, нема да се (више) сетиш да лежеш и краднеш.

Сре. -

— опашем једампут с ремикат, одма че се оћутиш. ВЈ.

— пéрнем, (зачас че се оћутиш). Вој.

— пљеснем, има да зајдеш (При); пљунем, че зарџавејеш (БЧ).

— почнем ударам по грбинуту, че-ти излети и това што-си јучера јел.

Пк - -

Ако твргнем свилуту, че – ровнеш (дД), те избушим (кр).

Ако те ргнем с вилуту, ти че видиш. ВЛк.

АКО ТЕ СПРЧИМ — нема да знајеш куде че се сепреш. ДД

— ти че видиш. Гра.

АКО ТЕ СТИГНЕМ, ЧЕТЕ — згазим (МЈ); направим на лепињу (Пок);

потурчим (СопјВЛк).
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АКО ТЕ СТИГНЕМ, ЧЕТИ — изврнем кожуту набпако. Пок.

— (по)кажем куде се коњ врзује. Вој.

— пребијем рућете да га више не мож удараш. Држ. -

АКО ТЕ СТИŠАМ — тиче видиш (Рос), че заборавиш како ти је име (ВРж).

АКО ТЕ ТРЕСНЕМ ПОДЛЋИТИ НОС, ЧЕТИ — излету цивћете. Вој.

— свитће искоче. Кр.

Ако ти ћиднем, чете омаам. КрjСук.

АКО ТЕ УВАНЕМ, ИМА ТЕ — скопим, штрбјим. Пок.

акоd УВАНЕМ, ИМАТИ — отперем жапкуту (Пет); отушим, детенце

j). -

АКО ТЕ УВАНЕМ, ИМАТИ ОТИНЕМ — јајцата, паткуту. Пир.

Ако те уванем, месо че сечем од тебе. Сук. -

АКО ТЕ УВАНЕМ, ТИ ЧЕ — бачујеш (Вој), бачујеш, детенце, па се нема

више сетиш да тражиш јаболhе ка ти се приједу (Јал).

АКО ТЕ УВАНЕМ, ЧЕ — бачујеш (Сук), окаш деду ти Стојана, из грббиштата

да се дигне, да те брани (Држ). -

— се распрштиш, сереш глеџ (Сук).

АКО ТЕ УВАНЕМ, ЧЕТЕ ЖИВОГА — дерем (Тм), одерем (При).

АКО ТЕ УВАНЕМ, ЧЕТЕ — изђебрам (Пок); искршњачим!испршњачим

(Boj), набијем у дно у-земи (ВЛк), прекршњачим (При).

АКО ТЕ УВАТИМ, ЧЕТЕ СЕЧЕМ — на парчетија (Пир); парче по парче

(Км).

АКО ТЕ УВАТИМ, ЧЕТЕ — смачкам (ВРж); уложим (Вој), умртвим (пет).

АКО ТЕ УВАНЕМ, ЧЕТИ — кажем куде се теле врзује. Трњ.

— отперем кожуту (Грш), се отепам до благо (Вој).

ако те уватим, убаво има те избувам, да се не сетиш више —

— да ме подираш, тека да оратиш и тека да работиш. Сук.

Ако те уватим, че сереш чичњк. ПРж.
-

Ако те ударим, ало зажмала, бдмаче прогледаш. МЈ.

АКО ТЕ УДАРИМ, ИМА ДА — изsњвни кôмбалицата. Зав.

— се насмејеш ко липцало куче у јендек. Ста.

АКО ТЕ УДАРИМ — нема да мрднеш. Об. -

— сас чомyгуту, поголема чомyга чети порасте на чело. При.

— све чети се това распршти. Вој.

— цивће чети на-нос излезну. Брц.

АКО ТЕ УДАРИМ, ЧЕ — видиш на бњлу бчи. Соп.

— изsњвниш ко буре (Вој); напћниш бревенецити (МЈ).

— отhинеш троскот (Грш), прснешко тиква (Гњ), речеш коврждањ (Ре).

АКО ТЕ УДАРИМ ЧЕ СЕ — простреш колко-си дâг. Км.

— распрштиш (Вој), распучиш (При); умурдариш (БЧ).
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Ако тв удАРим, ЧЕ СЕ СЕТИШ — ка те питам (МЈ), какве требе (Сук).

Ако те ударим, чете зашашавим. Кп. .

АКО ТЕ УДАРИМ, ЧЕТИ — запоју уши (Чин), излезну цивћете (Сук).

АКО ТЕ УДАРИМ, ЧЕ ТИ ИЗЛЕТУ — цивћете (Пир), цивћете на-нос

(СреfПет).

АКО ТЕ УДАРИМ, ЧЕТИ — мочка утекне. Соп.

— на нос излезне црвена свила. Вој.

АКО ТЕ УДАРИМ, ЧЕ УСЕРЕШ — крацити, нођете. ДржfВој.

АКО ТЕ — чује мужат, чети ишчука зубити, па че се зачас оћутиш. Вој.

— цепнем, главу чети рашчовркам. Држ.

Ако ти бог-даде болес, нема да ти улезнем па тамен да црцаш. Пир.

АКО ТИ ДАДЕМ ЛАГБМ, (Ти) ЧЕ — видиш (Сук), напипаш Големи мос

(Вој). -

АКО ТИ ДАДЕМ ЛАГБМ, ЧЕ СЕ СБПРЕШ ЧЊК — на Големи мос, у Црну

страну. Вој.

АКО ТИ — доватим туја капу шарену, че ђу напрајим на жвоњbк. Јал/Вој.

— дојдем! Boj. (Упозорење).

— дојдем, има све да ти се распршти. Вој. -

АКО ТИ дĆЈДЕМ, ЧЕ — видиш од коју се страну сввиња. Кр.

— ти покажем од које се дрво ложице праје. Прж.

АКО ТИ ДОбдиМ, НЕМА ДАТИ — буде леко, је леко. Вој.

АКО ТИ ДУНЕМ ЈЕДНУ, ЧЕ — се обрчаш ко врндало на лед (При), те успим

(Pc).

АКО ТИ SBизНЕМ ЈЕДБН, ЧЕТИ — запоју уши (Сук), раскарам дремку

(Брл).

Ако ти завратбшем једну, че ти запоју уши. Вој.

АКО ТИЈА — дојдем, че насметеш, ДД.

— једнушка судим, доста чети је Пир. --

АКО ТИ ЈА СУДИМ — нече да знајеш ко чети пресудим (Ре), че видиш

(Изв).

АКО ТИНЕ — намодрим дупето, говна да изедем. Јал. (Претња-заклетва).

— ударим једну песницу у чело, да не будем човек. Км.

АКО ТИ ОТСУЧЕМ — има да се чудиш одека си (Чин), че се учудиш (Км).

Ако ти се врчам, ти че видиш да ли је бБш тека или неје беш тека. Сре.

АКО УЗНЕМ ЈЕДНУ — габрбвину, тиче видиш, ЦД.

— гранћу, све че ђу строшим оди тебе. (гранку гранћу). Вој.

АКО УЗНЕМ ЈЕДБН — омашљак, че једеш стојечћи; умит, ти че видиш.

Вој.

АКО УЗНЕМ ОМАШКУТУ – емче видиш, ем че ми се молиш Соп.

— чети направим пручће на дупе. Соп.
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АКО УЗНЕМ — камик, чети се распршти мозакат ко гнила круша. ДД

— сећируту, главу чети расцепим. При.

— цепленкуту, чети прсне главата ко лубенче. Сук.

Ако улезнем с говњаиву мотку, че се разлетите свити. Држ.

АЛА, — ако ти ударим једну габровину?! Вој.

— немој ти отсучем, па че се учудиш одека си. Држ. Вој.

Алáлем, без зуби че једеш, и на уста руку четураш ка вревиш. Соп.

Алáлема, че си отидеш недозрел. Гњ.

АЛО — Карај-варај, карај-варај, па ми дојде на примку. Вој.

— ти усмрдела, че си га најдеш. Пир. (Претња-клетва).

Ама, видим ја, тражиш си ђавола. Јал/Вој. (Претња-савет).

AмA, A видим, пPиcРБЕЛА ТЕ — грбината, кожата. Вој.

АМА — каква тетка! Мани се! Ако те окнем. — Чичо! чети се сви смеју,

па че се чудиш одека си. Пир.

— само да ми је да га вáнем, има добро да га истескам. Вој.

АМА, СРБИ ГА — дупето, кожата. Вој.

Ама, това чему излезне на нос. Рас.

АМА, ЧЕТЕ ПРОСТРЕМ ЈЕДНУШКА, ДА СЕ — испружиш, пружиш колко

си ДfiГ. Чин. -

БЕГЕ — да те не закољем, док си читав. (Бегај). Пок.

— отува, да те не млатнем сас камик, па да ти бчи искоче. Пок.

— отука, да ти не напћним шијуту с камење. Држ.

— че одврндиш одозгоре. Вој. (Упозорење детету).

Бите, би, убаво те натепа. Ама још чете бијем, ако викаш. Вој

Бијем ли те, нема да си доћинеш опенцити. Кр.

БИЈЕМ ЛИ ТЕ, НЕМА ДАТИ ЈЕ — згодно (Вој), леко (Сук).

Бил, не бил, нечу те више трпим. Са че ја почнем мужје да тражим.

Досади ми твоје сhитање. Пир. (нечу ТИ више. Вој). (Жена мужу).

БОЉЕ — му однеси дрејете у реку, па узни буáљћу, па ударај и думај

— Това ти је за това! Това ти је за това! Това ти је за това! Тека три

пути да пребајеш. Сук, (Шаљив савет жени коју муж стално туче).

— чети је да сложиш уши и да си ћутиш. Каква је, текњB је, сама си

га бирала. Вој. (Савет жени коју муж стално туче).

Буди добар, да не будеш модар. Пир. (Претња, упозорење, пословица).

ВАНЕМ ЛИ ТЕ, ТИЧЕ СЕ — окозиш, опрасиш, отелиш. Јал.

Ватим лите, че мреш без време. Бе.

вАЧАмлитE, нfч — да писнеш. Пок.

— жив да останеш (Дој), живо мајћи да се врнеш (Брц).

ВАЧАМ ЛИ ТЕ У-РУЋЕ, НЕМА — да писнеш (Рос), читав на мајћу да

будеш. Грш.
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Викаш, дете, викаш! И џабе викаш! Ама, ако почнем да те бијем, че

престанеш. ВЈ.

Врче се, да ти не добдим! Вој. (Детету, које бежи).

Гáџам ли те ја, нема те омашим. Гра.

ГЛАВУ ЧЕТИ ПРОВРТИМ, ДОК МИ ГА НЕ — врнеш (Сук), купиш (При).

Главу чети провpтим док ми не учиниш. Ја нема од кога другога да се

надам, и кога другога да молим. Вој. (Молба у облику претње).

Главуту чети из рамена искубем. Бла.

Гледаш да ти се мине по кожу, ама нече. Чин.

Гризе сас зуби камто њу, прети вбј да ђубије. Вој.

Гркљан чети извадим. Рос. -

ГУKНИ НЕШТО — ако смејеш, Пир.

— са глас да ти чујем, са ка си ми у-руће. Кр.

ДА ГА — дочека човек сас говњаиву мотку, па да га премлати. Сук.

— ја згазим, да му станем на шију, бнче легне, нема више да мрдне.

ПРЖ. -

Да је имало, да узне човек ђондер, да га пребије. Изв.

ДА СЕ ПРЕКЛОНИШ, НЕМА — више у кућу да те пуштам. Сук.

— да те погледам. Вој. -

ДА МИ СЕ ПРЕКЛОНИШ, НЕМАТИ (ВИШЕ) — дадем; дадем (ни) коричку

леб. Вој. -

— леб дадем (Вој), помогнем (Чин).

Да му припретим, да га заплашим. Сук.

Да не даде бог да те ја слушам, а да си ти болан. Пир. Тека је болна

моја баба-Тала клела мојега деду, што нече ништа да ђу послуша.

ДА САМ ТЕ ЈА ЗАТЕКАЛ — кожуту бити набпако изврнул. Јал.

— усрал би крацити. Сук.

Да ти је кожа јака. BC.

Да узне човек дрво, па да те утепа. Рс.

ДАВАЈ ДА ПИЈЕМО — да ти не запалимо сламуту. Држ. (Шаљива претња).

— док ти сламуту не запалимо. Кр. (Шаљива претња домаћину).

ДЕ — кажи који је, па да му ја пресудим бдма. Црн. -

— прво закопајтија што си ђи потепал до са, па после че и мене. Пет.

(Шаљив одговор на претњу).

— си ти, дете, боље седи на дупе. Вој.

ДЕ, СЛОЖИ МАЛКО ГЛАС, АКО ČЧЕШ ДА — будеш читав, останеш читав.

Гра.

Дете, ако ти дојдем. Вој. (Упозорење).

ДЕТЕ, НЕМČJ — да те сpби дупе! Вој. (Упозорење).

— надворка да спиш, наческа с прашчината да спиш. Вој.
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Дете, ти си ми на омашку. Ако те орепчим, че видиш. Пир.

ДЕТЕ, ЧЕ — спиш надворка (Рос), ти рашчепим гркљанат с два прста

(Соп). - -

ДЕТЕНЦЕ, АКО ТЕ ВАНЕМ, ИМАТИ ОТИНЕМ — паткуту, ушити. Вој.

ДЕТЕНЦЕ, АКО ТЕ ЈА — гаџам, нечеш главу да изнесеш отука. Сук.

— соплитам, ти че си соплетено. Вој.

Детенце, ако ти дојдем неч мајћи весело да се дома врнеш. Вој.

ДЕТЕНЦЕ, ТЕБЕ СРБИ — дупе, изгледа ми. Пир.

— кожа, ама нема скоро да те присрби. Држ.

Деца, нема да блажите, попат че ви одреже ушити. ДојВој.

Деч! (=куда ћеш!). Вој. (Најчешће стоци).

Диже столицуту да ђу утепа на мртво место. Вој.

Дирнеш ли ме пá(к) водуту, разврнеш ли ми ђу, главу чети с матику

стрбшим. Вој.

Дојди овам, да ти се не врчам! Boj. (Мајка детету, које бежи од ње из

страха од батина, и сл.).

ДОК — не стрбшим једно дрво од тебе, нема да ти памет дојде. Сук.

— ти не затиснем уста, нема се оћутиш. ВЈ.

Добди овам, немој ја да ти добдим. Гра. (Мајка детету).

ДĆСТА — више с това! Ос. (Претња, али и наредба).

— ми се уплита у орату, детенце, немојте извузгам. Чин.

Дочују ли они да си њим га ти украл, нема више да пројдеш на њину

порту, него че идеш около. Сук.

ДРЖ СЕ ПОСКРАЈА ОД МЕНЕ — боље чети је. При.

— немој да ме караш да те одробујем. ЦД.

Држ се скраја од мене. С теб че могу да се бијем и ка чујеш да су ми

оставили четиресе. Кр. -

ДУПЕ — да те не леже (=не надај се да ћеш проћи без казне). Вој. (Детету).

— детињо, де да видимо са (кво че буде). Вој.

ДУПЕ ДЕТИЊО, ДЕ СА ДА ВИДИМО — кога че подираш (ВЈ), куде че

бегаш (Км).

ДУШУ ЧЕТИ — вадим (Пок); извадим (Бе).

— извадим, само ако ми паднеш на машку. При.

Дњнес зуб, јутре зуб, и ако се не оћутиш за триjeсе и два двна свити зуби

че си глтнеш. Кр.

Е, да ми неје срце болно, ти би видел. Дој.

Е-el E-el E-e! Boj. (Упозорење детету).

Б, неч тека, черкано. Чете кћцнем да рипнеш, Држ. (Оштра претња

жени).

Е, нечеш, сине мајчин! Об. (Оштра претња мушкарцу).
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EJ, дETE, НЕЧ ТИ СТУЈА ПАМЕТ — далеко (Вој), леко (Трњ).

Епа! Саче легнем тува да ме бијеш! Км. (Омаловажавање претње).

Жената чете посећирчи. ВЈ.

За тебе има снег да је црн ка ти ја кажем, или црно чети се пише. Пир.

(Претња, уз притисак).

За текво пиштољ, па у-чело! Рос.

ЗАТОВА НЕМА — да пројдеш без ништа (Сук), јалов да минеш (ВРж).

— леко да пројдеш (ВЛк); тека да пројдеш (Гра).

ЗАТОВА ЧЕ — се кајеш један ден (Вој), те вaчам за гушу (Пк|Pc).

ЗАКАЧИШЛИ МЕ ТЕКА ЈОШ ЈЕДНУШ — жар чети у-очи врљам. Јал.

— пепел чети насблим у-очи (Изв), прашиште чети врљим у-очи

(Држ.), с пипер чете оћоравим (Бла).

— сас соду чете оћоравим, па слеп по свет че бдиш. Пир.

Затвори таја уста смрдљива, док ти несšм главу строшила. Јал.

Затечем ли те још једнушка тука, нема да те има. Изв.

ЗАШТО ДА МЕ ЏАРА, ПА ДА САМ МОДРА — бчи че му ископам. Пир.

— (у) уста чему се намурдарим. Дој.

ЗИНЕШЛИ, САС — песницуту одма чети затворим уста. Пк.

— тилењето чете у чело ударим. Кр.

Знајеш ли, да ако те уватим има да ти га нагњетем у грцманат. Вој.

(Оном ко краде или кришом узима, воће, храну и сл.).

Зуб по зуб чети вадим, нема ти требе доктур за зуби. Кр.

И у мене крв ћипи како и у тебе. Сас нож чете убодем ако ме па бијеш.

Бер.

ИЗ — мозак чете извадим. Јал.

— моју руку више нема лебда узнеш, па тамен да гледам како умираш

öд-глади. ТД.

ИЗГЛЕДА МИ, ДА ЧЕ — ми умурдариш рућете. Вој. .

— мора да ти ницају нови зуби. Кр.

— спиш на меку мешину (Вој), те друђи закусују (Кр).

ИЗГЛЕДА МИ — сас омашкуту чети исправим грбинуту. Ор.

— скоро че пробдиш на четри нође (Кр); срби те кожа (Сук).

— че извлечеш мачкатога. Сук. (Вулгарна двосмислица).

ИМА ВИ — избијемо ко пилишта. ВЈ.

— све разнесемо, нема перце једно да остане од вас. Прж.

Има да га сцепим, ама нечу (да) му га дâдем. Пн.

ИМА ДА ИГРАШ НА — левото (Зав), танац (Вој).

Има да курјачи. Вој.
-

ИМА ДА ЛЕТИ — копраљата (ВЈ), остенат (При).
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Има да овива топpáкат. Пок.

ИМА ДА СЕ — искара све на видело, па се после дрште, кожа да ви је јака.
Соп.

— после чешаш, ама ти нема помогне. Пок.

ИМА ДА СЕ ЧЕШАШ, АМА ЧЕ БудF — доцкан, доцкан, залуду. Вој.

— нема ти ништа помогне. Гос.

ИМА ДА ТЕ БИЈЕМ — док се не уџвркаш. ВЈ.

— па нема бко да ми трепне. Рас.

— све да се уџвркаш. Сук.

ИМА ДА ТЕ — изгрбаве, чете утепају там. Соп.

— набрукам ко петла у расад (Пир); потурчим (Вој). -

— смћстим (ЦДТВој), увáнем, па све чети намодрим дупето (Вој).

ИМА ДА УЗНЕМ НЕКОЈ ОМАШЉАК, ПА — Има те овртам, има те овртам,

има те овртам, док ми не остане од њега парче у-руће. При.

— чети одњнем. Вој.

ИМА ДА УПЛЕТЕМО КОНЦИТИ — и смешамо капете, па се нема никад

расплетемо (ВЛк), па нема да можда ни расплету. Кп.

ИМА ДА — штукнем, па че викате за мене. Пир.

— штукнеш, па ти нема најду ни стрв ни пометар. Бc.

ИМА — ђу направим на шибу и коприву ка дојде. Гра.

— некоме да изрска грбина. Сре.

Има те бесим за јајцата. Да те не обесим, а да те млбго боли. Рос.

ИМА ТЕ БИЈЕМ — бијем, бијем, па ка те пуштим има да бегаш како кљусе

ка ускубе колеш, МЈ.

— док мируће не отекну (Соп); по грбину, а вода чети на-очи излази

(Кр); све док се не умочаш (Грш).

ИМА ТЕ, БРЕ — ударим у тил састилењето, да зајдеш. Сук. (тилењети.

-- утепам сас тилењето у чело, ко говедо. Држ.

ИМА ТЕ — исечем све на парчетија, па парче по парче (че) да врљам на

кучиштата да те пак збирају у куп. Држ.

— лупим до „трт“ (Об), савијем ко заклано јаре у плек (Кр).

— уватим, па чете бијем док не речеш: — Нечу више Вој.

ИМАТИ — забиву шилци (Зав), забивају шилци да не можда си на-мира

(Boj).

—се свити зберемо, па има ти-се убаво отепамо. Бер.

— турим главуту при дупето, па че манеш тека да се смејеш, Црн.

Има тува да липчеш тека, болна и сâма, (а ја) нема (да) те ни погледам.

Сук.

Имал би да усере краци, ватим ли га. Држ.

ЈА АКО — почнем да те бијем, нема после да ти је севте. Кр.

— се умешам, тува че се истрcсе нешто. ПРж.
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ЈА АКО ТЕ БИЈЕМ — више се нема сетиш да пушташ овцете у чужду ливаду.

кп.

— има село да размириш од ровање. При.

— нече да има кво (оди тебе) да однесу у грббиштата. Кр.

— по свет нема читав да бдиш. Тм.

ЈА АКО ТЕ — вáчам у-руће, ти има да будеш вачан. Км.

— згоглазим, ти че видиш. Вој.

ЈА АКО ТЕ ПЛАШИМ, ИМА ДА СЕ — умбчаш од стра (СГл), усереш од

стра (НМл).

ЈА АКО ТЕ — стискам, крв че пропљујеш. Држ.

— ударам, има да се обрчаш како врндало на лед. Кр.

ЈА АКО ТЕ ЧЕШАМ — после нема кожа никад да те засрби. Кр.

— ти чеси чешан. Вој.

ЈА АКО ТИ — дадем жегу, тиче видиш. ВЈ.

— дојдем, ти че видиш. Вој. (Најчешће детету).

Ја би ти ишчукал бујете, само ми неје место ЦД. (Туђој, млађој жени,

која га куне или вређа. Двосмислица).

Ја да знам који је, ја би му бчи ископала. Јал.

Ја зуби с песницу вадим, па неје лбше на време да ти кажем, да си знајеш.

Кр. |- -

Ја има да ти исправим кривити зуби, па има да ти буду убави ко на бабу

Сéву. Вој.

Ја искаре кравете, немој ти добдим тамо. Boj (Оном, ко са стоком прави

штету).

Ја мислим да чети дојде до-главу, и да се неч забави. Ама ме јбш неси

убаво разбрал. ПРж. (Претња у стилу клетве).

Ја помрдну с главу, припрети му. МЈ.

ЈА САМ — божљив, ја се уплаши! Чеме пак бKну да ми се отепу. Чин.

— полуд оди тебе. Ја ако те бијем, бдма попа че бкају, нема те увивају

у бвче коже да те лече. Об. -

— те исpáл, ја чете тепам. Држ. (Сину). .

Ја си имам моје, ти си имаш твоје. Седи си на-страну, и немој се закачаш

с мене, да те кожа (после) не срби. НМл.

Ја ти се нема млого срамујем. Има те ишибам, па че видиш. СГл.

ЈАЧЕВИ — бијем све од ред. (од-редодред). ВЈ.

— деца, свата побесим у вер на црешњуту, ако ви само још једнуш

уватим. Вој. -

— одерем (Рос), покажем (Пир).

— раздвојим, ви се нема сhинете с мужатога, Јал.

ЈАЧЕ — ву крним носат. ВЛк.

— га колеџујем, само чеке да ми падне на машку. Сук.

— дојдем, па да га у цедило изнесем ако се млбго убаксузи. Држ.
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— ђу направим од говно подоле. Јал.

— кажем! Вој (Дете детету, али и одраслом: открићу тајну да си

нешто разбио, украо, и сл.).

Ја че кажем на вашти, па че се убаво спроведете, па че видите мож ли у

чуждолбзје да се бере грозје. Кр. -

Ја че му давам џуап. Вој.

ЈАЧЕ МУ — дадем џуáп (Гра); напрајм соплитку (Км).

Ја чеси смрт стварам оди тебе, па после че викаш за мен, ама ме нема

најдеш. Пир.

ЈА ЧЕТЕ — бијем, бијем, па чете накрај питам како ти је, и како ти је

име. Трњ.

— ванем једен ден, па чете убаво истескам. Вој.

— дарујем (ка се не надаш). Вој.

ЈА ЧЕТЕ ЖИВОГА — дерем, печем. НМл. (Блага клетва детету, када

нехотице направи велику штету).

ЈА ЧЕТЕ ЗАБЕЛЕЖИМ, ПА ЧЕ — видиш (Пет), носиш белегу од мен, и че

памтиш какво си ми зло учинил додек си жив (Држ).

ЈА ЧЕТЕ — закопам. ДД.

— залисим, залисим, да те мож народ познâва. Вој.

— заћитим (Грш), исáбим (Пок).

ЈАЧЕ ТЕ ЈЕДНУШ(КА) УВАТИМ, ПА — нека ти је после дупе јако. Сук.

— нема да ти је леко. Пет.

— че се после молиш богу да те прибере, да се не влачиш по путиштата

улогав. Вој.

ЈА ЧЕТЕ — колеџујем (Вој); накарам да сереш у грне (Бла).

— опрзблим, па има да ти се цело село смеје. Сук.

— осакатим једњн ден, да имаш успомену од мене. Кр.

— осамим (Вој), потурчим (Пир); пребијем (Пир); прејебем (ВЈ).

— преклцамјпретћцам (Вој), претупам, пречистим (Сук).

— скопим (Гњ), сbкам сас нашто куче ка минеш пред нашту порту.

Вој.

— убијем на мртво (место) (ДД), умбрим на спање (Раг), утепам (Вој).

ЈА ЧЕТЕ УТЕПАМ — ко куче (Пк), сас колец на спање (Држ.), штрбјим

(Pc).

Ја чети, бре, гркљан отсечем. Бла.

ЈА ЧЕТИ ВАДИМ — душу; масло. Км.

ЈА ЧЕТИ — главуту стицам ко на змиче. Вој.

— дадем једну габровину (по грбину), па нема више да ме тражиш.

Пет.

— делим воду за качемак (Грш), дерем кожуту, че видиш (Брл).

— испрајим кривуту шију (Јал), крв испијем (Бла), крбјим ћулавку

(Boj), мотам цревата (МЈ); најдем мекото (Вој).
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— напрајим пакос, када се не надаш и куде се не надаш, и нема да

мóж да ме уватиш. Пок.

— одњнем детенце! Вој. (Детету које прави штету, или изазива, и сл.).

— потковем опенцити (Чин), поткопам брегат (Кр), режем шију (Чин).

ЈА ЧЕТИ СЕ — осветим (ВЛк); убаво отепам, детенце (Вој).

ЈА ЧЕТИ — скројим ћулавку (Чин), теним кожуту (Сре).

— убаво прочfчкам ушити, па че ме после чујеш, и че се сетиш квć-сам

ти рекла. Вој. (Детету).

Ја чети излњко ударим једну тојáгу, ама чети буде доста за цел век. Сук.

ЈА ЧЕТИ УДАРИМ ЈЕДНУ ПЕСНИЦУ, ПА ЧЕ — манеш да ме џанкаш. Сук.

— се оћутиш. Пок. -

ЈАЧЕ УДАРИМ НЕКОГА, ПА КОГА — било. И има се браним сас све што

ми дојде до-руће. Нечу ви се више дадем да ме бијете. Вој. (Претња

у самоодбрани).

Ја чу те пропудим. Сук.

ЈАЧУ ТИ КОЖУТУ — одерем (ПК), олуштим (Ор), отперем (Тм).

Já чу ти отпéрем кожуту. Км.

Језик да сввиваш, ја да ти га не сњBивам. Држ.

ЈЕЗИК ЧЕТИ — одрежем, па с прсти че оратиш (Вој), отсечем (СГл).

Језикат чети одрежем. ВојЈал.

Јелиш-вериш да не правиш, да не једеш бијење. Соп.

JóШ НЕСИ НАЛЕТЕЛ НА — мене (Гра), рутав нос (Тм).

Jбшче те бијем, па нема ми више пискаш у-руће. Кп.

Јурнем ли те, че насметеш, дупе детињо. Вој.

Јутре-зајутре, ја чете уванем па чети покажем. ТД.

КА — би те мунула, ти би видела! Држ.

— ми, бре, ћипне, па ка те ватим за гушу, има да те задавим. Сук.

— му дадем сучку! Брл. -

— покара клин по клин, че распрајмо. Нечу ти више попуштам. При.

— почнем да те бијем, има да јети цел Габар. Рос.

— пројдеш пред нашу порту главу чети рашчовркам, с камење че-те

гáџам. Вој.

КА СЕ ВРНЕ БАШТА ТИ, ОН ЧЕ — направи бучумиш (Вој), ти покаже

(Пир).

КА СЕ ВРНЕМ, НЕЈЕ ЛИ ГОТОВО — добро се држ (ВЛк), дом да ме не

чекате (КП).

— че направим лом и грбм. ДД.

КА СЕ — ставимо бчи на бчи, бнче си погледа у предњакат. Ор.

— си засева, ка се угрме, ка почеше да се бију, чудо да гледаш. При.

(Опис туче).
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— станем да те мувам, има да истрчиш зачас. Пок. (Овци).

— те, бре, уватим, па ка те запуцам, ти че видиш. Пок.

КАТЕ БЛСНЕМ, ЧЕТИ — избијем spкалата (Соп); испадну spкалата (Гра).

— свитhе излету (Соп); уши запоју (Ру).

КАТЕ — завратбшем! Зав. -

— издлжим, ти че се учудиш одека си. Вој.

— измекнем сас овуја мотку, че се учудиш одека си. (сас овија: прљ,

прут, ремик, чебрњак). Вој.

— ја уватим, тиче после вржеш, па чеси после савијеш језикат, и че

си ћутиш. Јал.

— бкнем, че речеш земљотрес је. Соп.

— орéпчим, има само да узденеш, и има да се пресавијеш 6-три. Пир.

— пљеснем, че те направим на лепињу. Гњ.

КАТЕ УДАРИМ, ЧЕ — испрајиш патравуту ногу (Држ); отhинеш трбскот

(ВСв).

КАТИ — дадем жегу, ти че видиш. ВЈ.

— дојдем, чете дигнем сас два прста, па чете ударим бд-Земи. При.

— sвизнем једен, чети запоју уши. Сук.

— завуштим једњн шамар, ти че се сетиш. Гњ.

— залепим једну Брц.

— засвирим једну, чети пишту три дена. Грш.

ЧЕТИ ИСРТИ ДУДУКАТ — синко, че видиш може ли без тату и маму, па

че-се врнеш и без гонење, и без тражење. БЧ.

— чете питам. Вој. -

КАТИ — опечем верижњакат, че прооратиш. Изв.

— си подберемо, ти че видиш. Вој.

Ка узнем овуја мотку па ка почнем да те овртам, че ђу усереш. Сук.

Кад видиш на-збр, че се вачаш и попу за браду, че видиш. Пир. (Претња

уз пословицу).

Када те шибнем, че ти покажем. Пок.

Кажете му (да) чему стурам кожљáкат. Об.

Кажеш ли ми па нешто лоше за сина, че дигнем цепленку да те утепам.

Држ.

Кажи: „Скопче!“, ако смејеш. ВCIПир.

КАКВО — ли ти се чини?! Boj. (Омаловажавање претње).

— са тражиш, че добијеш! Пир.

— си тражиш, текво че си добијеш. ДржfРс.

— ти се чини! ВЈ. (Претња, омаловажавање, упозорење, савет).

КАК6 — га мњгли, више се с мен не задира. А дирне ли се пак, нема да

му је леко. Трњ.

— (ли) ти се чини?! Пет. (Претња, и упозорење недораслом).

— су га Бугаре били, неје могла ни мајћа да га препознаје. Гра. (О

претученом).
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КАМ ГА ТИЈА, ДА МУ бЧИ — извадим, ископам. Јал.

Квć ли ти се чини, да те пита човек? Вој. (Претња на претњу, уз

омаловажавање).

Ко куче чете утепам, само писнеш ли нешто. При.

KöЖУТУ ЧЕТИ — огулим; одéрем, олупим, стуpим. ВојCук.

КОЈ — блажи, попат чему одреже ушити. ДојВој. (Деци, у току поста).

— је с мене заорал, дупе је звлачил, па нечеш ни ти боље да пројдеш.

влк.

— ли на мене не познава, тија че чучуљ носи. ВРж.

— ме не знаје, скупо че ме плати. Јал. (Самоистицање у облику

претње).
-

— пије, попат че му реже уши. Дој.

— се с мене закачи на-дупе че се влачи. Сук. (Самоистицање у облику

претње).

Које год ме је куче залајало после му неје било леко. Ја никому не

проштавам, па нече ни теб. ВЛк.

Коју нбгу да очепим од асталат, па да те млатнем? Кс. (Изазивачу).

Колко-год да мрдаш, немаш куде! Тува косће че остајиш. ПРж.

Косће чети стр6шим. Рс.

КРВ ЧЕТИ — излочем (Пок); испијем (Пир).

Лебац ти се огадил. Ш. (Клетва прешла у претњу).

Леге тува да те бијем. Пет. (Шаљива претња).

ЛЕЦЕ СЕ ОТУВА, ДА НЕ ДОВАНЕМ НЕКОЈ ОМАШЉАК, ЧЕТИ — испрајим

грбинуту (Зав).

— очукам ушити (Дој).

Мазгу чему ваде, нече му је леко. Рас.

МАНИ — га, пре, оно и дупе душу има. БЧ. (Савет ономе ко неког туче).

— дојде до пцување, дојде за-гушу да се вáчају. Грш. (Свађа).

Млого си образдил, не знам како че побреш. Боље ти је с мен да се не

закачаш. Сре.
-

Möж само да плашиш мује. Сук/Boj. (Омаловажавање онога који прети).

МОЛИ БОГА МЕЧКА ДА ТЕ ГАЗИ — ја да те не газим. Кр.

— полњко чети је, а ако те ја газим одма попа че бкају. Ре.

Моли се богу да те не бијем, а ако те бијем после нема да мож ни да му

се молиш. ВЈ.

МОРЕ, АКО ТЕ — бијем, нече те мајћа познаје. Ста.

Море, ако те ја блскам, нема да блскаш вратата. Гњ.

МОРЕ, АКО ТЕ ЈАМБГЛИМ, ЧЕ — запамтиш (Сук); избрбјиш свете sвезде

(Пир).

MöРЕ, АКО ТЕ — почнем бијем, че изедеш и това што си исрал, само да

те пуштим. Рс.
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— ритнем у мешину, чети се преврне што си јел. Кс.

— стигнем, чети испрајим грбешњакат. Ниш.

— треснем у тилат, чети испадну очити. При.

МОРЕ, АКО ТИ ДČJДЕМ, ЧЕТЕ — пребијем (Ор); све пребијем (Кр).

Море, да те најадовим, ти че обиколиш ижуту. ВРж.

MöРЕ, ДЕТЕ, АКО ТИ ДČJДЕМ — па ако ти рашчепим устата, чеси видиш

мајћу зачас. Пир. (Детету које плаче и дозива мајку).

— чете све искубем. Чин.

МОРЕ, — дете, слушај док несем узел омашкуту. Соп.

— Има да те одерем, па опечем, па на пцета врљам. БЧ.

— ја ако те доватим (тиче видиш) Вој.

— какво си говедо, требе човек да те бије док не испуштиш душу. Км.

— на грбб че му се посерем. Јал.

— неч ти ја дадем да једнеш (Пн), прутат че играје (Об).

— сас свечу че ме тражиш, ама ме нема најдеш. Тм. (Упозорење и

претња).

— туја змију јаче у-главу тлцам. Бла.

MöРЕ, ЧЕ — једеш и печене ћисалице, ко што ђи је јело кучето на

Турчинатога. Пир. (Претња, уз подсећање на причу).

— отидем у цркву, па че по свечу на свакога душманина да запалим.

Брц. (Прети проклињањем).

— проједеш и печене ћисалице. ВC.

мóРЕ, ЧЕ ПРОЗНАЈЕШ, САМО КАМИ ПАДНЕШ — на машку (Вој), у шаће

(цд).

MöРЕ, ЧЕТЕ — бијем да чују сви (Ор), изврнем на-уши, ја (Пок).

MöРЕ, ЧЕТИ — отсечем језикат што млого знајеш (Пк), рашчепим устата

(Изв).

— се осуши језикат што лајеш. МСв.

НА — баницу чете напрајим. Кр.

— које не може бог да помогне, може ббј да му помогне. Вој.

(Пословица о оправданости туче у неким случајевима).

— колец би га наденула, па би га вртела. Км/Пир.

— теја капије мора да добди да ми се отчеша или да њој се отчешам.

Зав. (Увређена позива на „двобој“).

Напрајтова, а друга ти пртка не требе. После че видиш! ПРж.

НЕ — брукај ме, не срамоти ме, не загаљај ме. Ако те ја загблим, сви

че-ти виде това што највише кријеш. Трњ. (Жена жени).

НЕ ГАЏЕ СЕ — Ако те ја гаџам, грбавче си дома отидеш. Вој.

— да те ја не гаџам. Држ.

Не давам вој да цивне. ВЛк.

нЕдиpАЈ — га, не тражи (си) ђавола. Вој.

— ме кад ти кажем. Ако те ја syнсм у грбину има да заштукнеш. Км.
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— (у) говна, да ти не смрду руће. Рс. (Понижавање онога ко изазива

на тучу).

НЕ — дрнчи ме, после че се кајеш. Сре. -

— задевај се, боље чети је (Вој), заидај се, скупо чете к6шта (ТД).

— може да каже: — Скопче! од стра. А толко си силеше, и толко ми

претеше, док га не млатну. Вој. (Понос победника у тучи).

НЕ МĆЧАЈ — на пут, да ти не иде чуру-очи. Дој. (Заобилазно упозорење

подсећањем на пословицу).

— уз ветар, да ти не иде чуру-очи. Гос. (Пословица као упозорење).

НЕ — ожениш ли се овуја годину, че те заклапамо под камено корито.

Трњ (Шаљива претња и, можда, сујеверје).

— пали огањ, да ти не искоче свитће. Грш. (Пословица као упозорење).

НЕ ПИПАJ MöЈАТ ПИЈУК, ЧЕ — те скршим (Бла); ти га разбијем од-главу

(Гра).

НЕ — подлати, Мурџо, не подлати. Че испрајиш држаљето. Вој. (Претња

на претњу).

— помагаш ли ми са ка сам у муку, нечу да се више ббрнем камто

тебе, а доста сам те помагала. Црн.

— послушај ме, па че видиш! Че строшим моткуту оди тебе. Пок.

— прави се луд, да не виснеш на дуд. НМл. (Шала у облику претње).

— приоди ми, да не целиваш чукат. Брц. -

— рипај, и немој небијен да викаш. Сук.

НЕ СМЕЈЕ ДА РЕЧЕ – бурђија, скопче, трт. МЈ.

НЕ СМЕЈЕ (НИ) ДА — писне, шукне. Вој.

НЕ СМЕЈЕШ ДА — ми кажеш: — Потам! Знајеш ли квć че добијеш? Вој.

— писнеш (Пок), цивнеш (BC), шукнеш (ВЛк).

НЕ — турај прс меџу врата, чети оштипу. Вој. (Упозорење).

— туре прс куде не требе, че се кајеш. Трњ (Пословица као упозорење).

— чеше се куде те не срби. Гос. (Пословица као упозорење).

НЕК — загризе јабалкуту, ако смеје. Ре. (Упозорење).

— си се врча на легалото, да му се легалото не олади. Боље че му-је.

Брц.

— ти това буде прво и последњо, и да те више не чујем. Вој.

Нека су триста греа, ама че га утепам. Тека да му кажеш! Јал.

НЕМА ДА ЗНАЈЕШ — колко (че) можда понесеш ћотек, ако те ја уванем.
BC.

— одека чете огреје. Вој.

НЕМА — да смејеш да цивнеш. Гра.

— кожа да те побере, ако те ја бијем. Зав.

— кој да узне да ви потепа. ПРж (Оштар приговор у облику претње).

— мајћи жив да искочиш отука. Ја те несšм звал штету да ми правиш.

Држ.

— сâмо да се бијемо, негб и за-гушу да се вaчамо. Рос.
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НЕМА, СИНЕ, ДАТИ ДАДЕМ ЈЕДБН РУС — ако-си на њбну памет. Км.

— ако те жената учи како с родитељи да се караш. При.

не у ДАДЕМ ЛЕБ, ПА — да викаш (Гра); тамен да риташ од-глади
ст).

Нема те никој бтне ако ти ја дојдем. Бc.

НЕМАТИ ВИШЕ — отворим врата (Тм), прескочим праг (Бла), улезнем

у кућу (Гос).

НЕМА ТИТОВА ОПРОСТИМ — додек сам жива (Брц), док са жива (Ор).

НЕМОЈ! — Ако почнем ја да вој причам, че се учуди одека је Пк.

— више тека! Че ти обрнем грбину, па че се чудиш одека си. Пир.

— да викаш без ћотек, па да ти ишибам дупето. Изв. (Детету).

НЕМОЈ ДА ДРДЊЕШ — главу чети стрбшим. Вој.

— че си дома бијена отидеш. BС.

Немој да sакаш пред врата. Држ. (Блага претња детету).

НЕМОЈ ДА ЖВАНЋАШ, ДАТИ НЕ — избијем зубити (Вој), одрежем језикат

(ВРж).

— рашчепим устата. Пк.

НЕМОЈ ДА — жванћаш, да ти се не насеpeм у устата. ПРж. (Вулгарна

претња).

— игра Бојана. Вој. (Блага претња у облику шале, и упозорење).

— излетиш на мала врата (Грш), испрајиш кривакат (При).

— једеш јајца на мојега брата, да ти не исправим носат. Соп.

НЕМОЈ ДА ЈЕДЕШ ШТО СЕ НЕ ЈЕДЕ, ДА — те не стигне што се не надаш.

При.

— ти бчи не ископам. При.

НЕМОЈ ДА МИ — усмрадиш рућете (МЈ); уцивкáвиш песницете (МЈ);

целиваш песницуту (Соп).

НЕМОЈ ДА — мислиш да се некому плашим. Ако те уванем, че те

изгрбавим. Рас.

— мрсиш. Пок. (Вулгарна двосмислица као упозорење).

— мрсиш, да те ја не мрсим, па има да се чудиш одека си. Чин.

— приносиш, дете, дупе при тојагу, боље чети је. Соп. (Упозорење).

— свариш говеџинуту, невесто. Чин. (Вулгарна двосмислица као

упозорење).

НЕМОЈ ДА СЕ — нацериш, ако те ударим. Соп.

— чепериш, да ти носат не отhћнем. Соп.

— чешаш од мене, да те ја не чешам. МЈ.

НЕМОЈ ДА — си ми (и) друђи пут пак отезал говедата, чете (после) ја

oтesaм ко говедо. Сук.

НЕМОЈ ДА СИПАК НЕШТА ЗА ЊУ ОРАТИЛА — језикат чети одрежем,

6чи че-ти ископам, све чете искубем. Сук. (Мајка брани ћерку од

оговарача).

232



Фразеологија страха и наде у пиротском говору 407

НЕМОЈ ДА СТРOШИМ — држаљето оди тебе. Мр.

— остБнат оди тебе, па че се зачас научиш ко се воде говеда. ЦД.

(Детету). -

— столицуту оди тебе. Пок.

НЕМОЈ ДА ТЕ — дупе леже. Вој.

— syнем сас песницу, па че се бдма оћутиш. Соп.

-- млого срби кожа. ДржfВој.

Немој да ти литну краци зачас. При.

НЕМОЈ ДАТИ — оберем здравјето (Вој), нођете, сас овија омашљак (МЈ).

— разбијем балонат од-главу. Гњ. -

НЕМОЈ ДАТИ — поцрвеје десечето. Вој. (Лењом надничару).

— пуца зад уши. Пок.

НЕМČЈ ДА — тртњеш (Зав), тртњеш, кад ништа не разбираш (Соп).

НЕМОЈ — дупе да те леже. Држ.

— жено, после да јашиш магарето. Рc. (Еротска двосмислица у облику

претње).

Нембј ме више дрнчиш, бчи да ти не ископам. ВЈ.

НЕМОЈ МЕ ДРНЧИШ — боље чети је (Пир), да ти бчи не ископам (Сре).

НЕМОЈ МИ — прачаш опрлена перја, нече ти је леко ако те вaчам у-руће.

Држ.

— се жембиш, да те све не ижњмбим. (Вој), умурдариш рућете (Пок).

НЕМОЈ МИ УСЕРЕШ — рућете; тојагуту. Вој.

НЕМОЈ МИ — усмрадиш рућете (Км); целиваш песницуту (Кр).

НЕМОЈ МЛĆГО ДА ЗНАЈЕШ — ако бчеш да ти је здрава глава. Сук.

— боље чети је. Рас.

НЕМОЈ МЛОГО ДА ЗНАЈЕШ, ДА — не искочиш на бандеру. Пир.

— си не отидеш дома сас крваву главу. При.

— те не ишчушкам на вратата. ДржfПет.

НЕМОЈ — ни шљовеш млого. ВЛк.

— окол мужа да ми се вртиш, да те не рашчепим. СГл.

НЕМОЈ ПОСЛЕ ДА — stiкаш (Вој), ламкаш јајца (При); се удараш у-главу

(СГл).

— ти је крив ђавол. Ста.

НЕМОЈ — рано да искараш карање. Боље се оћути. Изв.

— само да думаш е-е е-е! Нече ти буде леко. Изв.

— сваа да ми прача опрлена перја, че ђy Г6спод убије. Нема њу

останем дужна. Кр. (Претња и клетва).

НЕМОЈ СЕ — играјеш сас мене, да не почнем ја да се играјем сас тебе.

Вој.

— издираш на мене, живога чете одерем. Бc.

— издригујеш, да не почнем ја да ти казујем. Пет.
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— негде завутујете по пут, деца, че ви утепам ако се забавите. Чин.

— после удараш у-главу. Ру.

— прајиш на шашавога, немој ти запоју уши. Зав. -

— рипаш куде ти неје место, да се не соплетеш (Км), сригошеш (Ор).

— чепатиш, да ти не прибдим (Вој), чешаш куде те не срби (Јел).

НЕМОЈСИ — више уста чепиш! Ја ако те чепим, нема више никад да ти

стоју како требе. Држ.

— збереш зубити у ћеску. Кр.

НЕМОЈСИ ОТИДЕШ — без збогом (Брц), недозрел (Трњу Вој).

НЕМОЈ СИ – плакниш уста с мене, да се после не чудиш одека си. При.

— смешамо капете. Ја те нечу млого трпим, ако те трпу друђи. Вој.

— чепиш таја твоја уста ишчепена, да ти ђи ја не дочепим. Пир.

НЕМОЈТЕ — гази коњица (Пок); друснем од-земи (Пок), дупе леже (Бер).

НЕМОЈТЕ ЂАВОЛ — леже, да ми почукујеш детето, да те ја не почукујем.

Вој.

— нбси, немој да се с мéн играјеш. ВЈ.

НЕМОЈТЕ — завратошем, па че видиш кој не знаје кво орати. Јал.

— завуштим (Гра); заћитим (Вој), извадим из мозак (Кр).

— изребрим да бKнеш у-глас (Соп); изрепчим, па да се чудиш одека

си (Сук); испратим недозрелога (Сук|Вој).

НЕМОЈТЕ ИСПРАТИМ САС — окрњен нбс (Соп); тојагу (ЦД).

Нембј те кукавице окукају. Изв. (Упозорење: Немој да закасниш!).

НЕМОЈТЕ НОСИ — ђавол (ВРжIBoj); ђавол, немој ти прибдим (При).

НЕМОЈТЕ — огреје откуде се не надаш. Држ.

— огрејем с некоју шамарчину. ДД

НЕМОЈТЕ ПАМЕТ — леже, немој да се шалом шалиш. Пир.

— (нешта) леже. Чин.

НЕМОЈТЕ — пернем сас вилуту, да ти излезну цревата. Вој.

— стискам за-гушу (Об), труснем бд-земи (Пет).

— чешају куде те не једе. Брц.

— чушнем у калиштето, па че се дома врнеш ко свиња од купање. Кр.

НЕМОЈТИ — да преграбујеш, да се после не кајеш, Црн.

— syнем једну песницу (Брц), запоју уши (Пок); испрајим шијуту

(Грш), напћним шију с песнице (Кр).

НЕМОЈТИ ПОЈДЕ — на-нос црвена свила (Држ); црвена свила (Бc).

НЕМОЈТИ — потече црвена свила на-нос. Јал/Соп.

— прибдим, боље чети је (ВС), пуштим крвчицу (Бер).

НЕМОЈ ТИ СЕ — брчка кожа (Вој); нешто савије окол шију, па че се чудиш

(ДД). -

НЕМČJ — ти ударим једну заушку. Зав.

— штапат од-главу да ти строшим. Изв.
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Несем ја лесан, неч с мене леко на крај да искочиш. Рс.

Нéч да једеш. Вој.

НЕЧ ДА МЕ ПОСЛУШАШ, АМА ЧЕТИ — огулим туја непревијену шију.

Држ.

— сљВИвам шијуту. Сук.

Нéч да ми више присмрдиш у кућу. Држ.

НЕЧ ДА МИНЕШ — тека тиће, чете закачи кука и теб, тиће тека. Вој.

НЕЧ ДА — мож, можеш, пробијеш док сам тука. Сук|Вој.

— проминеш без бијење (ВЈ), седнеш више на дупе (Изв).

Нéч дома читав да си отидеш, изгледа ми. Јел.
-

НЕЧ МИ ВИШЕ — отвбриш врата (Чин), прескочиш праг (Дој).

— присмрдиш у кућу (Вој), пешнеш у кућу (Држ).

Неч при мен да прошијеш. Кп.

НЕЧЕ ВИШЕ ДА СИ ОЛИЖЕШ ПРСТИ — при мен, у нас. Пир.

НЕЧЕГА — испуаш (Вој); испуате при мене (Пир). (Вулгарна претња).

НЕЧЕ ДА — те промине, нема на дупе да си седиш. Изв.

— ти мине по кожу тека тиће. Вој.

Нече ме слуша, че узимам колецат. Кп.
-

НЕЧЕ ТИ ЈЕ ЛЕКО — Има да издажиш шијуту, че издāжиш шију. Вој.

Нечу да ти дадем трн бчи да си извадиш, само ако наставиш тека. Пет.

НЕЧУ ТИ ВИШЕ — деверујем ко до са, боже сачувај. Сам че се слушаш.

Сук.

— попуштам. Мбже само крв да падне. ДД.

Нечу ти праг преступим. Вој.

НИ — једну мангрку, турску парицу, нечу ти дадем. Боље че дадем

имањето на Цигање. Брц. (Отац сину).

— чете шуримо на саме. При.

Низ Рогоз сам те довел, уз Рогоз че си отидеш. НМл. Текá рекел на

женуту си и искарал ђу.
-

НОС ЧЕТИ — отhинем, писнеш ли (МЈ); очепим (Зав).

— све стацам, што млого знајеш. Рас.

ОД — говно подоле чете напрајим. Пир.

— мен нема да си миран док ти крв не лбкнем. Пок.

— мојту те страну нема огреје. Те, че видиш! Изв.

— са па нaтам нечу да оратим сас тебе. Сук.

Одмаче добијеш петопрсницу за врат. Грш.

Одбвде нема жив да искочиш, само ако те ја још једнуш увaнем. Прж.

Око чети извадим. Пок.

. ОН — ако те напочепи, ти че видиш. ВЛк.

— чети убaвo надупни опћнцити. Вој.
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ОНО — ни бог ником дужан не остањује, па нечу ни ја теб. Това да си

знајеш. Гра.

— требе да те је присpбело! Вој. (Упозорење, детету).

— зашто су га издебелогрчили?! Ако, тека му требе, това је за њега.

Boj. (О претученом).

Отепали му се саглам. Пет. (О ономе кога су тукли).

ОЋУТИ СЕ — (бер) да те не искубем с кудељуту. Вој.

— да те не ргнем с овија нож. ВЛк.

ОЋУТИ СЕ, ДЕТЕ, ДА ТЕ НЕ ПЕРНЕМ С — машуту, прутат, тојагуту. Вој.

ом,је ЈА ДА НЕ — зинем (Цр), казујем, па че излезне на големо

ОЋУТИ СЕ — немој да те водим за-узо, дете. Пок.

— свекрво, че дојду усранити дни, па водицу че потражиш, па нема

да ти дадем. Држ.

| ОЧИ ЧЕТИ — извадим, ископам. Ор.

Čчу да ти пуштим крв, да видим црвена ли је. Кр.

Па ка ђи брзнемо, че виде. ВРж.

Писек чети извадим. Вој.

ПОЛbКА, ЧЕ — дојде маца на вратанца. Пир.

— дојдеш да ми се молиш, само чеке (Чин), че легнеш на брашно (БЧ).

полbКА, ЧЕ СЕ ВАНЕШ НА ПРИМКУ — ете, че видиш (Вој), и ти (Сук).

полbКА, ЧЕ СЕ ВАНЕШ У-железо (Кр), клопку, па чете питам (ВЈ).

Полека, че се ватиш и ти на примку. При. -

Потрчи, да те ја не стиsaм. А ако те ја стиsaм, нече ти је на добро. Сук.

ПРАТИ ГА ТИ ОВАМ ДА МУ — ја с мотку зачас накарам памет у-главу.

Кр.

“... jâ малко с мотку порадујем. МЈ.

Прати га овам ја да га колеџијем, па да види откуде се сввиња. BC.

Пришло ти, изгледа (ми), за тепање. Трњ. (Упозорење).

Пробај, де узни ако смејеш, ако имаш траву стискавац. Пет.

Пронајдем ли те пак там, нема те више живога остављам. МЈ.

Пуста мотка! Вој. (Претња, и увреда). -

Пуштете ме, само још једнуш да га syнем, још једну само да му Syнем.

Вој (Држе га, а он хоће да настави тучу).

Раниш ме сас дупе, ама ако те стигнем чети га одгризем. Држ.

Рућете чети извитлим, па нема мајћи (си ни) воду да донесеш. Пет.

С камење главу чети скћцам. ПетiВој.

С остБн чете бијем, ко говедо. Гос.

Са си ми у-руће, са че видиш какво че буде. Сук.
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СА ЧЕ — видимо који је појак, па се после нема више валиш сас снагу.

Boj. - -

— видиш како боли ка те муж бије. При. |- -

— кажем на тату, па има да те увати, има кожуту да ти одере и на

колец да ђу закачи. Брц.

СА ЧЕ ОКНЕМ БАТУ (односно бају, брата-ми, башту-ми; тату, деду-ми,

даду, сестру ми, мајћу ми, и сл.), ПА ЧЕ — се убаво спроведеш, ти

покаже. Вој.

СА ЧЕ — бKнем нашти, они чети покажу. При.

— сереш чичек, са си ми падал на машку. МЈ.

— свcKâм нашата пцета, па нема да знајеш куде че бегаш. Вој.

СА ЧЕТЕ СБКНЕМ САС — нашата пцета (Држ), нашето куче (Вој).

СА ЧЕТИ — делим воду за качемáк (Јел/Рос), иде кожата на тупан (ВЛк).

— језикат отсечем (Пок); намодрим дупето (При).

СА ЧЕТИЈА — кажем од које се дрво вретена праве. Бе.

— месим срцето. Ор. (Врло оштра претња).

— покажем од које дрво Цигање вретена праје. Кр.

САМО АКО — ђу једнуш блcнем у грбинуту, има да види sвезде. Гњ.

— изедеш това што сам за њи оставила, за-гушу чете вaчају. Сук.

(Мајка прождрљивом детету). -

— кажеш, чете обесим с пртен конвц. Чин.

— ме дирне још једнушка, чему напћним кућуту сас змије. А ја ђи

леко вачам, и све ђи по џепове носим. Кр. -

САМО АКО ТЕ — уватим, ја чете оклоснавим, детенце. Вој.

— улбвим, ја чети покажем. Зав.

САМО АКО ТИ — добдим, брже че промениш памет (Сук), придем (Вој).

САМО — да ђудованем, све че ђу искубем, она личе ми мужа дира. Пир.

— дознајем ли које је, кожуту чему олупим. Рс.

— Има да те огреје од некоју страну кá се не надаш. Јал.

— кажеш ли једну реч, чете омáам. ПетiМЈ.

— ми ти дојди незван у лозје, нечу те више пуштам јалов да си отидеш.

Држ.

— се ти закачи сас мен, па че видиш куде чете после боли. Кр.

— ти дојде, ја чете дарујем. Вој.

САС — виле чете избодемо, ти си крива. Зав.

— конisц чети душу вадим. ВојlTра.

— штап си дошњл, сас штаће чеси отидеш. Држ.

Сва пилишта да поју, а ти да си ћутиш, да (се) не казујеш. Вој. (Упозорење:

Ућути, или ћу ја о твојој бруци). -

Све ми се чини да чеси дома отидеш без време. ВојCук/Гњ.

Свете кошчинће чети строшим, па нема ни једна читава да ти остане.

Пир.
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Сви који су ме дрсали зуби су њим испáдли, па нече ни тебе боље да

стигне. Трњ.

СЕДИ СИ НА — гуз, да ти не порасте без. Дој. (Шаљива претња детету).

— дупе (ВЛк), дупе, да не играјеш дрдавку после (Вој).

— мира, не уплитај се куде ти неје место. Вој. (Претња-савет).

Сећирата је зад вратата, па ти улази ако смејеш, Брл. (Претња и шала).

СКОРО ЧЕ — познајеш чија је песница најтешка у село (Кр); признаш чија

је песница потешка (МЈ).

Скоте, главу чети отhинем. Гњ. (Претња, уз увреду).

Снаата ђу све избила, и све њој руће изела. Км. (О тучи).

СРБИ ГА — дупе, (па га боли), кожата, че једе бијење. Сук Вој. (Упозорење).

СРБИЛИ ТЕ — дупе, кожа? ПирiГњ. (Блага претња и упозорење).

Србу ли те уши, детенце? Вој. (Блага претња и упозорење).

Средил би га док каже: — Бритва! Само нек зине! Пир.

Срце чети извадим за туја реч. Рос.

стAРЧИНО ЈЕДНА ИМА ТЕ БИЈЕМ СВЕ ДОК НЕ — потрчиш, пробдиш ко

млад. Соп.

ТА НЕЧУ ТЕ — бабим; бричим! Вој. (Одговор на: — Зашто?! увређеног

или удареног). -

Тебе требе сâмо бој. И са чете стигне, готово ти је Ега се после разбереш!

Држ.

Тека и ја! Са чети избијем које ти је најмило, да ми лекне. Држ.

ТЕШКО — на туја руку што че на мене ћимне. Пк. (Претња на претњу).

— си га тебе, ако те ја вачам у-руће. Вој.

ТИ ДА ЋУТИШ, НЕМĆЈ СИ ОТИДЕШ — недозрел, недоспел. Вој.

ТИ ЈОШ НЕ ЗНАЈЕШ КАКВО ЈЕ БИЈЕЊЕ, АМА СА ЧЕ — видиш, прознајеш.

- Држ.

ТИ — ли че мене учиш? Ка ти љепнем једен, чети запоју уши. Вој.

— нарипујеш на бијење, ама скоро чети некој строши њокалицете, па

че се умириш. Пет.

— нема да мождšнвс без бијење да поминеш. Дај бдма да си те

избијемо. Вој. (Претња, али и шала).

ТИ СИ ЗА — говњаиву мотку, и това (за) голему. Пет.

— једну мотку голему. БЧ.

— утеп, утепување. Вој.

ТИ — си ми улезал у-очи, и нече да ти је леко. Гра.

— че, свекрво, ко куче да пројдеш, че видиш. Пир. (Претња, и клетва).

ТИ ЧЕМЕ УБАВО — опознајеш (Вој), познајеш (Км).

таја радос нема да ти је на добро, на-нос чети искочи. Вој!Сук.
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ТАЈА ЧЕТИ СНАА — вади ћиселицуту, СрelВој

— грбинуту исправља; исправља грбњачат. Вој.

Тиjа ли баштојháн? Море, че види он. МJ.

Тóв је зајем, бијењето. А ја не могу ником дужан да останем, па ни теб.

Кр. (Претња, уз пословицу).

ТОВА ДА СИ — изедеш, свао, немој ти га сипујем у шамију, испијеш,

свате, нембј да ти га насипемо у капуту ка си појдеш. Вој. (Шаљиве

претње на свадби).

Töва добро нече да ти је за млого. Че ме запамтиш. Вој. (Претња, и

клетва).
-

TöВА ЈЕ ЗА — утеп, утепување. Вој. (Претња, уз омаловажавање).

ТОВА — му је за памет. ВЛк. (О претученом).

— сам те чула, и више да те не чујем. ВЈ.

— смејање нема да ти је на арно (Чин), те нече мине по кожу (Сре).

ТóВАТИ НЕМА — мине по кожу (Вој), тека (тиће) мине по кожу (Чин).

Това ти се нече леко мине по кожу. При.

TöВА ЧЕ — је све теб на шију (МЈ); ти излезне на-нос (ВРж).

TóВА ЧЕТИ НА-НОС — излезне (Об), излезне, што си ми узела (Вој).

Тóва што ми рече, чети дошкоди једен ден, че видиш. Гра.

ТóВА ШТО СИ — отел, на нос чети излази. Пир.

— украл, на нос чети излезне. Соп.

Толко га би, дорим га на клубе сави. Соп. (О претученом).

Требе ли да те ишербам, па да ти дупéто буде све на пручће. Пк.

Тува чете закопам, у меџуту, да ти буде доста. Јал. (Претња, и клетва).

Тупану, тупану, ако те стигнем чети кажем. Вој. (Тепање детету у облику

претње).
-

Турај како требе, немој ти овуј мотку стрбшим бд-главу. СГл.

Ћев че си прајим с тебе, свекрво, душу че си сладим, че видиш. Само

y-руће да ми паднеш. Пир.

ЋУТИ, БРЕ, ЧЕТЕ — огулим. При Држ.

— ујашим ко јазавац шашку, па чете све сцепим. МЈ.

Ђути, да те не мернем с качемиљћуту. Вој.

Ћути, нBмбЈ ДА МЕ — оставиш без штап (ТД), после руће болу (Б3).

ЋУТИ, НЕМČЈ ДА — почнем да казујем (Рас), си кварим матикуту (Дој).

— строшим колецат оди тебе, усереш песницуту. Држ.

ЋУТИ, НЕМОЈ ЈАДА — отварам твојете књиђе. Пир. (Претња свађалици:

Да ја не почнем о твојој бруци).

— ти затварам уста, че се кајеш. Км.

ЋУТИ, НЕМОЈТЕ — пернем састојагугу. Вој.

— цепнем сас овуја цепенку. Брц.

239



414 Драгољуб Златковић

ЋУТИ — си, ћути! Нембј ти дојде до шију. Немој ти се одужим. Рс.

(Упозорење и савет).

— тебе ти је на опашкуту врзана белега. Кр. (Претња и сујеверје).

У дно у-земи чете накарам. Вој.

У-ЗУБИ ЧЕТЕ — издигнем (Црв), носим, бре, кво бчеш ти од мене (ВРж).

У моју кућу нема ни воду да пинеш. Изв.

У стање сам да те сљ зуби згризем. (сљс). Вој.

У Тунџу чете прекарам. Вој.

Убаво ни она благосивља, ама акођу ја благословим она че је благословена.

Пир. (Претња у облику благослова).

Увáнем ли те, ја чети кôжуту стуpим. Пир.

УВАНЕМ ЛИТЕ, УБАВО ЧЕ — те издpусам (Јал), ти се одрусам (МЈ).

Уватим ли те, ја чете живога одерем. Сук.

Уво чети отhинем. Рос.

Ударам ли те, че ти прсне главата ко лубеница. BСв.

Узел сам те на зуб, неч ти је леко. ВС.

Узнеш ли пак, неч ти се више приједе. При.

УЗНЕШ ЛИ ПА(К), чЕТИ — загорчи (Бе); се згади (Пок).

Утепал би те стојагу. ДД. (Претња, и жеља).

Цивни, ако смејеш. Вој.

ЧЕ Ви — испотрујем (Км), насекам (Вој), покољем ко пилишта. (ВЈ).

ЧЕ ВИПОТЕПАМ — без зрно баруд (Јал), ка се врнем, ако неје готово (Км).

чЕ Ви — разјурим на све стране, па нема да знајете куде че се свпрете.

Воi.

- i. распршти газдинлекат, ли почесте да се карате и делите, па више

нема да се силите. А ја че се радујем. Сук.

— утепам обојицата стојагу.

Че види, ако му дојдем, бњлу у гаче. Брл.

ЧЕ ВИДИШ — ка те това трпне по тил, па се нема никому смејеш. Гра.

— може ли без работу леб да се једе, че курјачиш. Вој.

— па че глеџ сереш (Гњ); Чачине муће (Пир).

ЧЕ — вијеш како куче на пртину за трбшку леб, ама нема ти дадем. Чин.

(Детету).

— вика, па чеси дупе одере. Вој.

— викаш, детенце. Пир.

ЧЕГА БИЈУ ДО — нечу (Вој), пртку (Гра).

ЧЕГА БИЈУ — док се магаре бд-воду не врне. Сук.

— ко говéдо у зеље (Вој), селсhи (Пир).

— те да рече: — КЊча! ВРж.
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ЧЕГА — гази коњица (Об), згази коњица (Гњ), кћца ко град грcнице (Вој).

ЧЕГА НАЈДЕМ, ПА ПОД-ЗЕМИ ДА — је (Трњ), је, и има да му се осветим

(ДРж). - -

ЧЕГА — накара у дно у-земи (Изв), однесе ко бумбар сламку (Пир).

— однесеш ко златка трн (Соп); осуши од бијење (ВЈ), прокорми (Вој).

— пропуди у Турско (Чин), пцујем, та нечу да га бабим (Вој).

— сечу парче по парче. Изв.

— турамо у веру. Гос. (Претња-изрека: Опаметићемо га женидбом,

батинама, и сл.).

— шљиснем. Пет.

ЧЕ — гледаш дрéзгаво. Сук|Вој.

— дигнем столицуту да те утепам на место. Кп(ДД.

ЧЕ ДČJДЕ — бата, па чети отуши. Вој.

— време да ми седнеш на теквојате, само чеке. Рc. (Вулгарна претња,

псовка).

Че дојде мачка за поганца, (па че ме молиш). (че ми се). Вој.

ЧЕ ДČJДЕ ТАТА, ПА ЧЕТЕ — пребије ко куче (ВС), уложи (Вој).

ЧЕ — дојде тата, па чети покаже (СГл), дојдем, па че ви сви потепам

(Пк).

ЧЕ ДĆЈДЕШ ДА МЕ ЦЕЛИВУЈЕШ У — руку, да ти опростим. Км.

— руку, па да-ми-се молиш, да ти опростим, ама нечу. Вој.

— дупе, да ти опростим, ама ја ти никад нема опростим. Бла.

Че дојдеш на зобницуту, ја чете уватим, ЦД.

ЧЕ ДĆЈДЕШ ТИ У — Кладје, па че видиш (Рос), тесникат (ВЈ).

ЧЕ — дојду усранити дни, чети потребем, свекрво. Јал.

— дфнкаш св зуби. (Вој), дуваш у прсти (Сук).

— ђу скубем, та нечу ђу љбљам. Пир.

— згазим тога смрада да ми више душа не смрди. Јал.

— зликаш за лебац. ДржfВој.

— идем у-свет оди вас, па че видите како је без мене. Пк.

— идеш на-свт, ако те ја бијем. Соп.

ЧЕ ИГРАШ ДРДАВКУ — алалем (ГосјBoj), изгледа ми (Пок).

ЧЕ ИГРАШ — пиперевку; преперевку. (играјеш). СукiВојдрж.

Че избројиш Sвезде. Соп.

ЧЕ ИЗВЛЕЧЕШ — мачкатога. Јал. (Претња у виду вулгарне двосмислице).

— тртаво бијење. Соп.

ЧЕ — изгорите ко пилишта (Сук); издигнем столицуту да те снижем (Вој).

— излезне нагрбен (Соп); излезнем да ви потепам (Пок).

— излезнеш на мала врата (Сук[Boj), излетиш на дâђе виле (ВРж).

ЧЕ ЈЕДЕШ — бијење; бој, детенце. Вој.

— дробено (Км), дробено, алáлема (Гњ).
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ЧЕ ЈЕДЕШ КАМЕЊЕ — ја за теб нечу да работим. Вој. (Упозорење, и

претња).

— ка те оделим, синко. Сук.

ЧЕ ЈЕДЕШ — немијен (Гњ), перде (Соп); стојечћи (Јал), ћотек (ВЈ).

ЧЕ — ковеш клинци (оди студ), ако си сам дрва не насечеш. Ја ти-ђи нечу

више ни сечем, ни уносим. Вој.

— кука црнога Маринка. Сук. (Претња, клетва, и подсмех на нечију

тужбалицу).

— курјачиш, лега на меку мешину. Сук|Вој.

ЧЕ ЛЕГНЕШ НА БРАШНО, ДЕ — полека; полечка, пополњчка. Вој.

ЧЕ — легнеш на брашно, само полечка, па чете тегај питам. ВЈ.

— лежиш улогав. Гњ.

— летиш по вbрат чек горе, ако те ја гоним. Пок. (Овци).

ЧЕМЕ — бијеш?! Ама си болан, не мож се рипнеш. Рос (Омаловажавање

онога ко прети, и шала).

— накараш да се обесим. Ама је боље прво теб да обесим. МЈ.

— одгледаш у грбину. Сук. (Детету).

— тражиш усред пладне сас свечицу, ама ме нема најдеш. ВЛк,Гос.

ЧЕ МИ ДČJДЕ — на легало (ЦД), тија бесник у тесник (Гњ).

ЧЕ МИ ДОЈДЕШ НА — воз (ПирjБе), лежиште (ВЛк); лесу (Boj), мамац

(Ста); машку (ВЈ), низбрдицу (При).

ЧЕ МИ МИНЕШ ПРЕД — порту (МЈ), порту, па че видиш (Вој).

ЧЕ МИ ПАДНЕШ НА — лесу (Ор); машку (Вој).

ЧЕ МИ СЕ — молиш (Вој), помолиш (Трњ).

ЧЕ МИ ЋИПНЕ КРВ, ПА КА ТЕ УДАРИМ, ЧЕ — зајдеш, те затајм. Вој.

Че ми усмрадиш рућете. Држ.

ЧЕ МИНЕШ НА — густо сито (Сук), дâђе виле (Вој).

ЧЕ МИНЕШ НА МАЛЕ — бучће (Зе), виле (ГосјВој).

ЧЕ МИНЕШ — на чепељушку. Вој.

— ти при нашу порту, че те секнем с КБшу, с нашто големото куче.

Сук. (Дечја претња).

ЧF — мињује на мале бучће. ЗсЗав.

— мора скоро да те стesaм, сине. Држ. (Упозорење).

ЧЕМУ ВАДИМ — мазгу (Вој), џивџу маз (Гра).

ЧЕМУ — га кажем, па че се ти после убаво спроведеш. Вој.

— даде жегу. Вој.

— запалим плевњу ка има весеље. Ја му дужан нема останем. Зав.

— Идеш на папонци. Вој.

— извадим кљшљњцат, тека да му кажеш. Вој.

— једе голо дупе баницу. Чин.

чE му ЈЕДЕ ДУпR — баницу (МЈ); попару (Гњ).
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ЧЕМУ — одлети главата ко на врапче (Гра); потковем опенцити (Сук).

пошчукам роговети (ВЛк), режем колач (Пет!При).

ЧЕМУ СЕ — насладимо, че га положимо на сламу (Ру), пуши чело (Вој).

ЧЕМУ — скрој ћулавку (Сре); скроје ћулавку(При), ишчука рогове (Сук).

ЧЕ — нагазите мечкуту, изгледа ми. Изв.

— најдеш дебелијат крај, изгледа ми, невесто. Рс. (Претња, и еротска

двосмислица).

— намокрим конопчето, па има да те овивам, овивам, овивам, по

нóђе, по руће, по нође, по руће, куде заврнем, догод се не усереш.

Сук.

ЧЕ НАПИПАШ — дно, ако те ја чушкам. МЈ.

— КрупВц, па чеси отидеш мајћи непремењена на-госjе. Вој. (Жени).

— Ливађе, Суково, па че се сf.прешчњк на Големи мос. Вој. -

— Црну страну, ако те ја гоним. Вој.

Че ни ти убаво запамтиш. Зав.

ЧЕ НОСИШ — од мен крваву главу (Соп); улепњацити (Вој).

ЧЕ — њим литну нође и њим. Пир. (Претња, и клетва).

— њој дадем диксу. Вој. (Муж жени).

— одврндиш одозгоре. Вој. (Упозорење, са призвуком клетве).

ЧЕ ОРЕШ НА ШАЋЕ, САМО АКО ТЕ — завушим (ВРж); завуштим (Зав).

ЧЕ — останеш без јајца, тека ми изгледа (Држ); отидеш грбав, тека ми

изгледа (Држ).
-

ЧЕ отидЕШ НА МАЛЕ — бучће (Зав), виле (Гос).

ЧЕ — отидеш недозрел, без време (Чин), недоспел (Boj).

— погорите у кућуту ко врапчетија. Само ако ме пак тека карате,

има да ђу наклaдем. Пир.

— преврнем и небо и земљу, ама чете пронајдем да ти се осветим.

Држ.

— признаје чалма привој, че дојде време. Км. (Изрека као претња).

— признаш, и ти, газду! Сук.
--

ЧЕ ПРОЈДЕШ ко куче, че видиш (Пир); на мале бучће (ТД).

ЧЕ — работиш, па чети капа падне. Неч више јалов да пробдиш. Вој.

— резнем малко месце оди тебе, само толко колко да те осакатим. Кр.

(Претња, и шала).

— речемо на Мету да те исцелива, штом си толко убава. Пир. (Претња

-увреда).

— рипнем у воду да се удавим, па после че ме потражите. Изв.

— роди и нашата врба грбзје, че ти потребем. Кр. (Претња, и позив

на помирење).

ЧЕ СЕ — бијемо, па кој победи. Ама се после нема смејеш валиш састова

бијење, тека ми изгледа. Кр. (Претња на претњу).

— брже исправиш, ако затребе (Boj); ване на примку (При).

— ванеш на примку, чете вaчам у-руће. Чин.
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— гушкаш с кутpиштата наческа. Вој. (Непослушном детету).

— лелејеш на њивуту после сâма, још ли ме љутиш. (ако ме још). ПРж.

— најде појак и оди тебе, скоро-скбро. Сук|Вој.

— научиш дупе, чеке. Вој. (Детету). -

— обесим, па че ме тражите, ама ме нема најдете теквога блесавога

да ви слушам. Рс. -

— оћутиш, ка ти с песницуту затворим уста. Соп.

ЧЕ СЕ ПОСЛЕ — кајеш, и има това да памтиш док си жив. Гос.

— удараш у-главу, ама че буде доцкан. Трњ.

ЧЕ СЕ — распрштите кôj (на) куде види. Пир.

— распучиш, ако те ударим. Вој.

— растуре ббђе на кравāјци, че видиш! Само ако ђи поднесем! ПРж.

— тлцнеш у-главу, ама чеке (Држ); yáпеш за дупе, ама че буде доцкан

(Пк).

Че сере јексере, ако га само ванем. Кр. (Детету).

ЧЕ СЕРЕШ — дренће (Грш), на треску (Изв).

ЧЕ СИ ВИДИШ БЕЛОГА — бога (Вој), бога од мене (Км). (Претња, и

сујеверје).

ЧЕ СИ ЗБЕРЕШ ЗУБИТИ У — шаку, шакуту, само ако те мазнем. МЈ.

ЧЕ СИ — избрбјиш зубити (Кр), измешамо капете (Вој).

— искусаш попâруту. Вој. (Блага претња-шала).

— капете једен ден измешамо сас тебе, па нема да знамо која чија

је. Сук.

— носиш зубити у ћеску колко без зуби да неси. Кр.

— обереш милосат, изгледа ми. Вој.

ЧЕСИ ОТИДЕШ ДČМА — ама те нема познаје дома мајћати (Кр); с дрвене

нóђе (РС).

ЧЕ СИ ОТИДЕШ НА — дрвене нбђе (Пир), шевељ, на девељ (Вој).

ЧЕ СИ ПОГЛЕДАШ — прегњакат (Вој), у прегњакат (Дој).

ЧЕ СПИШ, ИЗГЛЕДА МИ — при кутpиштата наческа. Вој.

— с половин црево (Сук).

чEспиш пPи — говедата (Влк), свињете (Гра).

ЧЕ — стојиш на sагњете нође, че видиш кој је Пера. ПРж.

— стрижеш (c) уши (ПокLДД), те бијем (Пир).

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДА — закогћцнеш (Соп); иде чур (Вој).

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДА НЕ МОЖ — да се дигнеш док си жив. Бла.

— на дупе да седнеш. ДД -

Чете бијем да речеш. — Што-је това! Сук.

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДА СЕ — надујеш (При); умурдариш (ВЈ), усереш (Кр).

Чете бијем, да сереш глетаво. ЦД.
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ЧЕТЕ БИЈЕМ ДА ТЕ — нема зберу ни сас лопату. Кр.

— осушим (Гра); растурим (При).

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДО — благо (ВЈ), нечу (Вој).

— нечу, па и малко повише, само уватим ли те пак (Кр); пртку (Јал).

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДО СТО И — једно (Вој), једњн (При).

Че те бијем док ми не лекне. Рас.

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДОК НЕ — акнеш, док ти душа не испадне. Гра.

— помодрејеш (Трњ); признајеш (Гра).

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДОК НЕ ПРИЗНАЈЕШ — кој је појак (МЈ); мајчино млеко

(BC).

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДОК НЕ — признаш мајчино млеко што си посисал. Гњ.

— речеш. — Нечу више! Вој.
-

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДОК МИ — душа не одвне. Чин.

— док не кажеш куде си била и кво си работила. Пир.

Че те бијем док овија омашљак не пребијем. Сук.

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДОК СЕ — магаре од-воду не врне (ВЈ), не надујеш (Сук).

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДОК ТЕ НЕ — удиплим, умртвим, утепам. Пок.

ЧЕТЕ БИЈЕМ ДОК ТИ — дупе не утрни. ТД. -

— не отhинем бубрesити (Сук), памет не дојде (Држ).

Че те бијем (и) јутрам, (и) вечер(њ)ам, док не савијеш туја дебелу шију.

Вој.
-

ЧЕТЕ БИЈЕМ И РИТАМ — док се не савијеш на клубе (Ста); све док не

испуштиш душу (Јал).

Че те бијем још једампут, па и да ти неје право. Соп.

ЧЕТЕ БИЈЕМ КО — вола у зеље (Вој), град грcнице (Вој), срдит кучку

(ДД), што се магаре бије (Кр).
-

ЧЕТЕ БИЈЕМ, ПА — Има ти бчи излазе (ДД), нема да знајеш одека си

(Boj).

— сакат по свет да се влачиш (Држ.), се нема сврнеш три године (Гра).

— тамћн да си још толђи. Вој.

ЧЕТЕ БИЈЕМ, ПА ТИ НЕМА НИ — бог помогне (Пир), Свети Петар

помогне (Сук).

ЧЕТЕ БИЈЕМ, ПА — нема ти ни бог, ни Свети Петар, помогну. Вој!Пир.

— че денем, па че бијем, па че двнем, па че бијем, док ме зној не

избије. Изв.

ЧЕТЕ БИЈЕМ, ПА ЧЕ СЕ — надујеш (Км), опулиш (Сук), све умочаш (Држ);

усереш (Држ).

ЧЕТЕ БИЈЕМ, ПА ЧЕТЕ — ошурим (МЈ); разнесем (Држ); расипем (Вој);

све искврам (Зав), удаплим (Км).
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ЧЕТЕ БИЈЕМ, ПА ЧЕТИ — дупе одерем (МЈ), кожуту стурим (чин).

напрајим грбинуту на мешину (Кр), оденем (Вој).

Че те бијем, па че усеpéш гáчете. Ста. -

ЧЕТЕ БИЈЕМ САС — говњаиву мотку (Држ); слпецко говедо (При); умит

(Вој).

ЧЕТЕ БИЈЕМ — све док ти не дојде из дупето у главуту. Гра.

— та да речеш обрни. БрцЈИзв.

ЧЕТЕ БИЈЕМ, ТА НЕЧЕ – сигурно капу да ти купим (Сук), те чешам

(Вој).

ЧЕТЕ БИЈЕМ, ТА НЕЧЕ ТИ СЕ — срамујем. Вој.

— срамујем, рђо скапана. Теб језик сâмо с големо бијење можда се

скрати. Јал.

ЧЕТЕ БИЈЕМ, ТА НЕЧУ ДА ТЕ — бабим (Вој), брeнујем (Пир), бричим

(вс).

ЧЕТЕ БИЈУ, ПА ЧЕ — се опулиш (Вој), те опуле (Кр).

ЧЕТЕ — блcне по тиквуту, да разбереш. Држ.

— истресем из бревенецити. Соп.

ЧЕТЕ БОДНЕМ — да ровнеш (Бер); у мекото (Држ); у шћембето (ВЈ).

ЧЕТЕ, БРЕ — запалим да изгориш, па после че се питаш који је по газда,

и че се одучиш чуждо да отимаш. Сук.

— стрбшим ко жетварско стовне. Об.

ЧЕТЕ — бутнем надоле да-те све скерам по камењето. Сук.

— брцнем, да рипнеш уштрапачћи. Вој.

ЧЕ ТЕ ВАНЕМ — на комат. Вој. (Детету).

— па све че-те искубем. Брц. (Жена жени).

ЧЕ ТЕ ВАТИМ НА — коматат (Кр), легало (ЦД). (Детету).

— примку. Држ.

ЧЕ ТЕ ВАЧАМ ЗА — гушу. Вој. (Претња, и шала).

— гушу, ја ти-не могу више-проштавам. Км.

ЧЕ ТЕ ВАЧАМ НА — легало. Вој. (Детету).

— примку; там у тесникат. Сук|Вој.

ЧЕТЕ — вáчају за-гушу. Вој. (Детету, када једе храну намењену другима).

— ветар однесе, Петре. (Стојане, Милчо, и сл.). Кр. (Претња, али и

клетва).

ЧЕ ТЕ ВУЗНЕМ — па чети бчи искоче. ВC.

— сас прут оди рећиту, да видиш како боли, Вој.

ЧЕ ТЕ ГАЗИ — коњица (Пир); мечка (Рас).

ЧЕТЕ — гаџа некој с камење, па чеси добдиш дома с крваву главу. Вој.

— гоним док си жив. Јел.

ЧЕТЕ ДРУСНЕМ — да се изврнеш. Пок.

— у грбину сас песнице. Пк.
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ЧЕТЕ ДУНЕМ ДА — одлетиш, е чњк там (Вој), те успим (ТД).

ЧЕТЕ — женим сас ожег (по дупе). Вој. (Детету; претња, али и мажење).

— женимо, ама сас ожег. При. (Шаљива претња детету).

ЧЕТЕ ЖИВОГА — дерем (Вој), одерем (ТД). (Непослушном детету).

Че те жfцнем да искоколиш. ДД.

ЧЕТЕ SУНЕМ ДА — заштукнеш (Соп); те затајим (Јал/Вој).

ЧЕТЕ — свмбим док ти душа не излезне. Сук.

— завуштим, да се обрнеш на врндало. ВЈ.

— задавим, задушим. Вој. -

Че те закачи кука. Вој. (Претња, али и шала).

ЧЕТЕ ЗАКАЧИ КУКА И — теб, ако измецињаш дупе (При); тебе (Чин).

ЧЕТЕ — закољем (Пир); закољем ко пиле (ТД).

ЧЕТЕ ЗАПАЛИМ — да изгориш. Гра.

— па има да ти изгори газдинлекат зачас, па нема после да бијеш

мóјата сирочетија. Сук.

ЧЕТЕ — запљујем (Вој), запљујем у-очи (Пет).

— затрем у корен. ВЛк.

— згази коњица (Пир), згазим ко пијан банку (БЧ), звизнем (Соп).

— згмóчим ко муљача грбзје. Сук.

ЧЕТЕ ЗГРИЗЕМ — сас зуби; све зуби; св зуби. Вој.

ЧЕТЕ — и ја тека заљбпам пред народ, како што ти мене заљопа ни криву

ни дужну, па да видиш добро ли је. Сук.

кизгрбавим (Вој), изгрбавим, па улогав че се влачиш (Кр), изгрбим

М).

o *ане. да ти прсне церовбл, па било греј (или) не било. Пир.

— изђебрам убаво, па нема да мож на-дупе да си седнеш. Вој.

ЧЕТЕ ИЗЕДЕМ — без леб, ca(c) све дреје. Рс.

ЧЕТЕ — изséмбим (ВЈ), излунsим (Соп).

ЧЕТЕ ИЗРГАМО ДА — ни убаво запамтиш (Зав! Пок); искарамо из акел

(СГл).

ЧЕТЕ — изребрим сас штапат једнуш, да речеш. — Што је това! Сук|Вој.

— изубивам, (па после нема ни мајћа да те познаје). СопtЗав.

— исáбим (Вој), исáмим (Брл).

— искарам пред врата, па че се следениш. Кр. (следиш!следениш.

Вој).

-- from (Boj), искривоклчим (Соп); искршњачим (Вој).

— испердашим (Сук); испратим на длЂе виле. Пир.

— испршњачим, па улогав че се влачиш (Зав), испршњачим!испљшња

чим (Вој), истескам (Boj), исћилчим (Вој), ишврскам, дете (Сук);

ишéрбам (Boj), ишљискам (BojСук); ишћембим (Пир).

— карам на завијачку (Сук), клкнем, да ме памтиш док си жив (Соп).

ЧЕТЕ КОВНЕМ ДА — заштукнеш (Гра), те затајм (Вој).
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ЧЕТЕ — ковнем у колената, па ако веч викаш, да не викаш залуду, а и

подалеко да те чују. Пет.

— кољем врзи шију. ВРж (врзе шију. Вој).

— месим, ка остарејеш, свекрво, ко погачу. Држ.

— мувам, слабинете да ти прокопам. ЦД.

ЧЕТЕ МУНЕМ ДА — искоколиш, pöвнеш. Вој.

ЧЕТЕ — моглим, па има да видиш. Вој. (Детету).

— насембим. Соп.

ЧЕТЕ НАКАРАМ — три метра у-земи (Сук); у дно у-земи (Пк).

Че те набшкају како свињу. Гра.

ЧЕТЕ НАČШКАЈУ САМО АКО — њим идеш на-госје. Држ.

| — те пак виде у њину кућу. Км.

ЧЕТЕ НАПРАЛИМ НА — жвоњbк (Вој), лепињу (Пир), пеглану кобасицу

(ВРж).

ЧЕТЕ — наséмбим (Соп); насвијем, па че казујеш све по ред. Пок.

— натрупам на пчешћи крс (Соп); обесим на највисоку гранћу (Гњ).

ЧЕТЕ ОГУЛИМ — како краставицу горчивку. Пир.

— ко горчиву краставицу. Кр.

ЧЕТЕ — одерем (Ба), однесе чума (Соп); однесу дома на магаре (Соп).

ЧЕ ТЕ ОДРОБИЈАМ, АМА ЧЕ — си направим вољу (Вој), ти затворим

големата уста (Држ).

ЧЕТЕ ОКЛОСНАВИМ, ПА — после чеси жалиш животат. Сук.

— че бдиш ћопав, и улогав че се влачиш. НМл.

ЧЕ ТЕ — омáам (Пок); опердашим сас расукаљћуту, па че прогледаш

одједнуш (Брц).

— 6пне збр, па че ми се молиш (Км), осакатим (Рс), осамим (Вој).

— откарају дома на колесар. Грш.

— отпрати некој на мале виле (ПРж); оћимам састојагуту (Пок).

— оћоравим, ћбрав по свет да бдиш. Изв.

— палим целога, па ако си ти луд јаче излезнем по-луд. Ре.

— пеглам сас габровину (Вој), пернем по дупето, па да видиш (Км).

— пљеснем, да ти глава заsњвни. Соп. -

— пљунем да зарџавејеш (Кр); потурчим (Чин), пребијем (Пир).

ЧЕТЕ ПРЕБИЈЕМ — ко куче (Ор); на-мртво (Грш).

ЧЕ ТЕ ПРЕБИЈЕМ, ПА ЧЕ ТЕ ВОДЕ ПРИ — вражалицу (Пир); Душка

Шајтинога, из Гостушу, да ти намешта рућете. (Пк).

ЧЕТЕ — прегpбим (Км), преклцам (Пет), прекршњачим (Вој).

— прећинем ко глисту (Пок), прокарам у Турско (Гњ).

— пропудим, пропудим у туњи свет. Вој.

— прострем (Соп); прострем пред народ, па че се чудиш (Вој).

— пуштам на клис. ПРж.

— разбумбам (Зав), раздрндам ко бугарску скупштину (Соп).
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— расипем, ако те уватим (Вој), распљескам (Мр), распиздрим, па че

ти свитће искоче (Пир), растурим ко љутеницу (Држ.), pгнем, ребра

да ти строшим (Соп), ребнем, да ти свитће искоче (ЦД).

ЧЕТЕ РЕБНЕМ — паче се учудиш одека си (МЈ); састојагуту (Сук).

— сас штапат, па че се оћутиш, дупе детињо. Држ.

ЧЕТЕ — репнем, па че се чудиш (Бер); pчнем, па чети бчи искоче (ЦД).

— св зуби згризем. Вој.

— с пручкуту ишибам да се више не сетиш тека да работиш. Км.

ЧЕ ТЕ САС — пручку оди дрен вузгам догод ђу-не строшим оди тебе. Грш.

— туп нож дерем. ВРж. --

ЧЕТЕ (СВЕ) — згрeбем, па има лице да ти-буде на-пруђе, на-пруђе. Сук.

— искубем девојчeнце, па че-ти после мајћа ти поскрати малко

језичекат. Сре.

— намбдрим, само ако узнем конопчето (Јал); скерам (Вој), смачкам

(Км).

ЧЕ ТЕ СЕЧЕМ — парче по парче (Сук), парче по парче, черек по черек

(BЈ); черек по черек (ДД).

ЧЕ ТЕ — скћцам (Вој), смалим (Кр); смачкам (Држ); смачкам, ако те

уватим (БЧ), снижем (Вој), спепелим (Гос), спљескам (Соп); срби

кожа (Вој), стfшам (Вој). -

ЧЕТЕ СТИСКАМ — да се умочаш. Км. -

— за гушу, само ако изедеш и мојат дел. Вој. (Блага претња, али и

шала са дететом када се подстиче да више поједе).

ЧЕТЕ — секам с нашата кучишта. Вој. (Претња, и шала у виду претње).

— тлцам, тлцам, у главуту, док не почнеш да млчиш. Гра.

— трпим, трпим, па ка ми једнуш ћипне, чете згазим ко говнб. При.

ЧЕТЕЋИДНЕМ ДА — заштукнеш (Вој), отhfњеш трбскот, те успим (Брц).

ЧЕТЕЋИМНЕМ, БРЕ, ДА — те утепам (ДД), ти главу стрбшим (пн).

ЧЕТЕ УБАВО — изгњасам, па се нема више сетиш да ми пасеш ливаткуту

кришома. При.

— ишврскам, детенце, да се умочаш. Вој.

Че те вáтим на легало. Км.

ЧЕТЕ УВАТИМ, ПА КУДЕ — год да се скријеш (Hш), да побегнеш (ВРж).

ЧЕТЕ УВАТИМ, ПА — Има те излунsим. Зав.

— тамћн и под-земи да се скуташ. Сук.

ЧЕТЕ УВАТИМ, ПА ЧЕ ИГРАШ — дрдавку (Вој), ко мечка на вашар (ВСв).

ЧЕТЕ УВАТИМ, ПА ЧЕ — се спроведеш (ко куче на вашар). Пет.

— те пребијем. Пир.

ЧЕТЕ — увивају у бвче коже. Гра/Кс.

— удавим у капку воду. ЦД.

— ударим, бре, некад ка ми ћипне, па чете сас земљу сравним. Соп.
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ЧЕћачим ДА — зајдеш (Кр); заштукнеш (Бc), излетиш крз пенџеруту

- не можда се свестиш додека си жив. Јал.

— отhинеш троскот (Цр), речеш. — Што је това (Сук).

ЧЕТЕ УДАРИМ ДА СЕ — простреш колко си длг. Вој.

— распучиш (Држ), сригошеш (Ор). -

ЧЕТЕ УДАРИМ ДА ТЕ — запељуштим (Вој), заслутим (Сре); затајим
(НМл); снижем (Држ.), успим (Сук).

ЧЕТЕ УДАРИМ ДА ти — зајду влашчичити (Вој), запоју уши (Влк);

— на-нос излезне црвена свила. Соп.

ЧЕТЕ УДАРИМ ДА ти одлВТИ КАПАТА — еј, чек там (Вој), у ћоше (Брл).

ЧЕТЕ УДАРИМ ДАТИ — пропоју двете уши (Вој); свитће излезну (Сре);

— цивћете излезну, да више не пуаш на-нос. Вој.

Чете ударим, па че зајдеш. BC.

ЧЕТЕ УДАРИМ, ПА ЧЕ СЕ — распрштиш на парам-парчетија). ВЈ.

— сетиш кво си (и) лани јел тија ред. Пок.

Чете ударим, па чети сâмо панталбнете остану. Соп.

ЧЕ ТЕ УДАРим, ПА ЧЕ цивЋЕТЕ ДА ти — излезну (Вој), излету (мЈ);

истрчу (НМл).

Чете ударим по тиквуту, па че разбереш. Кс.

ЧЕТЕ УДАРИМ САС ЧУК — па у лисото, у челото (Вој), по чело (ВС).

ЧЕТЕ УДАРИМ — меџ рогове, ко вола ка кољу. Соп.

— сас сећиру у чело, па чете снижем. При.

— у рогове, па чембра да падаш. Соп.

ЧЕТЕ УДАРИМ У ЧЕЛО С — маљицу (Вој), песницу (Пк).

ЧЕТЕ — удиплим (Гњ), уложим (Трњ); умртвим (Пет), усмртим (Кс);

утепам (Пир), утепам ко куче (Бер).

— цепнем (Кр), цепнем сас овова дрво да те успим (Пок).

— цицнем у-главу (Вој), чекам на промку (Сук), шљиснем (Чин);

шљуснем (Држ).

— шутнем с овуја моју нову ципелу, па че бдма да видиш како се

обрча овија мој нов сâат. Кр. (Подсмех кицошу у облику претње).

ЧЕТИ — арне притужнеје, ако ми па искусаш шићерчекат. Сук. (Детету).

— вадим мазгу. Вој.

— га у дроб забодем. Зав. (Лопову, украдени предмет).

ЧЕТИ ГЛАВУ — одрубим, отсечем, отhинем, прочовркам. Вој.

ЧЕТИ — гркљан извадим (Соп); давам џуапјџувап (Вој).

— дадем повише сирење од леб. Брл. (Оном, ко тражи више него што

је могуће).

— делим воду за качемак. Пир.
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ЧЕТИ ДČJДЕ — до-главу, само чеке. Сук. (Претња и клетва).

— Црни петак и теб. Пк. (Претња и клетва).

ЧЕТИ — sвизнем једну да ти запоју уши. Вој.

— sБмбим (од) увбто. Рос.

— загорчи лебацат што си га при мен толhе године појела. Вој.

(Претња и клетва).

— запишим устата с песницуту (Соп); запоју ушити (Пир).

— зубити избијем, па че глташ ко пловка. Пир.

ЧЕТИ ИЗБИЈЕМ — вилицете (Вој), зубити (Чин).

Че ти избрбјим ребрата. Пк.

ЧЕТИ ИЗВАДИМ — аквлат (Изв); гркљанат (Кр), spкалата (ВС), књшљšцат

(Boj); окото (Кс), писекат (Вој).

ЧЕТИ — изгори десечето! Вој. (Шала у облику претње, а за подстицање

лењих надничара на рад).

— изедем пченичкуту. Грш. (Врло оштра претња и клетва).

— излезне на-нос. Гњ. -

ЧЕТИ ИЗЛЕЗНУ СВИТћЕ, АКО — те ударим (Пок); ти ударим једну

песницу (Пн).

ЧЕТИ — исврљим све из кућуту и чете искарам, па макар бдма цркла,

па макар ми се сви насрали у уста. Пир. (Претња-заклетва).

— искарам spкалата. BC. -

ЧЕТИ ИСКУБЕМ — језикат (Држ); лармуту (Ор), ушити (Пок); чулумкуту

(Држ).

ЧЕТЕ — искусам пченичкуту Пир. (Врло оштра претња, и клетва).

— исправим жембавата уста. Вој.

ЧЕТИ ИСПРАЈМ — грбинуту, грбицуту, грбњачат. Кр. (Грбавом, али и

другима).

Че ти исpти дудукат. Пир.

ЧЕТИ ИСРТИ ДУДУКАТ, ПА ЧЕ — видиш (Држ.), те питам (сук).

ЧЕТИ ИШЧУКАМ — бујете (ЦД), прашиштето (Гра).

ЧЕТИ ЈА ДАДЕМ — повише сирење од леб. Пк.

| — шетку. Ру. (Овци која се одваја од стада, шета).

ЧЕТИ ЈЕДЕ ДУПЕ — баницу (Сук), бијење (Км), попару (Pc). (Детету).

ЧЕТИ — кажем куде се теле врзује. Сук. (Блага претња детету).

— кбcће разглавим (Соп); крв пуштим (Држ.); литну краци, алáлема

(Гра). -

— лекне ако умрем, ама (óдма) че ме потражиш. Пир.

— наstамбим кожљáкат. Држ.

ЧЕТИ НАМодPИМ — дупе (чин), дупенце, детенце (Гњ).

ЧЕТИ — напћним шију с песнице (Соп); напрајм модриње (Вој).

— натоварим, синко, и ам, и самар, да мож и да тегљиш, и да носиш,
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да те принудим да се манеш оди това проклето сhитање. ПРж. (Отац

прети сину да ће га оженити и окућити).

— нос стрбним. Соп.

че*gira. — грејовете (Држ.); грејовити (ВСв), гребвете (Вој), греовети

Њ). - -

— нођете (Сук), патравете нође (Вој), патравцити (МЈ).

Че ти обрнем кожуту наопако. Пир.

ЧЕТИ ОДЕРЕМ — кожуту, кожљáкат. Сук.

Че ти одзвоне звона. Пир. (Претња и клетва).

ЧЕТИ ОДЛЕТИ ГЛАВАТА КО НА — врапче, петла; петле, пиле. вој

ЧЕТИ ОДЛЕТИ ГЛАВАТА КО — шишарка (Чин); шишарката (Вој).

ЧЕТИ ОДРЕЖЕМ — језикат (Км), краставицуту (Соп); паткуту (Пир),

ушити (Сре).

ЧЕТИ — одéрем кожуту (При), одрубим главуту (Кп).

ЧЕТИ ОКРНИМ — носат (Boj), pöговете, што си ђи дигал толко високо

(Сук). -

ЧЕТИ — олупим кожуту (Јал), олуштим кожуту (РС), оденем (Вој), оденем,

гаде малечћи ти (Брц), -

— остану панталонете сâме, само ако те поткачим сас песницуту. Тм.

— отиде кожата на тупан. При. -

ЧЕТИ ОТПЕРЕМ — дупето (Вој), жáпкуту (Вој), кожуту (Гњ), кожљакат

(Јал).

чEти отЋИНЕМ ГЛАВУТУ Ко — на врапче (МЈ), шишарку (Кр).

ЧЕТИ ОТћИНЕМ — јајцата (Пир), језикат (Вој), краставицуту (Пир);

паткуту (Пир); чулумкуту (Пет); чулумчицуту (Сук), шишаркуту (Сук).

ЧЕТИ — отушим. Вој.

— отњнéје шија. Сук.

— пљуснем једен да ти бчи искоче ко петлиџање. Соп.

чEти пČJдF цРВЕНА — мазница (Соп); свила (Вој), свила на-нос (Гра).

ЧЕТИ — поју уши, изгледа ми (Вој), покажем како се дарује млада невеста

(Трњ).

— порасте носат ко бабура. Пир.

— потече црвена свила на-нос (Пир); потковем опњнцити (Сук).

— потребем и за друђи-пут, че видиш. Сук. (Незахвалнику).

ЧЕТИ ПРЕБИЈЕм — нођете (ЦД), патравцити (Трњ), прстити (Пир).

— рућете, па чете друђи закусују, нече да можеш сам да се раниш.

При.

ЧЕТИ ПРЕВИВАМ — непревијенуту шију (Сук), шију (МСВ).

чEти пPEBИЈЕм – шију непревијену (ПРx), нијуту (Сук).

ЧЕТИ ПРЕСЕДНЕ — ако те ја вачам у руће (Вој); това што си изел и

испил примен. Гра.
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ЧЕТИ — примфда брада. Вој.

— притропају зуби, ако те искарамо пред врата, на студат. Пет.

ЧЕТИ ПРИШИЈЕМ — једну шамарчину, па че се завртиш (Соп); једен

(Чин).

ЧЕТИ — пропоју уши. Км.
-

— прочfчкам ушити, па нема да се прајш залуав. Сук.

— пуштам консhе мује поди забен ка се ванеш у-оро, само ако се сас

мене још једампут потшегујеш преди народ. Вој. (Момак девојци).

ЧЕТИ РАЗБИЈЕМ — лудуту главу еј сас онија чук. Видиш ли га? Сук.

— носат (Вој), њокалицете (Кр); њушкуту (Пир).

ЧЕТИ — распучим главуту (Boj), расцепим главуту (Км).

ЧЕТИ РАШЧОВРКАМ — главуту (Сук), мозакат (Држ).

Че ти све потепам. Вој.

ЧЕТИ СЕ БРЧКА — кожа (Вој), кожа, алáлем (РС), кожата (Вој), чело (Сук).

ЧЕТИ СЕ — запали шија (Кр); мозакат распршти, прибдим ли ти (Пир).

— набере чело, нема да минеш (Пир); набрчка чело (ВС).

ЧЕТИ СЕ НАСЕРЕМ У — капуту, новете дреје. Гра.

— уста (Пир), шамијуту (Изв), шубаруту (Држ.). (Шала и увреда у

облику претње).

ЧЕТИ СЕ — одбрусим убаво, отепам до благо. Вој.

— помуpдарим у това што једеш. Пир. (Скаредна увреда у облику

претње.
-

— посеpeм у това што имаш. Пир. (Скаредна претња-увреда).

— пресрамујем (Вој), пуши чело од бриђе и од стра (Гра).

ЧЕТИ СЕ РАЗЛЕТИ СВЕ — това (Бе); това, ако те ударим (При).

ЧЕТИ СЕ — распршти све това зачастБк. Вој.

— тресу гачете још некој пут, па че видиш. Вој.

ЧЕТИ СИПУЈЕМО У — капу, шамијуту, ако си не искусаш. Вој. (Претња

-шала).
-

— скратим длбити нбс (Км), спљескам бабуруту (Кр! Пир).

ЧЕТИ СКЛЦАМ ГЛАВУТУ — ко на змиче, прстити. (скћцам|стлцам). Вој.

Че ти спрегнем табакат. Пир/Сук.
-

ЧЕТИ СТЛЦАМ — главу (Држ.); лудуту главу (Сук), рућете (Вој).

— рућете, па че се научиш ко се плете. Држ.

ЧЕТИ СТЛЦАМ ГЛАВУТУ КО НА — змију (Hш); змиче (Гњ).

ЧЕТИ СТРOШИМ — главуту, дулицуту, кривјат нос, носат, ребрата;

poгoвете. Вој.

— рôговети. Соп.

— празнуту главу; прљицу; туја твоју празну главу. Вој.

— челбто. Држ.
-

ЧЕТИ СТУРИМ — кожљáкат, кожуту. Вој.

253



428 Драгољуб Златковић

ЧЕпаним— кожљáкат (МЈ), кожуту (Пир), убавуту капу док трепнеш

C}.

ЧЕТИ — това загорчи (Вој), трну зуби, алáлем (Сук); турају кожуту на

шилци (Вој), тури бељу (Вој).

ЧЕТИ ТУРАМ — кораву церицу у гузицу, па че обиколиш цело село. Гра.

— тупанат на грбину, па че само ударам. Пк.

ЧЕТИ ТЕНИ НЕКОЈ — грбинуту, само чеке да се ожениш, черко. Држ.

— кожуту, само још неси дошла у чужде руће. Вој (Ћерки девојци).

Че ти ћиднем једну, да ти излезну влашчичити пред очи. Чин.

ЧЕТИ — ударимо сучку (ДД), уши запоју (Соп); уштавим кожуту (Бc).

— цревата изврнем набпако (При), шчукам роговети (ВРж).

Четрни некому шија. Вој. (Још неоткривеном кривцу).

Че убије душу, само ако те увати. Чин.

чЕ УБИЈЕм — душу (км), кучку (При).

Че уватим, па че убијем кучку. МЈ.

ЧЕ УЗНЕМ ОСТРУШКУ, ПА ЧЕ — га утепам (Брц), те убијем ко куче (Сук);

утепам кучку (ПетiМЈ).

- ЧЕ УСЕРЕш — гачете, ако те уватим (Јал), краци (МЈ).

че шеваш ко пред змије. Бе.

ЧЕК ДА — видиш! (Чек|Чеке/Чекај). Вој. (Најчешће блага претња у игр

са децом, а каткада и врло оштра претња).

— испијем рећијуту, па че види како ја бијем. Пк.

ЧЕКА ГА НА — промку (Вој), загон (ДД).

Чекај, па че знајеш с кога си се зајел! МЈ.

чЕКЕ ДА долдв мој ден, ПА ЧЕ – видиш (Рас) си видиш срећу (мл

ЧЕКЕ — да се ја прво успрајм на sагњете нбђе, па че видиш какво чете

стигне. Брл.

— нек дојде башта ти, па че видиш. Вој.

чЕКЕ, ЧЕ — дојде мачка за поганца. ВCIСук.

— се уáпеш за дупе, ама че буде доцкан. Км.

— че удариш на руду, полека Изв.

Черко, имам, имам! Ама, земља га чува. Земља има да га изеде ама

нема ви га дадем, ако га лоше поштујете. Држ. Пет. (Претња и клетва).

Човек да узне чук, па да ви сви повепа. Сук.

чУ ТЕ — бијем (Војпет. Сук), земљошем (Соп); згазим (Војпри).

— изгрбавим, искарам из дрејете. Соп.

чути — главуту отhинем. Вој. (Претње са ЧУ имају оштрији призвук).

— крв лекнем (Соп); се осветим, па како да је (Вој).

чујеш ли ме ти или ме не чујеш? Не смејеш више да му речеш ни потам,

ако бч небијен да минеш. При.
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Шише! Вој!Пир/Pc. (Деци, да не шапућу, да сасвим ућуте).

ШТО — да ти се плашим? Неси мечка, па да ти се плашим. Приди

пóблиска, па се после вали како чеме бијеш. Вој. (Претња на претњу).

— има ти да побереш бијење, још никој неје побрал до сâ. Вој. -

— не уз6 крпољ, па по-главу да те ударим. Држ. (Разјарена жена

мужу, пошто је истукао).

— си се тува издлжил! Ако те ја издлжим, че видиш. Вој.

— чети видиш, ни куче у воденицу нече да види. Сук.

Штрбљо, немојти ишчукам и тија два зуба однапред, децата да не плашиш.

МJ. (Увреда у облику претње).

Шукни, ако смејеш. Чин.



ТУМАЧЕЊЕ НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ“

Аир м — вајда, корист

Акне свр. — нагазити у празно

(и пропасти); испустити душу изго

варајући „а“

Алавужда ж —лажов, прождрљивац,

ЧанКОЛИЗ

Алáлем(а) прил. — изгледа, веро

ВáТНО

Аламанин маламање мн — безочан

гост, нерадник, човек који живи на

туђи рачун

Аламуња ж — превртљивац; беспос

личар, безочан гост

Алá(та) ж — уста

Але и ћиле мн (од ала ж и ћила

ж) — нерадници, прождрљивци,

НаМетЉИВЦИ.

Алело, багатело једна! — ниш

таријо!

Алица ж (дем. од ала) аугм. — ала

Алиштата си казује — говори о

својим манама и изопаченостима

Алнуло га перф. — одузети се (ноге,

руке, уста, тело)

Алосијајала ж — ала; рђа, подлац

Алтав,-а,-о прид. — изобличен,

оштећених удова, али и тела

Алчак место м — влажно, забарено

мссто

Аманет м — порука преко посред

ника, заклетва на самрти

Амин.(ат) м — тренутак у коме се

изречена клетва одмах остварује

Анђма ж — ханума, турска госпођа

Апање/преaпување/уáпување с —

угриз (језика, усне), уједање

Арам да-је! — да је проклето!

Арам и катран! — црно и проклето!

Арли да-је! — нека је са срећом!

Арне прил. — јако, прилично јако

Ашемјашен м — (нека) болест

Бáби несвр. — умиљавати се око

(своје) жене

*Искључива сврха овог списка је да олакша читање грађе која претходи.

Пиротски полуглас њ унет је у азбучни ред на крају азбуке, а африката s (=дз) испред

„з“. Таква пракса у оба случаја одговара старословенској азбуци, а и поступку који је

применио Александар Белић у свом чувеном делу „Дијалекти источне и јужне Србије“.

Глаголи се наводе у облику трећег лица једнине презента, а када је то изричито наведено,

реч је протумачена другим глаголским обликом, нпр. перфектом.
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“

Бабине деветине ж мн. — враџбине,

празноверице

Бапка ж — клетвена реч (према

речи баба)

Бáпцим мн — клетвена реч (према

речи баба)

Бáу узв. — подражавање медведа

Бачује несвр. — живети (на масној

храни) на бачији, извући дебеле ба

ТИНе

Бездетка, неродуља ж — нероткиња

Бездир м — бестрагија, недођин

Бела кања ж друго име за

кокошку (из загонетки и бајалица)

Бележен прид. — начет са белегом

од рођења

Белђи(ма) прил. — можда, ваљда

Беља ж — невоља; наметнута кри

ВИЦа; досадаН Човек

Бесник м — крвник; побеснео, ух

ватио га бес

Бесбвица ж — спаривање паса, кур

Варлук

Блазни (свет) несвр. — брукати се,

саблажњавати

Блајне свр. — заблејати

Блек м — клетвена реч (према

блејати)

Блекне свр. — заблејати, замекетати

Блска (ăле) несвр. — правити глу

пости, Млатити се

Блсне свр. — блеснути, синути;

ударити неразумно и уз тресак

Блта несвр. — бесциљно ићи, лу

TaTIИ

Божика несвр. пеј. — претерати у

молитвама и призивању бога

Ботур м — високи пањ, стабло са ве

ликим пресеком, или пањ, намћор

Браниште с — браник

Бревенецим мн — традиционалне

чакшире

Брзне свр. — појурити (некога), из

грдити

Бробињак м бробинци мн — мрав

Буáљћајбуваљћа ж — пракљача

Бубуљачка/бубуљашка/бубачка ж —

буба, инсекат уопште

fy? “
%}{2 isБука ж — део воденице кроз који

пада вода на витло, под косим

углом

Булулеја/бубулеја ж — буљина

Бучка ж —- бућкалица

Бучумиш м — неред, бука; туча

Бњдњњ м — велико (шупље) дрво,

тежак предмет који смета, лењ човек

кога сви обилазе а он се не помера

Без м — зова (биљка)

Бњлá/бала, буја ж — бува

Белгњза ж — женина сестра

Băди масло несвр. — бућкати мле

ко, тући некога до бесвести

Вáл м — вео

Băлци м мн — омање округло

камење, комади цигала и сл. при

обрушавању грађевине

Băне свр. — ухватити, (на-очи) ух

ватити уроке, отићи негде без поз

драва, одлутати (у шуму и сл.)

Варди се несвр. — бранити се, чy

Bà'TIИ Се

Варка се несвр. — журити се

Вача на-очи несвр. — хватати урок,

бити урокљив

Верижњак м — мотка о којој висе

вериге над огњиштем

2
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Ветрушка|вирушка ж — вихор, ваз

душни ковитлац

Веч/вечимfa)/вечимка, вешfвеши

м(a)/вешимка прил. — већ

Веш прид. — вешт, прави мађије

Вештегар м, вештегарка ж— вештац,

BeШТИЦа; ОПаК ЧОВеK ОДН. Жена

Вила/вилар м — (дрвена) вила за

СČНО

Вираје несвр. — успевати, расти. Не

вираје — болешљиво, једва прежив

ЈbaBa.

Вирјан м — персонификација ветра

Влачег м — примитивна направа за

вучу запрегом

Влкодавина ж — грло стоке које је

вук давио

Влчешћи/влчи прид. — вучји

Böчка ж вочће мн — сушена воћка,

најчешће шљива. Вочће вари — кува

компот од (сувих) шљива

Вра м — вршај

Вражалisц м, вражалица ж — врач,

врачара

Враже несвр. бајати, врачати; весело

покретати удове (беба најчешће)

Вражука/враже, враче, баје несвр. —

врачати

Врвиште с — стаза

Врéви несвр. — говорити

Врéк м — болест козе, клетвена реч

према речи „врек“, одн. кози која

Мекеће

Врек(ăвица) м (ж) — козја болест

која подстиче козу на мекетање

Врека несвр. — мекетати (коза)

Вркну (ми у-срце) свр. — устреп

Врља се несвр. — бацакати се,

праћкати се

Врндало с — чигра

Врсан (с гору, и сл.) прид. — висок

и снажан (као стабло у шуми)

Врти несвр. — вртети, користити

без мере туђе добро, мучити некога,

КИЊИТИ

Вртњичка/вратњичка ж дем. од

вратњица — вратнице (на огради

и сл.)

Вртолома (човек) м — превртљивац;

покварењак

Врче несвр. — фрктати од љубавне

страсти, хладноће, и сл.

Вузга несвр. — шибати

Вузне свр. — ошамарити, шибнути

Вукне се свр. — изненада упасти (у

рупу, воду, просторију)

Вуна ж — вуна, пара изнад рупе у

земљи у којој зимују змије

Вуска ж — бубуљица

Габровина ж — батина од граба

Гад м, гадина ж, гаведина ж, невед

м — звери, свиње, змије, све што је

опасно по здравље и летину -

Гáдина ж — змија; вештица; са

бласт, покварењак

Галати несвр. — грдити „женски“,

злим речима, али без зле намере

Главина ж — главчина (од кола)

Гледбц м — зеница ока

Глéтав, -а, -о — жидак, редак

Гмуце с гмуцета/гмуцетија мн —

гука, оток

Гњете несвр. — ждрати, јести ха

JIаRIJE,HВО

тати; уплашити се Говеџина ж пеј. — пенис
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Горевина ж — опекотина

Горчивка (краставица) ж — горак

краставац (па му се због тога скида

дебели слој коре)

Горчуљак м — напитак од горких

трава -

Гос|Госјанин м — гост

Готурâч/Гутурач м — катар грла

(код стоке)

Граба се несвр. — отимати се, зах

BaTaTIИ ВИШе ОД ОСТаЛИХ

Градинка ж дем. од градина —

башта

Грапљив!грапав, -а, -о прид. — ра

пав, лоше очишћен од чворова

Грбешњак, грбњач м пеј. — леђа,

Плећа

Гргутав, -а, -о прид. — промукао

Грлица ж — болест свиња, клетвена

реч према речи „грди“, врста птице

Грцман м — ждрело

Грчило с — грч

Гутургутурâчјгутурачица м/ж —

катар грла (код стоке)

Гуџур!гуџурица мfж — отров

Гушка се несвр. — грлити се на

спавању

Гšглом земљу да пропадне —

да одједном пропадне, нестане без

трага и гласа

Даврандише се свр. — опоравити се

Даде лагом свр. — појурити веома

брзо, принудити

Даде се на нешто несвр. —посветити

се нечему

Дваш прил. — у два маха

Двизе, sвишче с — двизац

Деверује несвр. — дворити, покора

ВаTIИ Се

Девојha ж — девојка; друго име за

овцу из сујеверја

Делник м — радни дан

Де-ч! — где ћеш куда ћеш! (љутито,

најчешће стоци)

Дилбаздилбез м — рђа, угурсуз,

намћор

Добриња ж — срећа, зло (иронично)

Добрица ж — овде: клетвена реч од

Ј}добар“

Доване свр. — ухватити; дохватити

Довије (му) се свр. — дојадити, доћи

до гуше

Дода ж — старија сестра, рођака,

жена, вулва

Додолеје свр. — постати непод

ношљив (брига, мука, болест, живот,

човек)

Дозагфтује (морузу) несвр. — завр

шавати друго прашење кукуруза

Дозбри се свр. — сазрети (воће,

поврће, и сл.)

Доида несвр. — доједати; заврша

вати оброк

Докара свр. — дотерати

Докбпује свр. — завршавати праше

Нbe

Дóми несвр. — кућити

Допрва прил. — тек сада, са за

КаЧИЊСНbСМ

Дор/дбријдбримlдорима/доримка

прил. — чак, штавише

Дористрашан, -на, -но прид. — врло

BejТИКИ

Досипује несвр. — доливати

Досуне (совељћу) свр. — још једном

Двор м — двориште провући чунак при ткању
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Дочини свр. — завршити бојење

пређе

Драмка ж — циција, на драм мери

и боји

Ђулчећомуга сlж — задебљање (на

телу)

Дрвник ж — дрвљаник, место где

се секу дрва за огрев у авлији

Дрвоlдрвце с — родно дрво

Дрдавка ж — врста народног кола

Дрдње несвр. — бесмислено говори

ти, тpтљати

Држаље с држаљица (алатке)

Дрезгав, -а, -о прид. — гледати

бојажљиво (са сузама у очима)

Дреја/дрешка ж — комад одеће

Дреновина ж — дреново дрво, дре

нова батина

Дренћа ж — дрењина (плод)

Дрешка ж дем. од дреја — комад

одеће

Дрешљак м пеј, — комад одеће

Дрљавеје несвр. — постајати крме

ЉИВ

Дрнка несвр. — звечати; лупати,

брбљати, бесмислено говорити

Дрнка с зуби несвр. — цвокотати;

ГЛaДОВаTIИ

Дрнчи се несвр. — изазивати;

Пецкати -

Дрсне (куче) свр. — ујести (пас)

Дрт, -та, -то прид. — стар, престар

Друсне свр. — ударати (јако)

Дрча ж.— ситна дуга киша из магле

Дулица ж — свињска њушка

Дупка ж — рупа, уста, чмар, вулва

Ђаволци! Че буде, ђаволци! — неће

тако моћи! -

Ђондер м — батина

Жапка ж — део опанка који повезује

кожу и врпцу, вулва

Жванћа несвр. — говорити бесмис

лице, оговарати

ЖвоњБк м, жваканица ж — оно што

је жвакано

Жежак, -шка, -шко прид. — врућ;

ТОПАО

Жив жал м — непребол, жива рана

Живак м — митолошка буба коју

упућује онај ко поставља мађије да

неком поједе утробу

Живиница ж — врста болести

Живбвлак м — боквица, биљка

чијим се лишћем извлачи гној из

рана

Животанка ж — животињска врста

ЖИТОПЧен{Iчка(Пченица сјж — об

редно кувана пшеница

Жлтеница ж — жутица (болест); го

рушица, синапсис (биљка)

Жлтица ж — дукат, златник

ЖЛчка ж — жуманце јајета

Жмикав!жмукав, -а, -о прид. —

жмиркав, зрикав, болесних очију

ЖБмби се несвр. — кревељити се

ЖБцне свр. — убости иглом, речју,

И СЛ.

SfiВ м — зифт

Syне свр. — ударити јако (песни

цом или тупим предметом) некога

у леђа, треснути

S$мби несвр. — тући, бушити рупи

це на кожи, и сл.

SÉнка несвр. — звонити (звоно)

S{sне свр. — ударити песницом у

НОС, ГЛаву
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Забовари свр. — заборавити

Забра несвр. — почињати чинити;

почињати грдити, тући и сл.

Забразди свр. — пустити прву

бразду, заорати, узjогунити се, твр

доглаво истеривати „правду“

Завијачка ж — вијак. Кара на

завијачку — стеже конопац на то

вару на вијак

Завика свр. — заплакати

Завратоше свр. — ударити снажно

(по врату, темену)

Заврже свр. — завезати. Заврзан —

одузетог тела, језика, удова

Заврзак м — заметак, први плод

Заврзана торба ж — завезана торба;

утроба трудне жене

Заврта се несвр. — задржавати се,

преживети детињство, болести, бити

у свом дому (или близу њега)

Заврча се заврта се несвр. — задржа

вати се, преживети

Завутује се несвр. — намерно пос

тављати глупа питања, причати бе

зобразлуке, а и сам не знати зашто

Завушизавушти свр. — ударити

снажно у главу иза увета; онесвести

ти; зачарати, померити некоме па

мct

Загаља несвр. — задизати хаљину

(жени); брукати, срамотити (жену)

Загбдијагоди свр. — погодити, ус

трелити (чума)

Загбнм — узан пролаз за стоку (при

мужи, бројању, и сл.)

Задува (огњиште) свр. — подложити

ватру, засновати дом

Задуши свр. — угушити

Зажми свр. — зажмурити; погле

дати тупо, глупо, деконцетрисано.

Зажмала алá — тупак, будала

Заида/зајида несвр. — пецкати кога;

ОМаЛОВаЖа.ВаT}{

Заизлази несвр. — почети излазити

Зајре с — житарице, хлебно жито,

залиха житарица за породицу

Закара се свр. — почети се свађати

Зáкаса несвр. — упасти у невољу и

не моћи се извући из ње

Закатанчи свр. — закључати, запе

Ча’TIfTI I

Закáчушка ж— препирка, сукоб, не

рашчишћени односи

Заклоп м — затварање, закључава

ње. Оп-заклоп — дечја игра за

клињања у дужину ћутања

Заклопи (се) свр. — поклопити; за

кључати, победити у вербалном ду

елу

Закоглцне свр. — испустити душу

(под батинама)

Залежи несвр. — коначити, почети

боловати

Залиси свр. — направити некоме

белегу на челу

Залок залакм залчек дем. — залогај

Запал перф. — упасти у невољу

Запел се несвр. — не попуштати,

узети ђаво под своје

Запељушти свр. — ударити преко

ушију, блокирати некоме чуло слуха

јаким ударцем

Заперак м — бокор (на кукурузу,

парадајзу, паприци, и сл.)

Запече (га на срање) свр. — добити

тврду столицу
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Запира несвр. — не прихватати,

одупирати се, гурати са супротне

стране

Заплеми (племе) свр. — засновати

Породицу, лозу, породично стабло

Заповива (овце, краве, и сл.) несвр.

— ЗаСНИВАТИ ЗАПаТ

Запуне свр. — дахнути у некога;

засмрдети (тело, одећа, и сл.)

Запуца свр. — припуцати; почети

јако тући (некога)

Зарова свр. — почети рикати; по

чети плакати, ридати

Заскуиче свр. — почети скичати

(пас, прасе, свиња)

Заслушује несвр. — ослушкивати

Затај(и) свр. — одузети дах јаким

ударцем, загушити

Затирачка/затирање, трjeње жlс —

сатирање, пропаст, назадовање

Заткáвује несвр. — почињати ткање

Затрупа свр. — покрити; сахранити

ЗачастБк прил. — зачас, одмах, ис

тог трена

Зачури свр. — задимити, запалити

лулу, цигарету

Збирање ж — породична свечаност

(свадба, слава, и сл.); сакупљање

Збрало (те грч) перф. — склупчати

се (од бола, грчева, бриге)

Збранил се перф. — клетвена реч

према имену Бранко

Збулила се (Було) перф. — клетвена

реч према имену краве Буле

Збутају се 3. л. мн. — сабити се на

вратима, клупи при седењу, и сл.

Згмóчи свр. — спљескати

Згоглази свр. — ухватити изненада

и пребити

Згризе свр. — искида зубима (од

беса)

Здраво-живоllживо-здраво! — изме

на поздрава при сусрету, поздрав је

исти као и отпоздрав

Здригоше се свр. — распасти се на

житку масу (тенац, трула тиква, и

сл.)

Здува се свр. — иструлити (грозд,

тиква, човек од нерада и болести)

Здуваница|здувбтина ж — трула

маса (увреда за нерадника, болесног

или нечистог, најчешће за жену)

Зевка ж — размак између нити

основе при ткању, кроз који се

провлачи чунак

Зевник м — подрум, сутерен

Зељаник ж — пита зељаница (са ку

пусом) за Бадње вече, али и у другој

прилици

Зетен трпни прид. — призећен,

пришао у дом жене

Златка ж — инсекат са златастим

преливом на хитинском омотачу,

мило (женско) чељаде

Злика (за леб) несвр. — трпети ве

лику глад

Зрика (за лебац)/злика несвр. —

жудно гледати у (туђи) хлеб глад

НИМ ОЧИМa.

Изалтави се свр. — изобличити СС,

дегенерисати се, постати сакат

Изалтавише се године — наиђоше

неродне године

Избува се свр. — истући добро

Изваља се свр. — скотрљати се

(предмет); изненада изаћи из земље

(кромпир, камен), неочекивано на

ићи (нежељени догађаји, невоља)
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Извилне (детето за мајћу-си, и сл.)

свр. — заценити се од велике чежње,

радости, и сл.

Извило му кучето главу — пас је

завијао и призвао смрт газде

Извискује изврискује несвр. — ври

шти, необуздано се смеје

Извузга свр. — ишибати

Издебелогрчи свр. — ударити врло

јако шибом

Издлжи (некога) свр. — ударити по

дужини тољагом, каишем, шибом

Издригује се несвр. — клеветати;

повраћати (храну)

Издфнка свр. — одзвечати, откотр

љати се, при паду, уз звекет

Издује ђавол свр. — наговори и

изобличи ђаво

Издумује се несвр. — говорити оно

што се не сме, оговарати

ИзSњвни свр. — зазвечати

Излипчу 3. л. мн.— полипсати

Излунsи свр. — претући и најурити

Излико прил. — опрезно, лагано

Измита се несвр. — уклањати

МĆTCHoеМ.

Измрда га свр. — извући се из

постављене замке (уз призвук вул

гарног)

Измекне свр. — извући (метлу,

тојагу и сл.) па запретити или уда

pити њом

Изрга свр. — избости,

одједном врло висок

Изребри свр. — ударити преко ре

бара (тољагом, шибом)

Изрове свр, — рикнути

израсти

Изрвска свр. — испуцати (кичма,

кост, врат, вилица)

Изручајизручка свр. — појести

Иљади несвр. — увећати стадо на

преко хиљаду грла; јако увећати бо

гатство, Новац, и сл.

Иље и миље с — све најбоље што

се може имати (Можда: квантитет и

квалитет?)

Исабен, -а, -о трпни прид. —

туп, иступљене оштрице. Исабила се

(жена, крава) — побацила

Исáби свр. — учинити да побаци;

ИСКИЈАВИТИ

Исáл/иcБлисенул перф. — усахнути

Исâми свр. — осамити некога,

одвојити га од других

Исанул/исел перф. — сасушити се

Искћчијискривоклчи свр. — изва

дити (све) кости из зглобова, изаћи

из свог лежаја (кост)

Искоколи, изрбвчи бчи свр. —

избуљити очи, сулудо гледати

Искршњачи/прекршњачи/испршња

чи свр. — пребити, пребити леђа,

преломити

Искубе (некога) свр. — почупати

(некоме) косу, ишчупати

ИскЊра свр. — изломити

Испасал. Голем порасал, убаво де

војче испасал — велики порастао,

лепу девојку нашао

Исприштбше се свр. — извршити ве

лику нужду

Истеска свр. — истући, изубијати;

изгњечити (рукама)

Истраша несвр. — истресати

Истришче с — последње рођено дете

Исћилчи свр. — искилавити

Исене свр. — усахнути

Ишврска свр. — ишибати
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Ишéрба свр. — ишибати (каишем,

прутом)

Ишљиска свр. — ишамарати

Ишчоврка свр. — искљуцати (пти

це) -

Ишчука свр. — избити чекићем,

извући из нечега макар и малу до

бИТ

Jáна ж — вулва, стидница, женско

ИМĆ

Јега!јегáтојега — да бог да да

Јегрéк м — тор на отвореном прос

тору ограђен лесама или трњем

Једноденци м мн — рођени истог

Дана

Једномесечета с мн — рођени истог

Месеца

Једнуш(ка) прил. — једном

Јексик м — кало, празнина између

врха чаше и нивоа течности у њој

Јела! импер. — дођи!

Јелиш-вериш с — превара, подвала,

одступање од договора

Калина, калина-малина ж — буба

-мара (инсект)

Камјкамто предл. — ка, према

Камиличка шуга ж — камиља шуга

Кандише свр. — пристати

Канsbр м — намћор; пакосник, зао

ЧОВеK

Кани несвр. — нудити

Кáпак м — поклопац

Капе!капöше несвр. пеј. — окапати,

остајати дуго на једном месту

Катрањоше свр. — оболети од болес

ти коју карактерише црн измет

Кáче с качетија мн — качица

Каџав, -а, -о прид. — тамносмеђ,

кафене боје

Клаји (огБњат) несвр. — тињати (ва

тра)
|-

Клис/клиса мfж — дечја игра, клис

Кôвне свр. — ударити као кад се

ексер закуцава на месту удара

Кô-кál Kö-ка! — подржавање гласа

вране злосутнице

Кôкац! Кöкац! — део коледарске

бајалице (нејасног значења)

Колеџује несвр. — ићи у коледу,

тући некога (иронично)

Конопнfште с — место где се сеје

КОНОПЉa.

Коњоштип м — ровац

Копраља ж — троугласта гвоздена

плочица на остану, орачевом штапу,

за чишћење рала од блата

Корне свр. — убости (рогом, вилом,

штапом)

Корушка ж — кожа

Косичњак, грабан леб м — прсте

наста погача коју невеста баца у

току свадбеног обреда међу омла

дину, а момци се труде да је до

ХВаTe И Да СВаКИ ОД ЊИХ ОТКИНе ШТО

веће парче од ње

Кошара ж — стаја за говеда

Кравај(че) м(c) — обредна (мала)

погача, обред обиласка породиље од

стране жена рођака и других жена

које се зову кравајарће

Кравајарка ж— жена која иде у прву

посету породиљи, са поклоном

Крак м краци мн пеј. — нога

Кратунчес, -ста, -сто (jāгне) прид.

— јагње са главом у виду лејке,

кратуне
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Кречета/крећета несвр. — тандpкати

(полуга у воденици која у ритму

окретања камена регулише дозира

ње млива)

Кречетало с — дрвена полуга из

над горњег воденичног камена,

која тандpче и омогућава дозирање,

притицање, млива

Кривак м — овчарева тољага завр

нута на доњем, дебљем крају; пенис

Кpка/крчи (црева) несвр. — крчати

Кpкне свр. — цркнути; попустити;

пропасти

Крмило с — смеша исецкане зе

лене хране, мекиња, и сл. уз до

датак лишћа селена, пошкропљена

СЛаНОМ ВОДОМ

Кpн, -на, -но прид. — окрњен

Кpни (нос) несвр. — ломити (нос)

Крпољ м пеј. — крпетина, прљава

крпа.

Крсти ж мн.— литије

Крупа ж — врста житарице

Крупа, крупице! — речи из бајалице

нејасног значења

Кука и разоноџује несвр. — кукати

и „загревати се“ за свађу

Кукумавка ж — врста птице

Куп м — гомила; тумор, кврга. У

куп — на гомилу, заједно

Курјачи несвр. — гладовати; зави

јати као курјак од глади

Кутачком прил. — кришом

Кутре с кутpишта/кутpишка/кут

ретија мн — младунац пса, ку

Ченце

Куту! Куту! — из бајалице: У кут. У

кут!

Кутурâчјгутурâчјгутур м — катар

КОД СТОКС

КБcветан, -а, -о прид. — способан и

телесно и душевно

Кљшљ6ц. м пеј. — гркљан

Ламка несвр. — хватати устима

покладно јаје везано о конац у виду

КЛа:THa

Ламти се несвр. — хтети све при

грабити (на рачун других)

Лекује несвр. — лечити, истући, ис

теривати инат из некога

Лесарина ж пеј. — леса

Лéца се несвр. — уклања се, тргне

се, ОСВесTIИ Се

Лfiнга селинда се, одлати несвр. —

креће се као клатно, ландара (нога,

рука, део конопца, и сл.)

Линдрбше свр. — црћи као жи

ВОТИЊa.

Литне свр. — одлетети (птица);

(као) полетети, појурити (човек).

Лfiтнуше му краци — оклизну се,

Паде

Ломбти несвр. — говорити гласно и

без много смисла

Лóмци м мн — окрајци (хлеба)

Лóпот м — обичај убијања старих

Лулéjћајљуљћа ж — љуљашка

Лулуче несвр. — певати (буљина)

ЛБмне свр. — халапљиво поједе,

одједном; одједном се размилети

(инсекти)

ЛБцка несвр. — штуцати

Љбља/љуља несвр. — мазити, љу

љати (?)

Љусне свр. — ударити шамар
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Љутеница ж — врста салате са (су

вом и куваном) љутом паприком,

луком, сирћетом, уљем

Љутини — фамилија из Градашни

це, у којој је било ловаца

Мáвје!манáвје!мáвће мн од мавка

ж — духови некрштене умрле деце

који креште и цвиле као птице

Мазни несвр. — прелазити лагано

руком преко нечега; миловати; гла

ДИТИ

Мазница ж— Глатко стабло младог

дрвета, и право, (свежа) крвава

СЛИНа.

Мајно!мангушко прид. — проклето,

тешко, нежељено. Дупе ти мајно —

иди у материну!

Маљица ж — маљ (дрвени)

Мáмка ж — порођајна грозница

Мамцим мн — клетвена реч према

речи „мама“

Манастирац м — калуђер, онај ко

се занима за манастире

Манастирка ж — калуђерица, жена

које је предана религији, она која

открива рушевине манастира и за

лаже се за њихово обнављање

Мангрка ж — ситан турски новчић

Мангусија ж — проклето, прљаво и

нежељено створење (најчешће стока)

Мангушћи, -а, -о прид. — проклети

Марен м — (можда) богиња Море

на, чује се само у клетвама

Маренсhи, -ка, -ко прид. — проклет

Марта ж — персонификација краја

ЗИМС

Масиљ м — сифилис

Масленица ж — посуда за масло,

нечистоћа, прљавштина

Мачf„к м — мачак, пенис

Маџбре (знаје) ж мн — мађије

Машка ж — замах руком, прилика,

згода. Чеми дојде на машку — доћи

ће ми под руку (да га казним)

Мејо, вујо! — позивање медведа и

вука на бадњу вечеру

Мекото. Чете боднем у мекото —

убошћу те у стомак

Мешина ж — трбушна дупља; сто

МаК

Мижав, -а, -о прид. — болесних

очију, болестан

Мирка ж — мир, спокој

Мирбсано дрво с — освећено дрво

са усеченим крстом на кори

Мћне свр. — ударити (као) муња

Мћсне свр. — јако ударити пес

ницом или тупим предметом по

Глави, нози, руци

Млца несвр. — замуцкивати

Мокреж м — висока влажност тла

(и ваздуха)

Молитвил се перф. — ишао на

молитву код попа у цркву

Морија/морилка ж — болест, помор

Моч(моче м/с — пенис код стоке.

Црни моче — болест мокраћних ор

Гана КОД СТОКе

Мóча несвр. — мокрити, пишати

Мóчка ж — мокраћа

Мрдну му од пут — склони му се с

пута.

Мречка ж, смрт м, това с — смрт

Мрза м омражени син (често игром

случаја једини наследник)

Мртвило с — зимовник змија, рупа

у којој зимују змије
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Мукује несвр. — туговати

Мегли несвр. — тући

Набељоше, набеди свр. — окривити

НĆВИНОГ

Набрдила с мн — део разбоја у који

се ставља брдо кроз које се нити ос

нове провлаче

Наване (га) несвр. — почети мрзети

и прогонити некога

Навил си перф. — омотати око себе;

наметнути себи (туђу) обавезу

Навка/нав жјм навће/навје!нáви мн,

некрштенци, некрстена деца

духови умрле некрштене деце

Навој м — примитивна направа

на отвореном простору где се рас

поређује и припрема грађа за ткање

Наврже свр. — повезати, навезати

Наглавка ж мн — стопало чарапе,

чарапа без горњег дела

Нагњете свр. — нагурати у стомак

Надева се несвр. — навлачити се

(вулгаризам“)

Надија (некога) свр. — отровати

дахом, затровати дахом (ласица

пилиће, и сл.)

Надиša несвр. — галамити, гово

pити громко, подићи и поставити

више предмета високо (дуње, јабу

ке, вазе)

Надисале се ране свр. — орањавити

Надокрајњу прил — на самом

крају, на крају свега

Надоле свр. — постати непод

ношљив (брига, мука, болест, живот,

човек)

Надупни свр. — избушити рупе на

кожи (за опанке, каиш, и сл)

Наsáдиса ж — назадак, пропадање,

сатирање

Наspне свр. — погледати (кроз

рупу), навратити у кратку посету

Наst,мби свр. — избушити рупе на

кожи (за опанке, сл.); добро истући

Најадови свр. — наљутити

Најобича несвр. — највише волети

Нájosaд најнаsад прил. — сасвим

ПОЗаДИ

Накаже свр. — казнити; унаказити

Наказа свр. — напричати зле речи

некоме, изгрдити; понизити речима

Накара (га) свр. — сатерати, нате

рати (силом) некога да послуша

Наклал перф. — наложити (ватру)

Наковања ж — наковањ

Накривује несвр. — храмати по

МАЛО

Намисли свр. — замислити; имати

намеру учинити

Намлбжи се свр. — намножити се,

проширити се

Намбдри свр. — претући, учинити

тур плавим од отеклина

Намува свр. — нагурати у стомак

Набди несвр. — налазити

Набка свр. — позвати

Набшка свр. — отерати као свињу

Напипа свр. — пипнути, додирнути

(чак)

Напочепи свр. — намрзнути, узети

на зуб

Напратен му живáк — упућен му,

мађијама, живак, митска буба која

разара јетру и утробу

Напрати му свр. — упутити, мађи

јама, зло некоме

Нар(пи свр. — скочити и почети

(се) тући
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Наруси (си бko) свр. — натрунити

(око)

Насади свр. — засадити, поставити

квочку да лежи на јајима

Насвије свр. — (физички) принуди

Насеча, надуша, намерисује несвр.

— осећати по мирису присуство не

кога или нечега, наслућивати даљи

ток догађаја

Насмете свр. — омести (у послу); не

знати куда бежати

Наступијступне свр. — нагазити

Нáтежа свр. — постати непод

ношљив (брига, мука, болест, живот,

човек)

Натртиопашка с пеј. — бесвесно

стање, пијанство, смрт

Натука, сf.кне свр. — напујдати

(псе)

Наука (некога) свр. — отровати

дахом, затровати дахом (ласица

пилиће и сл.)

НéВеД М/Héведа ж — зло, ЖИВОТИ

ње које наносе зло (вук, змија и

сл.). Прај невед — прави глупости,

ради насупрот разуму и реду. Але

и неведе — зли и наопаки

Невеска / невеста /невестуљћа ж —

ЛаĆИЦа.

Недозрел, -а, -о прид. — истучен и

сл. (човек)

Нежит м — изазивач болести; смрт

(?) — недовољно јасна реч из

бајалице

Нéлојнел св. — него, већ

Немац м — мутавко, Немац

Нéмско — клетвена реч од „нем“,

ћутљив

Непремењен, -а, -о трпни придев —

који се није свечано обукао

Несретникат м — друго име за вука

из сујеверних разлога

Ноч(њ)амјнóчу прил. — ноћу, у

току (сваке) ноћи

Њбкалица ж њокалице мн пеј. —

ВИЛИЦа, Кост ВИЛИЦе

Обелеје свр. — оседети

Обере милосат свp. — изгубити

нечију љубав и поштовање

Обикáља га несвр. — обилазити око

НеКОГа,

Обиколи свр. — обићи, направити

круг око нечега

Обича несвр. — волети, осећати се

пријатно у нечијем друштву

Čблажа ж — мрс, масна храна, кои

тус

Облази свр. — (гусеница и сл.)

прећи преко коже и изазвати свраб

и црвенило

Обличје с — знак који наговештава

невољу

Овајди си мишће свр. — окористити

се (иронично!) *

Оветеје свр. — похабати се, дотра

јати (одећа)

Овика свр. — оплакати, тужити дуго

за неким ко је умро или нестао

Овилне/извилне свр. — изгубити ра

зум од јаке глади, чежње, страсти,

дугог чекања

Оврта несвр. — ударати (некога)

непрекидно

Оградисалjограјисал перф. — ома

ђијан, зачаран, замајан

Čдварди свр. — одбранити

Одврнди свр. — одлетети и пасти

као чигра (са висине)
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Одношава се несвр. — понашати се,

ОДНОСИТИ Се

Čка несвр. — викати; дозивати

Окал се перф. — звати се, имати

своје име

Окáпе свр. — остати предуго у

некорисном чекању, чекати прави

тренутак

Оклопило ме перф. - притиснути

душу, очи (брига, болест, сан)

Оклоснави свр. — оштетити пенис,

израњавити се

Čкну свр. — викнути; позвати

Окове се несвр. — не моћи умрети

од старости

Окукају кукавице 3. л. мн. — пред

сказати некоме блиску несрећу (ку

кавице)

Окупе свр. — полити водом (преко

одеће); окупати

Čлалија, братница|братњица ж. —

покладна бакља. Иде на блалију —

иде без журбе, опуштено

Олáстри свр. — опустити, омакну

ти, препустити самом себи

Омáа свр. — ударити (некога) врло

јако, као када се млате ораси

Омáшљакiомáшка мfж — батина,

мотка, оно чиме се може замахнути

Čморчина ж — помрчина; ала из

помрчине

Онаја|пустињата ж — стидница,

вулва

Онаја работа, стављање, сиротин

ската 6блажица ж, с — коитус

Онáџује се несвр. — очекивати; на

ДаТИ Се

Онбв(а) с — оно, полни орган, пенис

Онбде несвр. — пребити; силовати

Опалéје свр. — изгорети (само у

клетви!)

Опалија/опалелоlопално жје — оно

што је изгорело,што треба да изгори

(само у клетвама!)

Опарлијопpли свр. — опрљити

Опáше (с ремик, прут) свр. — уда

рати, нибнути

Опáшка, реп ж, м — реп

Čпне (зор) свр. — принудити (мука),

невоља)

Опрај ни! — усмери нас!

Опрешка, престилка ж — прегача,

КСЦеЉa

Опрзбли (некога) свр. — гурнути

Низ Клизавицу; подвалити некоме

Опрзбли се свр. — оклизнути се

Оприди свр. — узнапредити; додати

још мало свом иметку

Опули се свр. — породити се (као)

магарица (под батинама)

Ората ж — раговор

Ората-копата! — део покладне ба

јалице нејасног значења

Орати несвр. — говорити

Орепчи свр. — ударити по дужини

(од репа до главе)

Орљак м — звери и птице грабљи

вице (које развуку и поједу леш)

Орница ж — напуштена ораница;

засад воћа; део плаца под воћем;

Гај

Орове свр. — оплакати (умрлог)

Čсањ м — врста демона који ус

пављује путнике ноћу

Осотоњи свр. — замајати, зачарати,

ОМаМ11TH

Остањује несвр. — остајати
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Остоји свр. —одстојати, остати дуго

у истом положају

Остpиже свр. — постpићи (вуну,

косу, реп)

Острица (трава) ж — (трава) ош

трика

Отарбше свр. — ослободити се (беде,

невоље)

Отеša се несвр. — устезати се

Отклопи свр. — отворити, откључа

ТИ

Отоди несвр. — одлазити, нестајати,

ИСТИЦати

Отпадлица(та) ж пеј, — рука

Отcáнуlотсфну свр. — усахнути

Отсипе свр. — преручити (део

течности)

Отсича свр. — одсецати (дрво);

приањати, лечити од болести при

бајању

Отсуче свр. — одбрусити, рећи

отворено и увредљиво

Отчеша свр. — истући, добро по

ЧСЦАТИ

бчеп м — пркос, понашање мимо

света, обичаја, разума

Очепи (га) свр. — понашати се твр

доглаво, јогунити се, преломити

грану

Очéпи се свр. — одвојити се од (тела,

стабла, гомиле)

Čчијна-очијвачање (на)-очијурбци

м мн — урок, чини

Очовечи се свр. — олечити се, по

СТати. ЧОВСК КаКО ВаЉa

Очука свр. — одбити од (тела, главе,

стабла)

Оштуре свр. — опразноглавити,

излапети, изгубити сваку вредност

Оштуретина ж — одузете памети

Пáзука ж — дојка, дојке, груди

Памрака ж— велика брига (обавеза,

ризик)

Паница ж — чанак, здела. Паниче

С Дем. — МаЛИ ЧанаК

Папанцијпапонци мн — папуче,

стопала чарапа. Че му идеш на па

понци — ићи ћеш да му се покорно

МОЛИШ

Паралија ж — низак, и најчешће

дуг и правоугаони, сто за обедовање

породице

Парасина ж — запуштени виноград

(или њива)

Пармак м — тараба

Паска ж — клетвена реч према гла

голу „пасем“

Пењави се несвр. — кочоперити се

Пеперуга, препéруга ж — доколица

Перашка ж — обојено ускршње јаје

Перде с — завеса; алатка за равнање

зидова при малтерисању. Че једеш

перде — ударићу те летвом за

равнање зида (мајстор шегрту!)

Перне свр. — ударити прутом,

ШТаПОМ, И СЛ. -

Перница ж — неоснована подршка

НСКОМ

Перце с, дем, од перо ж — перо, угао.

Сéдал на перце — сео уз угао стола

Петопрсница ж — шака, песница

Пине свр. — попити

Пficaк/писtsк/кљшљ6ц м — гркљан

Писка несвр. — пиштати, цвилити

Плóвче с — пиле пловке

Пљесне плесне свр. — ошамарити;

ударити

270



Фразеологија страха и наде у пиротском говору 445

Пљисне плисне свр. — просути теч

ност или зрневље, брашно и сл.

Поáлен, -а, -о прид. — размажен

Побије колњц свp. — засновати

(село, дом)

Побутују се, почушкују се 3. л. мн —

гуркају се, сабијају се

Пбвал/пöвала мјж — похвала

Повије несвр. — лепршати се извес

но време

Повлече се (нога) свр. — повући

(ногу); омогућити почетак посла,

тока догађаја, долазак среће

Повојница ж — одећа новорођенче

ту коју као поклон доноси рођака

или друга жена. Идем на повојни

цу — носим дар новорођенчету

Поврта/поврча несвр. — повраћати,

поново враћати

Поврча се несвр. — повађати се

(стока)

Поганштрак м — мишји измет

Поглеџује несвр. — погледавати (у

НеКОГа, ИЛИ нешто), гледати с вре

мена на време

Подава се свр. — попуштати, поћи

за руком при стицању (и сл.)

Подберу се 3. л. мн през. — сакупити

се, договорити се и кренути заједно

да се чини нешто (зло)

Подбуне (у лице) свр. — отећи (у

лицу) - -

Подира несвр. — изазивати

Пóдлажа ж — прва посета о Коледи,

Божићу, или на послу

Подлизује (котле, грне) несвр. —

додирује (као) језиком одоздо (пла

Подритује несвр. — потискивати;

гурати у страну (некога), ударати

ногом повремено (некога)

Подудар м — запаљење вимена,

MacTHT}{C

Подује се несвр. — имати надув

Пожаљћује се несвр. — повремено се

ЖаЛИТИ .

Позаплаши свр. — унети мало

страха у некога, да се тргне, да се

држи реда

Позаслуша свр. — потрудити се чути

Позастане (девојче, момче) свр. —

не оженити се удати се на време

Позбере свр. — прикупити

Позглава/пбзглавница ж — јастук

Појутрина ж — парастос сутрадан

изјутра после сахране

Покреföкре!кре, преке/прекрепрекај

предл. — поред, у близини, око

Поланse cвр. — разнети (леш), рас

тргнути

Полешкује несвр. — излежавати се,

бити често болестан

Поља је свр. — наводнити (башту);

поквасити земљу, под

Поморчина ж — мрак; мемла

Помурдари/намурдари свр. — зага

ДИТИ ИЗМетОМ -

Понадвор иде несвр. — ићи у клозет

Пöндрак м — велика слина која

ВИСИ ИЗ НОСa.

Попрекрсти се свр. — прекрстити се

покojи пут

Попера (кокошка) свр. — прхнути у

више махова (као кокошка везаних

ногу)

Порани се несвр. — јести

мен) Пбрас м узраст, — стас
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Порезаница ж — половина обредне

погаче коју поп узима за себе

Посврне се свр. — повратити се,

доћи себи, свести, прездравити

Посеклица ж — загађена рана у

виду посекотине на прегибу прста,

И СЛ.

Посирка/понадворица ж — пролив

Пóсмеши се свр. — обрукати се, пос

рамити се -

Постилак м — пелена између ногу

новорођенчета уз тело

Потепа свр. — побити; претући

Потика се свр. — нестати, изгубити

се без трага и гласа

Поткарује несвр. — подстицати у

раду, задовољству

Поткачи се свр. — попети се на

столицу или нешто друго да се

НешТО ДОХВАТИ

Потргне (страове) превлече страове

свр. — претрпети велике страхове

Потурчи свр. — претући и тако при

нудити некога на пристанак

Почем св. — пошто, чим

Почитује несвр. — поштовати

Пошчукарбгове (некому) свр. —вра

тити батинама на праву меру

Прajejoмo 1. л. мн. имперф. — тада

смо правили, чињасмо

Прашиште с — прашина

Прашчинка ж — прасад

Преaпује несвр. — не моћи лећи у

своје лежиште (греда, језик, усна)

Пребори свр. — савладати снагом

Превлече свр. — превући терет,

претрпети велику невољу, бригу

Превразује преврзује несвр. — усу

дити се упркос сујеверном страху

Прегалати несвр. — престати клети,

вређати, прекоревати

Прегњакlпредњак м — шлиц (на

панталонама)

Прегрби свр. — пребити (некоме)

леђа

Предотне свр. — преотети

Предузе га (ђавол) аор. — ђаво га

узео под своје

Предузела мужа — преотела мужа

През предл. — преко, кроз

Презнаје свр, — претерано се наме

тати другима

Преказује несвр. — предсказивати,

најављивати неким знацима буду

ћи ток догађаја

Преказује се несвр. — изговарати се

(прича, бајалица, и сл.)

Преликује се несвр. — преоблачити

се и маскирати се за шаљиву, или

обредну игру

Прељева несвр. — преливати се

Премазни свр. — прећи руком преко

Премена ж — (нова) преобука

Премета се несвр. — превртати се

Преминејпресретне (пут) свр. —

пресећи некоме пут

Премрежа жјпремрежје с — смртни

страх, избегнута смртна опасност

Препéруга ж — лептир

Пререди (болка) свр. — ухватити

једног за другим (болест)

Пресретне свр. — сусрести на путу

Престилка, опрешка, прегача ж. —

кецеља, прегача

Претроши свр. — пребити, сломити

Претупа свр. — преварити, подва

ЛИТИ
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Пречисти свр. — убије

Прибере свр. — прихватити, при

МИТИ К себи

Привати га свр. — прихватити

некога, понети нешто са собом, у

красти

Привбј м — веза (од коже) између

руде на ралу и јарма, при орању

Прикапе свр. — почети капати; eja

кулирати

Приклоцнеприкљуцне (га) свр. —

ухватити некога болест (и сатрти

га)

Примка ж — замка у виду омче

Примрда свр. — почети се покре

TaTIf
-

Примучнело му перф. — ухватити

чежња, мука, стрепња

Присрби свр. — засврбети, пожелети

батине
-

Пристањује несвр. — пристајати

Притропа свр. — почети лупкати

Притужнеје свр — постати мучно

Приштоше се свр. — покрити се

приштевима (кожа), обавити нужду

где не треба (дете)

Пркне свр. — расти (усев, младунче)

Прлена перја/опрлена перја, мн од

перо с — изазов,

двобој“

Прљ м — кратка дрвена полуга за

сабијање брашна у врећу

„рукавица за

Прндоше свр. — црћи (из клетве)

Провира се несвр. — провлачити се

кроз рупу (и сл.)

Продере (ме у гушуту) свр. — про

мукнути

Прочfта се несвр. — прозирати се

Пројури га свр. — ухватити (некога)

пролив

Прокарује несвр. — протеривати

(стоку), пролазити под притиском

- Прокарује несвр. — терати; про

теривати

Проклетисује несвр. — клети

Прокопше свр. — унапредити

Пролати (снег) несвр. — пролетати

(снег)

Промлне свр. — ударити као гром;

јако жигнути (бол)

Промоча свр. — почети мокрити

(крв)

ПромњцIIња/промица несвр. — про

ЛазИТИ

Проница несвр. — клијати

Проорати свр. — проговорити

Пропљусне свр. — отворити се и цу

pити (рана)

Прочоврка свр. — пробити рупу у

лобањи

Прочуди (народ) свр. — изазвати

згражавање

Прочудњак м — човек који није

свестан простора, времена и ситуа

ције, ШТО Се ВИДИ ИЗ ЊегOВОГ ИЗГЛe

Да, ПОНаШаНоа И. ОДеВаHња

Прпње/прпче, чурулисује несвр. —

гунђати
-

Пуа/пува несвр. — дахтати, љутити

се (на некога), понашати се уо

бражено

Пузна (пузава) ж — кратковида,

глупа и неумешна жена

Пукне свр. — цркнути

Пул м — дугме

Пупурка ж — пупољак

Пустасује несвр. — љуто клети

273.
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Пустиња(та) ж пеј — вулва

Пустињак м, пустињаци мн —

човек без куће, имања и породице,

комад одеће умрлог

ПБшне свр. — безгласно пустити ве

тар, смрад

Раванлија ж — коњ који је из

дресиран да меко хода; црква (из

бајки)

Разбумба свр. — тако јако истући

да све кошчице изађу из својих

ЗГЛОбова

Разгубјáса се разгубјáше се! разгуб

jóше се несвр. — распадати се на жи

во од болести

Разлети се (човек) несвр. — разма

хивати се, правити се важан, јурити

у разним правцима без посебног ре

зултата. Разлетеше се — разбежаше

(е

Размири свр. — узнемирити

Разниже свр. — распасти се (као

буре)

Разоноџује в. кука

Развпне се (некој) свр. — пркосити,

одупирати се без разлога

Рајком — мушко име, персонифи

кација сунца

Рани (некога сас) несвр. — говорити

некоме да поједе гадно (измет,

полни орган, и сл.)

Расвести се свр. — доћи себи, ос

ВеCТИТИ СС

Раседе се свр. — клетвена реч према

глаголу „сести“

Расипе се свр. — просути се, рас

ПаСТИ СС

Расипе се (у земи) свр. — распасти

Раскапе се свр. — распасти се,

иструлити

Расковњак м — расковник (чаробна

трава за откривање закопаног бла

га)

Распадле (ђу) ране свр. — распасти

се од рана

Расплул се перф. — распући се

Распува се распењави се свр. — раз

горопадити се

Распучи свр. — шукнути уз велики

прасак

Расукаљћа(сукаљаћа ж — оклагија

Раштуми се свр. — раскисне се,

набубри од влаге и распадне се

Рашчоврка свр. — разбити (некоме)

лобању, отворити (некоме) рупу на

лобањи

Рашчувци м мн — клетвена реч

према глаголу „чува“

Prне свр. — налетети слепо и нагло

на нешто, јако боцнути некога

Реди несвр. — клети, ређати

Ретишка, дем. од ретија ж — мало

парче хартије

Рециљка/рецељача ж. — врста тикве

за припрему рецеља, тикве у слат

ком вину, укуваном вину

Речник (камик) м—заобљен камен

из речног корита -

Рожество с — обичај приношења

жртве (?)

Роспија!роспијетина ж — курва,

проклетница

Рус м — трун (у оку)

Русавел м — врста траве којом

врачаре „лече“ нероткиње

Рутавlpундав!рунsав, -а, -о прид. —

се (у земљи) ДЛаКаR
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Рука ж — рука, врста, сорта. Болка

од девет руће — болест од девет

врста

Речне свр. — пробости, јако мунути

нечим (врхом мотке, ножем, и сл.)

Савије/сввије (срце, болка) несвр.

— јако заболети (па се болесник

склупча)

Саде прил. — само, једно

Саири несвр. — згражавати се над

туђом невољом

Сáка несвр. — тражити

Самовила/самовилка/вила ж — ви

Лa.

Сарлек м — камени масив поред

Пирота

Сасипује/сесипује несвр. — секи

рати се, много бринути, премарати

се на послу

Сватнина, мн од сват м — сродство

и пријатељство на основу женидбе

-удадбе, својта

Световете ми се нече вpну (допрва)

— моје је време прошло

Свитка ж — муња, изненадна свет

лост, искра, светиљка

Свиткавац м — свитац

Себа сеfcéпа се несвр. — трзати се

(у сну, страху, љутњи), доћи к себи

Сев м — муња

Севте с — почетак посла, и сл.

Севтелише свр. —почети први, први

пут обући, пробати

Серма ж — зубобоља, костобоља,

сифилис -

Сéчко м — персонификација нај

хладнијег дела зиме

Сили се несвр. — показивати моћ,

Сказује несвр. — говорити бесмис

ЛИЦе

Скаменил перф. — ућутао

Скап6шејскапе свр. — распасти се,

иструлити

Скара се свр. — посвађати се

Склоклне (га) свр. — изненадити

некога јак бол (а затим смрт)

Скоклчи (болка) свр. — ухватити

некога болест, стрефити

Скопа (гамешина) свр. — јако забо

лети (стомак)

Скопче с — копча

Скбрње, мн од скорња ж — комади

коже за заштиту цеваница и колена

пастира

Скрбји му ћулавку свр. — увући

некога у замку, и казнити затим

Скукољи се свр. — згрчити се, са

вити се у клупко

Скута свр. — сакрити

Слепачина ж — гнојна рана, гука,

ОТОК -

СњлпљцЈслепљц м — један од 4 бо

чна држача каната на рабаџијским

КОЛИМА. -

Слуња се несвр. — луњати, скитати

СČ

Слути несвр. — лутати бесциљно,

имати злу намеру, припремати се

За ЧИЊСНЂе ЗЛa.

Смачка свр. — згњечити

Смита несвр. — сметати

Смћсти свр. — стуцати; пребити

Смок м — смук

Смочица (змија) ж — смук

Снакаже (болка) свр. —упропастити

разметати Се (болест)
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Снáказанаказа унакази 3. л. jд аор.

свр. — унаказити

Сниже свр. — оборити као прут

(некога)

Совељћа/совелђа ж — чунак при

ткању

Сбли несвр. — вређати некога дуго,

„женски“

Соте, пресоте! — вероватно искрив

љени елементи молитава унети у

обредне бајалице. Можда: Пресвет

ли?

Сöше свр. — достати, бити довољно

Сплyáл се сплувал се перф. — ис

пустио душу и распао се

Спљеште свр. — спљескати се, сру

шити се. Да се спљćште ижљакат —

да се сруши кућерина (пеј.)

Сприја ж — олуја

Спpчи свр. — појурити брзо (као

јарац козу при мркању)

Срамота(та) ж — стидница; пенис

Срећалија/среталија(сретлија м —

срећник

Среча ж. — сусрет

Сригоше се свр. — распасти се као

пихтије при посипању, сурвати се

Као ЖИТКа Маса

Срчка ж — болест срца

Стављају се 3. л. мн през. — узајам

но се посећивати, одржавати рођач

ке и пријатељске односе, спаривати

се (љубавни пар)

Стаљенине, домаћине! — из здра

вице: нејасно значење, али домаћи

ну у прилог

Стеза се, решава се несвр. — одлучи

вати се, припремати се

Стиsa несвр. остваривати се

(клетва); достизати, достићи

Стискавац м — чаробна трава којом

се уклања страх

Стлкал перф. — смлатити, умлати

ТИ -

Стлца/склца свр. — смлатити, у

млатити, пребити; смрвити

Стöвна ж — крчаг

Стојечћи прил. — на ногама, сто

јећи

Столовенстановен (камик) прил. —

камен станац (у облику стола)

Стрви помен (да не остане од њега)

— да не остави никакав траг иза

себе и да га се нико не сећа

Стрв и пометар. Ни стрв ни

пометар — никакав траг (за собом

да не остави)

Стрви (воду, леб, грбзје) несвр. —

просипати, расипати

Стрбши свр. — сломити

Струпа свр. — нагомилати; одјед

НОМ И НСОЧСКИВаHO HСКОМC CBalШТа.

рећи

Струпа се свр. — накупити се, стр

пати се -

СтуУстујУстукнијУстубеч узв. —

при бајању са значењем: Одступи

зло!

Стубал/СтубелjСтубол м — уређено

појилиште за стоку са укопаним

шупљим стаблом ради сакупљања

ВОДС

Ступало I стопало ступалка | сту

пáљћа мfж — доњи део чарапе, сто

пало на нози, чарапи, чизми

Ступка ж — стопало, траг стопала

Стура несвр. — скидати

Сћfiне свр. — поцепати; докидати

Сћићинчи (га нешто) несвр. — ух

ватити (некога) болест
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Сугреб м, сугребје мн — траг

псећег гребања, који се, према

сујеверју, не сме газити

Сугрушти свр. — оболети (и црћи)

од туге или јада

Сузејузе (ме на студ) 1. л. jд аор. —

ухватити језа (од страха, студени,

и сл.)

Сукáљћа/сукало, расужаљћа ж — ок

лагија

Суне се свр. — машити се за,

- пружити руку

Суни-муни! — гурни, убаци!

Сурине свр. — обрушити се (земља,

зид), сурвати се

Сучка ж — грана (сува); неизглача

на батина

Сушеница ж — траке свињског

меса, дуго сушене (и чуване) близу

ОГЊИШТа

СЂкне свр. — напујдати пса на

НСКОГа,

Свпре се свр. — задржати се (чак

на)

Свсипује (га) несвр. — мучити,

Кињити, одузимати некоме киње

њем снагу

СЂсирило се перф. — згрушати се

(крв, млеко, густи сок од шљива)

С%суче свр. — појурити; принудити;

притеснити -

Татабица ж — стеница, циција

Татка ж — клетвена реч према речи

„тáта“

Татне — клетвена реч према речи

„тата“

Твáсује несвр. — стасавати, кисели

ти се (о тесту)

Тегајтагајтњг/тега прил. — онда,

Теквóја/теквба, онијате сJм — уч

ТИВИ НАЗИВИ ПСНИСa.

Телетитића/теленца дем мн — те

ЛaД

Тентав, -a, -o, прид. — тегљив,

тешко се меси (тесто) или обрађује

(земља)

Тентања земља ж — земља која се

тешко обрађује, смоница

Тенчи се несвр. — јављати се ноћу

као утвара, повремено се ћудљиво

ПОНаIIIаТИ

Тенisц м — тенац, утвара

Тесник м — сужени пролаз

Тил м — теме, затиљак

Тилење м — ушице секире

Тињаје несвр. — тињати, једва свет

лити; живети своје ПОСЛедЊе Дане

Тишти несвр. — лежати беспослен,

остати дуго на тихој ватри

Тканица ж — вишебојни изаткани

појас из народне ношње, дуга (не

беска)

Тлаји (огБњат) несвр. —тињати(ва

тра)

Тлакана ж — сајван

Tћцне!кћцне свр. — ударити (као)
чекићем

Товари несвр. — вређати вулгарним

изразима; товарити

Топне свр. — присмакати, квасити

залогај па га стављати у уста

Тополница ж — познато лечилиште

за душевне болести близу Ниша, То

ПОНИЦа

Топрак м — шикара, шипраг

Топрв{а) прил. — тек сада, касно

TaДа Точило с — тоцило
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Тракло с — упрта, дебела упреде

на трака за везивање терета на ле

ђима, која је саставни део цедила,

љуљашке, и сл.

Трев м— згодитак, прави тренутак:

случајни успех

Трéвља се несвр. — дешавати се

случајно

Трендавилiонија/онбвајте м — лепо

и учтиво име за пенис

Трепетлика ж — јасика

Трестресак м— тресак грома, гром

Треска несвр. — ударати са треском

Трилетница ж — трогодишња гроз

НИЦа. -

Трмка ж — пчела

Трнци мн — жмарци

Трба ж, трбjе мн — мрвица

Тропче (бонбоне у устата) несвр. —

лупкати бомбонама у (крезубим) ус

ТИМa

Трбскот м — хоћу-нећу (трава)

Трóшкајтрошица ж, трошице!трóш

ће трошинће мн — мрвица

Тртње несвр. — бесмислено говори

ти, тpтљати

Трта ж — обредни колачић за Мла

денце и Благовести

Труби несвр. — јако плакати, ри

ДаТИ

Трусне свр. — ударити (некога) о

земљу

Тужица ж — јак болан јаук у не

вољи, призивање бога (богородице,

мајке, и сл.)

Туња беда ж — тешка (наметнута)

НеВОЈЊa. -

Тупица ж — прибор за уткивање

Тура у веру несвр. — дуго и јако

тући некога, вршити велики прити

сак на некога да одустане од свога

става, намере

Турка ж — турчинак, булка

Турта ж — обредна погача

Туртарка, кравајарка ж — жена

која иде у прву посету породиљи и

доноси јој погачу и поклоне за бебу

Тутулин м — недођин

ТЊк! Тек узв. — вабљење живине

Тени кожу (некому) несвр. — тући

Тено јеље!тено (мљеље) с — тамна

јелова (пра)шума

ТЕпне тапне свр. — ударити (ту

пим) предметом у главу

Тепче несвр. — тапкати (нестрпљи

во) у месту, играти

Ћеле, вренђе, шуђе да-ви вану! — Да

оћелавите, оболите од сифилиса, од

шуге, и сл.

Ћелеме с — несташко, неваспитанко

Ћидне свр. — јако ударити изне

НаДа

Ћија несвр. — кијати

Ћира — друго име за вука из

сујеверних разлога

Ћисло с — висока влажност тла (и

ваздуха)

Ћишка ж — ковачки прибор за вла

жење каљеног предмета при хлађе

њу

Ћбрлук м — пркос, неразумно

супротстављање, пребацивање за

учињену измишљену кривицу

Ћбрна (höрава) ж — слепа, слепица

Ћóрча (ћорави) м — слепац (слепи)

Ћóсав прид. — са ретком и слабом

пређе при ткању ћилимова брадом
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ЋОТéК М — батиНе

Ћулавка ж — купаста кеса; капуља

Ча

Ћунец м — чунак, ћунак (за

шпорет); шев ОД Печене Земље

Ћутук м — пањ

Уlју зам, — њују; ње, је

Уáли свр. — изобличити

Уалтави свр. — унаказити (некога),

унаказити удове, лице, тело

Уáпе свр. — ујести (некога)

Убели свр. — постати прозиран,

побледети због болести

Угáлати се несвр. — почети клети,

грдити, вређати

Углоби свр. — забити зубе

Угнилеје свр. — угњилити, припре

мити се за смрт

Угрме се свр. — почети грмети

Угрчи гајзгрчи га свр. — парали

сати се (у згрченом положају) рука,

тело, одузети се

Ударило горњити у долњити (праг)

— пуна кућа свега, дупке пуна, бо

Га:T2. -

Ужлти гаче свр. — усрати се

Уspта се усира се несвр. — загледа
ВаTIИ Се

Укачи свр. — попети се (у дрво, на

висину)

Укне свр. — хукнути, дунути, дах

нути на цвет, руке, и сл.

Укове сејокове се свр. — замрзнути

се заледити се, не моћи умрети

Уконџи се свр. — укрутити се, за

ледити се, исушити се и постати

тврд (као кочан)

Укорбсује укорњује несвр. — наво

дити некоме лош пример међу ка

рактерима -

Улепњак м, улепњаци мн — прљава

и крпљена одећа

Улогав, -a, -o, прид. — одузет, па

рализован

Уложи (некога) свр. — пребити

некога да не може да се покреће

Улулејђа, булулеја/бубулеја ж —

сова, буљина (птица)

Умит М — BСЛИКа грабова МСТЛа.

Умóчује се несвр. — мокрити у

кревету, упишавати се

Умртви свр. — пребити (готово) до

смрти

Умурдари свр. — усрати

Упирчи се свр. — одупирати се бе

зобразним речима и свађом, без

чињеница, и не попуштати

Урине се свр. — нестати, изгубити

се, повући се (болест)

Урбдушћеfyрудушће урудушњаци

жJм мн — суђаје (из митологије)

Ускрцим мн — окрајци (текстила)

после кројења и резања

Усмради свр. — пустити ветрове (од

страха), усрати се

Устиска (времето) свр. — не падат

(киша, снег) -

Уструпачћиlуштрапачћи, из место с

— из места (скочити)

Усел/иcБл/исал перф. — усахнути;

сасушен

Утекне (мочка) стр. — упишати се

Утенчи свр. — постати тенац, ут

вара; укочити се од хладноће,

мраза; одузети се од страха
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Утрпне (болка) свр. — смањити се

(болови)

Ућа м — ујак

Уцивкави свр. — замазати слином

Учавчил (очи) свр. — почети гле

дати нетремице (и искоса) у некога

Уџврка се свр. — усрати се (због про

лива)

Цар м — усев који битно одступа

по морфолошким карактеристикама

од осталих јединки — два клипа у

једној овојници (кукуруз), рачвање

стабла (кукуруз), два класа на једној

влати (пшеница), и сл.

Цврка несвр. —

вришти од радости

цичи, пишти,

Цевка ж — цев уопште, цевчица од

зове или чешљике за намотавање

Конца

Цепленка/цепенка ж — цепаница

Цéпне свр. — јако ударити цепани

ЦОМ, И СЛ.

Церица ж — (тање) стабло цера

Церовбл м — црева, трбушна дупља.

(Чуо сам само од једног саговорни

ка. Можда бугаризам?)

Цецељ. Катран и цецељ (да сере) —

да му буде црн и крвав измет

ЦИвка ж — слина

Цивне свр. — рећи тихо „ц“, шапу

ТаТИ

Цинћав, -a, -o, прид. — плачљив

Цицне (с песницу) свр. — ударити

песницом право у нос

Црга ж — пртен или вунен покри

ВаЧ

Црновћнац м—припадник номада

који су напасали стада на Старој

ПЛaHИНИ

Црца несвр. — цркавати

Цуне свр. — пољубити

Цупњp-цупљр! — део коледарске

бајалице са значењем куц-куц!

Чандије ж мн — кров

Чардбше. Да не чардоше — да нема

напретка. (Само у клетвама!)

Чарило с — лоше обучено и унезве

рено створење (жена, девојка)

Чебрњакчабрњак м — дрвена пол

уга за ношење чабра

Челенка, чомуга ж — чворуга (на

телу) -

Чéпав, -a, -o, прид. — наопако, како

не треба

Чепељушка ж нејасно значење. Че

минеш на чепéљушку! — премлати

ћу те!

Чепи сеfчепати се несвр. — викати,

без много разлога, час на овог, час

На ОНОГ

Чере ж вок. — ћерко!

Черман|Черман-Антон м — божан

ство из паганске митологије, зло ко

је наводи градоносне облаке

Чермане, лазо! — вероватно: улази,

Џермане (у кућу на вечеру)

Чермане, бблече! — вероватно из

једначавање Џермана/Чермана са

облаком

Чети (поп) несвр. — читати из

„поповске“ књиге

Ч-и-мfЧе (да) идем 1. л. jд фут. —

ићи ћу

Чипа (овца), -о прид. — краткоуха

ОВЦа.

Чир м — чир уопште; незгодно

МеCTО За ССДСНbe ИЛИ стајање, Па СČ

омета кретање присутних, домаћи

Цć И СЛ.

280



Фразеологија страха и наде у пиротском говору
455

Човече с — пеј. човек

Чомуга ж — чворуга (на челу);

задебљање било где на телу, гука,

дебела тољага

Чудило с чудила мн — брука,

срамота; чудо

Чула, чипа (овца) прид. — кратко

уха (овца)

Чулумка ж, дем. чулумчица — ћуба

(на глави живине, на капи, и сл.)

Чуљћа ж — ћуба на глави живине

Чупљр! Чупљр! — Куц-куц (део

коледарске бајалице)

Чур м — дим, пара, прашина

Чурулисује несвр. — налазити стал

НО НСКОМC Мане

Чутура ж пеј, — глава

Чучуљ м — ћуба код живине, креста

КОД ПетЛа

Чушне свр. — гурнути

|Џанка несвр. — непрекидно моља

Кати

Швpкавица, посирка ж — пролив

|Џерман м — зло паганско божан

ство које наводи олујне облаке,

град, громове

Шивџа мас ж маст од врапца. Че

му вадим џивџу маз — исцедићу

из њега све, пребићу га

ШуáпIџувап м. Дава му џуáп —

присиљава га да се држи реда,

BacПИТаВа Га

Шашка ж — окруњени клип куку

руза, сува кукурузна стабљика

Шева несвр. — ићи пијано, лево

-десно, склањати се некоме с пута

Шевељ-девељ. Иде на шевељ, на

девељ — кривуда, иде пијано, вр

тоглаво, превртљиво се понаша

Шиба се несвр. — ударати ре

пом (змија), правити се важан

(каћиперка)

Шиба и коприва. Че те направим

на шибу и коприву — ишибаћу те

шибом и копривом

Шиљакшиљ6к м, шилци мн —

ШИЉaK

IШиљеварка ж — шиљастог врха

(шубара, колиба, и сл.)

Шишарка ж — шишарица (храста,

букве)

Шише с, шишетија мн — флаша,

флашица; стакло за лампу

Шљове несвр. — нејасно значење

Шљуснејшљисне свр. — ошамарити

Шњува се несвр. — шуњати се

(човек)

Штом св. — пошто, чим

Штрбља м — крезуб човек

Штрк м — рода

Штрбкна штрбкава ж — прљава то

лико да не може више да се упрља

(жена)

Штукне свр. — (одједном) нестати

Шукне свр. — писнути, рећи „ш“

Шум м — да ли: митолошко биће?

Шушеница!шушеничка ж — траке

свињскога меса, дуго сушене (и чу

ване) близу огњишта.
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Драголкоб Златкович

ФРАЗЕОЛОГИН СТРАХА И НАДЕЖДЊI В ПИРОТСКОМ ГОВОРЕ

Рез ко ме

Автор дает материал, содержание которого охватљивает малне фолњк

лорнне формљи: клатвни, благословенин, здравици, молитви, колдoвeние

заклинанин, угрози и подобнче фраземљи в говоре города Пирота (восто

чнан Сербин) и его окрестностеи. В конце работни автор дает неболњшои

словарљ, вклкочакошии лексику семантического рада: „страх и надежда“.
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